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Sărbătorită în acest 
an pe 6 iunie, Ziua Eroilor 
2019 amintește de sute-
le de mii de ostași români 
care și-au pierdut viața 
pentru țara lor.

Ziua Eroilor, mai exact 
ziua pomenirii eroilor în 
aceeași zi cu Înălțarea 
Domnului, a fost hotărâ-
tă și de Sfântul Sinod în 
1920 și ulterior consfințită 
prin două hotărâri si-
nodale în anii 1999 și 
2001 drept sărbătoare 
națională bisericească. În 
timpul comunismului, Zi-
ua Eroilor a fost schimba-
tă la data de 9 Mai, du-
pă care s-a revenit la da-
ta inițială, ziua Înălțării 
Domnului. Se păstrează 
tradiția și, în toate biseri-
cile din țară și străinătate, 

în această zi se face po-
menirea eroilor români ce 
au căzut pe toate câmpu-
rile de luptă, de-a lungul 
veacurilor, pentru liberta-
te, dreptate, credință, dar 
și pentru apărarea țării și 
întregirea neamului. 

Cu ocazia Zilei Eroi-
lor, comuna Mogoșoaia a 
organizat un eveniment 
de comemorare a eroi-
lor care s-au jertfit pen-
tru neamul românesc. 
Evenimentul, coordonat 
de Mihai Staicu, adminis-
tratorul comunei, a con-
stat în intonarea Imnului 
de Stat, oficierea servi-
ciului religios, depunerea 
coroanelor de flori la Mo-
numentul Eroilor căzuți în 
Primul Război Mondial, si-
tuat la intrarea din Parcul 

Mogoșoaia. La eveniment 
a fost prezent primarul 
Paul Precup, însoțit de se-
cretarul comunei, Cristi-
na Bute, membri ai Consi-
liului Local, reprezentanți 
ai Inspectoratul Județean 
de Poliție Ilfov, Alexandri-
na Niță, directorul Cen-
trului Județean pentru 
Conservarea și Promova-
rea Culturii Tradiționale 
Ilfov, dar și copiii Școlii 
Gimnaziale care au depus 
flori Monumentul Eroilor.

Înaintea depunerii de 
coroane, Mihai Staicu a 
recitat,  cu emoție, prima 

și ultima strofă din poe-
zia ”Pui de lei”, scrisă de 
Ioan Nenițescu.  Au fost 
depuse coroane de flori 
din partea: primarului co-
munei Mogoșoaia, Paul 
Precup, Consiliului Local 
al comunei Mogoșoaia, 
Inspectoratului de Poliție 
a Județului Ilfov, a Cen-
trului Județean pentru 
Conservarea și Promova-
rea Culturii Tradiționale 
Ilfov, a membrilor parohi-
ilor din comună.

”O lacrimă pentru 
eroi”

”Să ne bucurăm în 
această Sfântă Zi, știind 
că odată cu Înălțarea 
Domnului la cer și suflete-
le  eroilor neamului româ-
nesc care au mers pentru 
a lupta atunci  când țara 
i-a chemat, au lăsat coar-
nele plugului  și au mers 
și au apucat arma ca să 
apere țara și să fie astfel 
țara păzită de dușmanii 
care au căutat, fie din 
est, fie din vest, să o asu-
prească. Iată, noi avem 
un șir de eroi ai credinței 
și ai neamului începând 
cu zorile creștinismului 
de la gurile Dunării și pâ-
nă în Decembrie 1989, 
când tinerii aceia au stri-
gat ”cu noi este Dumne-

zeu, vom muri și vom fi 
liberi”. Iată, avem un șir 
de eroi care au pătimit 
pentru credința ortodoxă 
și pentru neamul româ-
nesc. Este o zi sfântă, pli-
nă de recunoștință, adu-
să de noi pentru acești  
eroi  care se înalță, oda-
tă cu Înălțarea Domnului 
la Cer, înaintea  tronului 
ceresc și sunt mijlocitori 
pentru fiecare dintre noi. 
Astfel, pe lângă florile ce 
urmează să fie depuse, 
ca semn de recunoștință 
pentru jertfa pe care au 
 depus-o, este și o lacrimă 
pe care fiecare dintre noi 
o putem da pentru acești 
eroi care au întregit Ro-
mânia Mare la 1918!”, a 
spus părintele Ioan Vrăji-
toru, parohul bisericii Sf. 
Gheorghe, din comuna 
Mogoșoaia.

Monumentul Eroi-
lor căzuți în Primul Răz-
boi Mondial, amplasat 
la intrarea spre Parcul 
Mogoșoaia, are  pe fieca-

re din cele trei brațe câte 
o cruce din piatră – sim-
bolul celor trei localități 
unde au avut loc impor-
tante bătălii din Primul 
război mondial: Mărăști, 
Mărășești și Oituz. Pe fi-
ecare din cele trei fețe 
ale monumentului, pe 
soclu, în zona din zidă-
rie, este practicată câte o 
nișă, marcată la bază de 
un glaf din piatră pe ca-
re scrie numele: Mărăști, 
Mărășești și Oituz. Pe fața 
dinspre stradă, sub gla-
ful din piatră pe care scrie 
Mărăști, este încastrată o 
iconiță și sub ea sunt do-
uă plăci din marmură al-
bă, inscripționate. Pe pri-
ma, cea de sus, scrie „Pe 
aici nu se trece! Cinsti-
re veșnică Eroilor”, iar 
pe cea de-a doua placă, 
„Slăvită fie jertfa lor în 
cele două războaie mon-
diale 1916-1918, 1941-
1945”. Toate cele trei cru-
ci au înscrise numele ero-
ilor căzuți în luptă.

eveniment

Cinstire ostașilor care s-au jertfit 
pentru neamul românesc

Ziua Eroilor se sărbătorește, în România, în 
fiecare an, cu prilejul zilei Înălțării Domnului, 
sărbătoare națională ce comemorează 
bărbații și femeile care au murit în timp ce 
serveau în forțele armate. În data de 6 iunie, 
zi de sărbătoare națională, oficialii și cetățenii 
comunei Mogoșoaia și-au pomenit eroii, în 
semn de omagiu.
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Zi sfântă, plină de recunoștință, la Mogoșoaia


