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ceput, de când am fost 
numit aici, în comunita
tea din Gruiu, un om fără 
de care nu aș fi putut fa
ce foarte multe. Este vor
ba despre domnul primar 
al localității noastre, un om 
cu care  m-am sfătuit mult. 
Cu ajutorul dânsului am 
reușit să renovăm casa pa
rohială de la zero. Multe lu
crări s-au făcut acolo. Poa
te multe nu se văd acum, 
dar se vor vedea pe par
cursul timpului. Fără aju
torul dânsului nu aș fi pu
tut face toate acestea. Ca 
semn de recunoștință și de 

apreciere pentru tot aju
torul pe care ni l-ați dăruit 
dea lungul timpului, vreau 
să vă dăruiesc o frumoasă 
icoană cu Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil și îi rog pe 
Sfinții Îngeri să vă ocro
tească și să vă binecuvân
teze familia dvs.! Urăm la 
mulți ani tuturor celor ca
re se serbează astăzi (n.r. 
– duminică, 8 noiembrie) în 
familia dvs., pentru că știu 
că aveți oameni dragi pe 
care îi sărbătoriți. Îi rog pe 
Sf. Arhangheli să vă dăru
iască bucuria pe care o au 
ei înaintea tronului de slavă 

al Bunului Dumnezeu! Vă 
rugăm să primiți din par
tea noastră această icoa
nă care să vă bucure! Es
te un dar făcut din suflet. 
Pentru dvs., domnule vice
primar, am dorit să punem 
feciorul sub ocrotirea Sfân
tului Andrei al cărui nume 
îl poartă. A fost o inspirație 
de moment pe care spe
răm să o apreciați, fiind 
primul apostol, cel căruia 
îi datorăm credința noas
tră strămoșească pe ca
re au avut-o bunii și stră
bunii noștri. Vă mulțumim 
frumos pentru că ne-ați 
sprijinit întotdeauna! Vă 
mulțumim și dvs., dragi 
credincioși care ne-ați spri
jinit dea lungul timpu
lui și ați fost alături de noi 
și în momentele cele mai 
grele”, le-a spus părin
tele paroh Gabriel Darie, 
credincioșilor care au asis
tat la slujba marelui praz
nic. 

Un preot iubit și 
apreciat 

Chiar dacă este de 

puțin timp aici (n.r. – din 
februarie a.c.), noul pa
roh al bisericii din sa
tul Gruiu este deja ini
ma comunității. Părinte
le este iubit și apreciat de 
toți credincioșii pe care-i 
poartă în rugăciunile sa
le și-i îndeamnă la întări
rea în credință, speranță 
și iubire. 

“A fost primit bine 
aici, mai ales că era cu
noscut de la Siliștea ca fi
ind un preot foarte seri
os. L-am ajutat să-și ter
mine casa parohială și ia
tă că, de două zile, s-a 
și mutat aici. Avem doi 
preoți minunați aici, la 
această biserică. Amân
durora le doresc să le dea 
Dumnezeu sănătate și 
înțelepciune! Să meargă 
amândoi pe același drum. 
Îi iubim pre preoții noștri 
și le mulțumim pentru 
că țin comunitatea uni
tă”, ne-a spus Ion Samoi
lă, primarul comunei Gru
iu, vădit emoționat și bu
curos. 

“Este o comunitate 
frumoasă. Credincioșii m-
au primit în mijlocul lor 
cu blândețe. Mă bucur că 
am reușit să ducem hra
mul acesta la capăt, fi
ind impulsionat și de dra
gostea oamenilor ca
re mi-au dat și mie pute
re. Credincioșilor parohi
ei le doresc în primul rând 
să aibă trăirea îngerilor, 
răbdarea lor și fiecare să 
învățăm să ne cunoaștem 
menirea și slujirea noas
tră în viața aceasta. Le 
doresc sănătate!”, ne-a 
spus părintele paroh după 
slujba de hram. Și, pentru 
ca bucuria praznicului să 
fie deplină, credincioșii au 
primit, din partea parohiei 
și a Primăriei, pachete cu 
multe gustări delicioase.

