
O lume a mea - Parohia mea 

Suntem obișnuiti să spunem orașul meu, satul meu, cartierul meu, dar nu prea suntem obișnuiti  să 

spunem parohia mea. Și totuși ”parohia” este prezentă în viața multora dintre noi și o simițim ca o 

”lume” aparte, fără să stim că se numește așa. Doar când am auzit că este tema unui seminar am 

început să mă gandesc de fapt ce a însemnat ”parohia mea” de-a lungul vieții mele.  

Din amintirile mele de copil aș putea sa reconstitui ”parohia” anilor 60 -70 dintr-un mic sat 

transilvănean. Parohia era pentru mine atunci în primul rând familia mea, cu bunici foarte 

credincioși, atât cei din partea mamei cât și a tatălui. Bunicii erau ”Stâlpul Credinței” în familia 

noastră. Parohia însemna slujba de duminica și din sărbători și buna purtare pe care ne-o cereau 

nouă copiilor, respectul față de preotul din sat, întotdeauna bine primit în casa noastră, datoria de a 

face ceva pentru biserica. 

Mergeam cu bunica la biserica și ne instruia, pe mine și pe fratele meu, să stăm cuminți, să nu 

vorbim. Mi-aduc aminte că ne atrăgea atenția să salutăm frumos și prima era Matușa Vilma care 

stătea pe primul scaun din stânga. Și lucrurile astea bine învățate, rămân pe viață.  

Tot satul era o mare familie și biserica ne aducea laolaltă,  prin  sărbători, prin efortul oamenilor de a 

repara sau construi ceva, prin credința în Dumnezeu, care mare sau mică era cel mai minunat lucru 

pe care îl aveam în comun.   Acum mulțumesc Bunului Dumnezeu că a rânduit să mă bucur de aceste 

lucruri minunate. Cât de săracă aș fi fost fără ele! 

Mai târziu mi-a căzut în mână Monografia satului Mânerău scrisă de Părintele Constantin Dancilă în 

jurul anului 1920. Această monografie a făcut ca parohia să capete o imagine nouă în mintea mea;  a 

fost ca și diamantul ale cărui fațete stralucesc pe rând în razele soarelui. Parintele  Dăncilă a fost un 

adevărat păstor al oamenilor din sat. S-a îngrijit să îi învețe să se gospodorească, să își trimită copiii 

la școală, a fost învățător în sat, i-a povățuit să se poarte bine. Astea erau nevoile oamenilor între 

cele două războie și părintele se îngrijea de ele.  

În încheierea monografiei a lăsat ca testament un  impresionant mesaj care și peste aproape 100 de 

ani ne face sa vibrăm: „Dorul meu cel mai sincer și mai ferbinte este: În urma mea să vină un preot 

cuminte și cu tragere de inimă pentru binele poporului, înzestrat cu voință și cu răbdare de fier. 

Poporului meu să îi dea Dumnezeu minte, înțelepciune și înțelegere să îl asculte. Acestea lipsesc și 

acestea de vor fi amândouă, calea spre înaintare se va afla li darul lui Dumnezeu încă nu va lipsi, 

unde este înțelegere.” 

Acum parohia mea capătă alte înțelesuri și sentimente. Tot timpul cineva a fost Stâlpul credinței în 

familie. După ce bunicii mei au murit, tatăl meu le-a urmat exemplul și acum eu și soțul meu. 

Părintele și Biserica au rămas inima Parohiei. Toate valorile din copilărie au rămas intacte: liturghia 

de duminică și din sărbători, buna purtare care are acum alte valențe, respectul față de Părinte, să 

cauți să faci ceva pentru Biserică. Parohia este lumea în care se adună oamenii cu care ai ceva în 

comun dar în primul rând credința. Eu am mai multe parohii. Parohia unde sunt înmormântați bunicii 

mei deși nu mai avem o casă acolo, vreau să rămână parohia mea. Parohia unde locuiesc acum, într-

un oraș vreau să fie parohia mea. Parohia din satul unde s-a născut soțul meu e un pic și parohia 



mea. Și toate acestea pentru că ceea ce am învățat din copilarie despre a trăi impreuna cu oameni cu 

care ai in comun și credința și multe momente din viată, sunt și acum reguli de viață.  

Mă duc cu drag la biserica din sat și stau pe scaunul pe care a stat atâția ani și bunica și mama, și mă 

uit în strana unde au cântat și bunicul și tatăl și unchiul meu și îi multumesc lui Dumnezeu când 

reușim să ne adunăm in biserică toată familia,  chiar si cu cei de mai de departe.  

Parohia mea este o lume în care poți să trăiești frumos, să faci lucruri cu folos. 

 

 


