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Domnule Presedinte al Senatului Romaniei, 
Domnule Prim Ministru,Domnilor ministrii, 

Onorate autoritati Judetene si locale, 
Distins auditoriu, 

 
 

Astazi, 25 Octombrie 2012  se implinesc 68 de ani de la 
eliberarea   Orasului Carei de sub ocupatie straina. Eroica 
Armata Romana a jertfit atunci peste 65.000 de oameni in 
lupta pentru eliberarea oraselor din pamantul sfant al 
Transilvaniei. Prin aceste jertfe sfinte Dumnezeu ne-a redat 
unitatea statala si integritatea teritoriala, Nord-Vestul 
Romaniei smuls in mod nedrept de la sanul Patriei, prin 
Dictatul de la Viena revenind acasa. Bravii soldati ai Armatei 
Romane s-au acoperit  atunci de glorie, iar eroii de nemurire si 
recunostinta vesnica. 

Biserica stramoseasca ii pomeneste si-i cinsteste pe eroii 
neamului si aduce prinos de recunostinta ostirii romane cu 
care si-a impletit intotdeauna istoria ducand aceeasi lupta, 
armata pentru unitatea nationala si integritate teritoriala iar 
Biserica pentru unitatea de credinta si demnitate nationala, 
fapt pentru care poporul roman le recunoaste acest merit 
asezandu-le pe primele locuri intre institutiile neamului 
romanesc. 

Ziua de 25 octombrie, este o zi simbolica, o sarbatoare de 
suflet in care aducem cinstire Armatei Romane pentru 



eroismul si jerfa prin care, de-a lungul vremii, ostirea noastra 
si-a ingemanat faptele de vitejie cu soarta neamului romanesc 
cel  drept credincios. La toate slujbele ei, Biserica Oartodoxa 
pomeneste alaturi de Poporul Roman si conducatorii sai si 
ostirea tarii noastre cea iubitoare de Hristos. Poetul a cantat 
aceasta fericita alaturare a Bisericii Nationale si Ostirii  
Romane in frumosul vers din Imnul nostru National : „Preotii 
cu Crucea-n frunte/Caci oastea e crestina”  

La aceasta mareata sarbatoare si moment de cinstire a 
eroilor neamului,  rugam  pe Dumnezeu si pe Sf. Mare Mc. 
Gheorghe protectorul Armatei Romane, sa-i ocroteasca pe 
soldatii nostri ori unde se afla, la datorie in Tara, sau in 
misiune afara , sa binecuviteze familiile in care s-au nascut si 
au crescut, invatand dragostea de neam, iubirea de Tara, 
respectul fata de valorile noastre sfinte si credinta in 
Dumnezeu.  
 

La multi ani Ostirii Romane si vesnica cinstire si pomenire 
nemuritorilor eroi ai neamului romanesc ! 

 
                   
    
 
                                                                                                                                                 
                      
                                 


