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„Cântă cucul bată-l vina
De răsună Bucovina.
Cântă cucu-n Rădăuţi
De răsună-n Cernăuţi.
Bucovină plai cu flori,
Unde sunt ai tăi feciori?
Au fost duşi în altă ţară,
Dar se-ntorc la primăvară”
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DICŢIONAR RELIGIOS

Recurs la istorie
Bucovina şi ţinutul Herţa

plaiuri româneşti

Pr. Cheptănaru Paraschiv
Parohia Balcani - Marginea

Canon Normă, regulă de conduită bisericească; tipic; rânduială
de rugăciune şi milostenie care trebuie urmată în vederea primirii Sfintei
Împărtăşanii.
Caritate Atitudine miloasă, plină de generozitate faţă de cineva;
filantropie, milostenie.

A

ctuala regiune Cernăuţi din Ucraina, este formată din fostele judeţe româneşti Cernăuţi şi
Storojineţ, ţinutul Herţei şi părţile din judeţele Rădăuţi şi Hotin având o suprafaţă de 8100 km² şi
o populaţie de 940800 locuitori.
Aceste teritorii vechi româneşti ajung întâi sub stăpânirea U.R.S.S ului în 1940 (iar, din 1991 sunt parte
componentă a Ucrainei) în urma Pactului de neagresiune sovieto-german din 23 august 1939 (sau pactul
Ribbentrop Molotov). Acest pact avea şi un Protocol adiţional secret, unde la punctul 3 se spunea: „ În
ceea ce priveşte Europa de sud-est, partea sovietică insistă asupra interesului ei în Basarabia. Partea
germană a declarat că manifestă o lipsă totală de interes faţă de teritoriul acesta.”
Numai că în seara zilei de 26 iunie 1940 Molotov, ministrul sovietic de externe în nota ultimativă pe care
o adresează lui Ghe. Davidescu, reprezentantul guvernului României la Moscova, pe lângă cedarea
Basarabiei, se cerea şi cedarea Bucovinei de nord, drept „compensaţie” pentru 22 de ani de stăpânire
românească a Basarabiei (1918 1940). Întrucât în Bucovina se aflau cetăţeni germani, iar această
provincie era o 2 chestiune nouă” I. Ribbentrop cerea lămuriri sovieticilor despre „transferarea” acesteia.
C răspuns la îngrijorările germane V.M.Molotov a menţionat că U.R.S.S- ul îşi va limita pretenţiile cu
privire la Bucovina, doar la jumătatea de nord a acesteia.
Dar, în afară de Basarabia şi nordul Bucovinei, trupele Armatei Roşii au ocupat „din greşeală” şi ţinutul
Herţa,format din 9 comune şi 26 de sate cu o populaţie de peste 90% românească. Pierdere ţinutului
Herţa s-a datorat liniei groase trasă cu un creion roşu pe harta pe care Molotov i-a înmânat-o lui Ghe.
Davidescu. Anexarea ţinutului Herţa s-a făcut cu jertfe: căpitanul Ioan Boroş 34 ani din Bacău, soldatul
Iancu Solomon 22 ani din Moineşti şi sub-locotenentul Al. Dragomir.
După ocuparea acestor teritorii de regimul ateito-comunist a început o amplă campanie
împotriva a tot ceea ce era românesc. Schimbări s-au produs şi pe plan spiritual: s-a desfiinţat toată
administraţia bisericească românească, locul Mitropoliei Bucovinei a fost luat de o episcopie cu sediul la
Cernăuţi, în cadrul Exarhatului Ucrainei. La cârma eparhiei au fost numiţi ierarhi ruşi sau ucrainieni ( a
fost numai un singur ierarh român Metodie Mânzac 1964-1967) necunoscători ai limbii române şi ai
tradiţiilor noastre, unii chiar şovini. Mulţi preoţi, călugări şi mireni (chiar şi copii) au fost arestaţi,
deportaţi, schingiuiţi sau ucişi. Vechi biserici româneşti sunt închise, distruse sau li se dă o altă
întrebuinţare (magaziii, grajduri, etc.) Exemple: sat Molniţa bisericile „Înălţarea Domnului” 1809 şi „Sf.
Nicolae” 1820 distruse, la fel şi cimitirul: în satul Lunca biserica „Adormirea Maicii Domnului” 1831
transformată în depozit, iar în Cernăuţi catedralele Sf. Treime 1844 şi Sf. Nicolae 1922 închise.
În satele în care bisericile au continuat să funcţioneze preoţii erau supravegheaţi de K.G.B.,
iar parohiile aveau de plătit impozite uriaşe. Publicaţiile bisericeşti româneşti au fost suprimate.
Bunurile Bisericii (clădiri, terenuri) au trecut în proprietatea statului, iar obiectele de cult de valoare erau
trecute în proprietatea muzeelor. La parohii erau numiţi preoţi de alt neam care slujeau în limba slavonă;
s-a reintrodus „stilul vechi”; se foloseau numai cărţi de cult în limba rusă. Fostul palat mitropolitan
„perla Cernăuţilor” a fost atribuit universităţii.
Din păcate şi astăzi românii din regiunea Cernăuţi sunt supuşi procesului de ucrainizare. Exemplu
comuna Cuciuru Mare cu aproape 6000 de locuitori astăzi este complet ucrainizată. În cele 6 raioane ale
regiunii Cernăuţi - Adâncata (Hliboca), Noua Suliţă, Storojineţ, Hotin şi Coţmani formate din 417
localităţi, numai 87 mai sunt astăzi româneşti. Conform datelor statistice, dacă în 1930 în Bucovina
istorică 44,5% din populaţie era românească, la recensământul din 1989 numai 20% din populaţie mai
era românească.