 În comuna Gruiu, zi
ua de 8 noiembrie a fost 
una cu totul și cu totul de
osebită. Cu bucurie-n su
flet, credincioși de toa
te vârstele sau adunat 
în biserica plină de lumi
nă, adevăr și viață. Cu ini
mile deschise către Divi

nitate, aceștia i-au cinstit 
cum se cuvine pe ocroti
torii lor spirituali, Sfinții 
Arhangheli Mihail și Ga
vriil, împreună cu toți în
gerii buni, mesagerii lui 
Dumnezeu care le oferă 
o mulțime de daruri spi
rituale. Într-o atmosfe

ră caldă și primitoare, cei 
doi preoți slujitori, părin
tele paroh Gabriel Darie 
și părintele Adrian Ioniță, 
au săvârșit o slujbă fru
moasă, care îndemna lu
mea la săvârșirea fapte
lor bune, curățirea și în
noirea sufletului. Deși, 
a fost primul praznic pe 
care l-a săvârșit părinte
le Gabriel Darie, în cali
tate de paroh al Parohiei 
Gruiu, acesta a adus mare 
bucurie în sufletele săte
nilor. Împreună cu părin
tele coslujitor și un grup 
psaltic, preotul cu nu
me de înger și-a întâmpi
nat credincioșii la hramul 
Sfinților Arhangheli Mihail 
și Gavriil, în biserica fru
mos înveșmântată, ca de 
sărbătoare. Din dragos
te pentru creștinii locu
lui, părintele Gabriel și-a 
surprins rugătorii cu una 

dintre cele mai impresi
onante slujbe religioa
se care au fost săvârșite 
vreodată în minunata bi
serică din Gruiu. De ase
menea, învățăturile sale 
au luminat inimile tutu
ror celor prezenți la sluj
ba de hram. Prima slujbă 
închinată în cinstea ocro
titorilor lăcașului de cult 
săvârșită de noul păs
tor de suflete de la Gru
iu a adus mângâiere su
fletească. 

“Onorați oaspeți care 
cu dragoste și cu multă cin
ste ați venit astăzi în bise
rica lui Dumnezeu, în paro
hia noastră, pentru a-i ser
ba împreună și a ne bucura 
de slujba în cinstea Sfinților 
Arhangheli, mari voievozi 
Mihail și Gavriil și a tutu
ror puterilor îngerești, un 
hram istoric al acestei pa
rohii, hram dobândit de bi

serica aceasta de mir de 
la vechea mănăstire situ
ată aici, pe aceste melea
guri. Iubiți credincioși, săr
bătoarea de astăzi este 
atât de importantă pentru 
noi pentru că sfinții îngeri 
sunt întotdeauna alături de 
noi și în permanență ve
ghează ca viața noastră 

să se desfășoare sub bine
cuvântarea lui Dumnezeu 
cu dragoste, cu blândețe, 
și ca omul să dobândeas
că virtuți creștinești. Să 
ne ajute Bunul Dumnezeu 
să împlinim și noi în viața 

noastră răbdarea îngerilor 
lui Dumnezeu, dragostea 
lor față de cântarea sfân
tă înaintea lui Dumnezeu. 
(…) Drept măritori creștini, 
aș vrea acum, la finalul cu
vântului meu, să aduc câ
teva mulțumiri speciale. 
Este o zi deosebită pentru 
parohia noastră, este hra
mul bisericii, este o perioa
dă poate mai încărcată, dar 
și frumoasă, și pentru mi
ne, pentru că, cu ajutorul 
lui Dumnezeu și cu ajutorul 
tuturor celor care au con
tribuit la lucrul acesta sun
tem aici în parohie și vom 
putea răspunde mai ușor 
nevoilor și cerințelor dvs. 
În primul rând mulțumesc 
Bunului Dumnezeu, pen
tru că El ne întărește ne 
dă putere tuturor! Vreau 
apoi să-i mulțumesc unui 
om special care a fost ală
turi de mine încă de la în

ACTUALITATEACTUALITATE

Primul hram al părintelui cu nume de înger, în mijlocul 
credincioșilor Parohiei Gruiu
Pentru familia duhovnicească din satul 
Gruiu, al comunei cu același nume, ziua de 
duminică, 8 noiembrie, a fost una cu adevărat 
specială. Biserica păstorită de părintele 
Gabriel Darie, preotul cu nume de înger ce 
luminează sufletele credincioase din acest 
sat, și-a prăznuit, cu iubire, sfinții ocrotitori, 
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Primarul 
Ion Samoilă și viceprimarul Gheorghe Ghiulea 
s-au aflat, și de data aceasta, în fruntea 
credincioșilor. 

Ionela ChIrCu

Mare 
sărbătoare 
în Comuna 

Gruiu 

Sfinții Îngeri 
să vă 
ocrotească!”

parohul Parohiei 
Gruiu

Părintele  
Gabriel Darie
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