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În fața bisericii im-
punătoare, lăcaș nou de 
cult, în comparație cu al-
te biserici vechi din țară, 
a cărei piatră de teme-
lie s-a pus în anul 2003 
reușindu-se a fi construi-
tă până în anul 2010, cu 
înalta binecuvântare a 
Preafericitului Părinte Pa-
triarh Teoctist, din iniția-
tiva preoților Nicolae Li-
țescu și Radu Mihai Bu-
jor, cu asentimentul larg 
al enoriașilor și cu susți-
nerea nemijlocită a Pri-
măriei Otopeni, prin gri-
ja edilului Gheorghe Silviu 
Constantin, o altă slujbă 
de pomenire a precedat 
depunerea de coroane la 
Monumentul Eroilor din 
Primul și al Doilea Răz-
boi mondial. Aici, 122 de 
nume sunt inscripționate 
drept mărturie a erois-
mului poporului român, 
lângă patru dintre versu-
rile unei poezii găsite în 

ranița unui soldat mort 
pe front, în toamna anului 
1918, pe muntele Sorica, 
din Carpații de  Curbură 
- ”Nu plânge maică Ro-
mânie/ Că am să mor 
neȋmpărtășit! / Un glonț 
pornit spre pieptul tău/ 
Cu pieptul meu eu  l-am 
oprit.”

Orchestra Mezzo For-
te Soul Music Otopeni, 
condusă de Marian Ale-
xandru, a deschis ceremo-
nialul din curtea bisericii 
cu Imnul României, după 
care, tinerii muzicieni ex-
trem de talentați au inter-
pretat o suită de marșuri 
patriotice, ”o trecere prin 
istorie”, cu ”Marșul lui 
Ștefan cel Mare”, ”Cea 
din urmă noapte a lui Mi-
hai Viteazul”, ”Marșul lui 
Iancu”, ”Marșul lui Carol 
I”, ”Treceți batalioane ro-
mâne Carpații” și, la final, 
marșul ”Drum bun!”, cân-
tec militar românesc com-

pus pe versurile ”Bardu-
lui de la Mircești” - Vasile 
Alecsandri.

Cultul 
eroilor, parte 
fundamentală 
a identității 
naționale

Prezent printre invi-
tați, alături de primarul 
orașului, Silviu  Gheorghe, 
Daniel Gheorghe, isto-
ric și deputat în Parla-

mentul României, a fă-
cut o serie la referiri des-
pre importanța sărbători-
rii Zilei Eroilor, a aducerii  
aminte a tuturor martirilor 
neamului căzuți pe fron-
turile de luptă, în teatrele 
de operațiuni, în închiso-
rile comuniste, în lagăre, 
care s-au jertfit pentru ca 
noi să trăim astăzi libertăți 
fundamentale. Oficialul a 
menționat împortanța Bi-
sericii, credința fiind un 
reper constant de pute-
re, susținere, inspirație 

în realizarea idealurilor 
naționale. Sacrificiul eroi-
lor cunoscuți, dar și al ce-
lor necunoscuți, nu tre-
buie uitat sub nicio for-
mă și, an de an, prețul de 
sânge trebuie comemo-
rat cu pioșenie și adâncă 
recunoștință, a subliniat 
politicianul adăugând că 
dragostea de  neam trebu-
ie sădită și dezvoltată în 
inimile tinerelor generații, 
pentru ca acestea să du-
că mai departe gloria ero-
ilor noștri. 

”Cu ocazia Sfintei Săr-
bători a Înălțării Domnu-
lui, am avut deosebita bu-
curie de a participa în ca-
drul liturghiei și de a vor-
bi despre importanța ero-
ilor. Cultul eroilor este 
parte fundamentală din 
identitatea națională, din 
moștenirea culturală, spi-
rituală, intelectuală și ma-
terială a unei națiuni. Fă-
ră cinstirea eroilor nu 
suntem vrednici de jert-
fa și sacrificiul înaintașilor 
noștri”, a spus deputatul.

ACTUALITATE

Ca în 
fiecare 
an, de 
Ziua 

Eroilor

Orașul Otopeni a cinstit jertfele înaintașilor

După Ziua Copilului, pe 2 iunie, Înălțarea 
Domnului și Ziua Eroilor au reprezentat 
noi evenimente care i-au adus, din nou, 
împreună, pe locuitorii orașului Otopeni. 
De data aceasta, la Biserica ”Nașterea 
Maicii Domnului” din localitate, unde 
părintele Cristian Burcea, potopopul 
Protoieriei Ilfov Nord, părintele paroh 
Radu Mihai Bujor și părintele diacon 
Vasile Mălăeț au oficiat slujbele de Înălțare 
și de pomerire a eroilor neamului care 
s-au jertfit pentru neam, credință și țară.
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