BISERICI CU HRAMUL
„SFINŢII APOSTOLI PETRU
ŞI PAVEL” DIN CUPRINSUL
PROTOPOPIATULUI
MOINEŞTI
1.
2.
3.
4.

Parohia Găzărie - Moineşti
Parohia Şupan - Comăneşti
Parohia Boiştea II - Dărmăneşti
Parohia Bucşeşti II - Poduri

Catapeteasmă Perete de lemn sau de zid care desparte Sfântul
Altar de naos şi care este împodobit cu icoane; tâmplă; iconostas.
Cazanie Predică, omilie, tâlcuire sau explicare a Evangheliei sau
a sărbătorii şi a sfântului zilei respective. Carte bisericească cuprinzând
predici sau omilii pentru duminici sau sărbători, în care se explică textele
evanghelice.
Căinţă Părere de rău, regret, remuşcare.
Căţuie Vas de metal în care se arde tămâia sau smirna, cădelniţă.
Este folosită în cadrul cultului religios.
Câşlegi Interval de timp între două posturi ortodoxe, în care
creştinii au dezlegare să mănânce mâncăruri de dulce.

Gândul cel bun

Îndreptându-se spre casă, un ţăran a găsit la marginea drumului, pe
câmp, un sac plin cu porumb. Uitându-se el de jur - împrejur, s-a hotărât să-l ia
acasă, fiindcă i-ar fi prins tare bine şi, oricum, nu-l vedea nimeni. S-a mai uitat o
data înainte, înapoi, în dreapta şi în stânga şi s-a aplecat să ia sacul.
Dar, deodată, s-a oprit, amintindu-şi că, într-o singură direcţie, nu s-a
uitat: în sus. Privind cerul, lăsă acolo sacul şi, zâmbind, îşi continuă liniştit
drumul spre casă, spunându-şi:
- Mulţumesc, Doamne, că mi-ai dat gândul cel bun. E drept că aş avea
mare nevoie de un sac cu porumb, dar mai mult am nevoie de un cuget curat şi
liniştit. Cu siguranţă că vreun vecin din sat nu a putut duce prea mult deodată şi se
va întoarce după sac. Dacă l-aş fi luat nu m-ar fi văzut nici un om, dar m-ar fi văzut
Dumnezeu.
„Mă străduiesc să am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea
oamenilor.”

Sfânta simplitate
Un preot de la ţară, mergând cu treburi spre satul vecin, a văzut o femeie
din parohia sa spălându-şi rufele în râu şi, apropiindu-se, a întrebat-o:
- Duminică, la slujbă, am văzut că nu m-au ascultat toţi cu atenţie. Poate
am vorbit lucruri prea savante şi mă gândesc, duminica asta, să vorbesc mai pe
înţelesul oamenilor. Spune-mi, dumneata ce-ai înţeles din ce-am spus eu la
predică?
- Părinte, i-a răspuns cu smerenie femeia, eu n-am multă carte, dar aş
vrea să vă întreb şi eu ceva: vedeţi pânzele ce le spăl eu acuma? Apa trece prin ele
şi le curăţă. Credeţi că au ele habar de cum le-a curăţat apa? Şi cu toate astea,
devin albe şi frumoase. Nu înţeleg eu, în biserică, tot cuvântul sfinţiei tale, dar
simt în suflet căldura Duhului Sfânt, Care mă curăţeşte de păcat, aşa cum apa
aceasta curăţă pânzele mele.
Tare mulţumit a plecat preotul văzând un om care nu e doar cu gândul la
cele sfinte, ci şi cu sufletul.
„La Dumnezeu ajungem printr-un anume mod de viaţă, nu printr-un
anume fel de a gândi.”

GHICITORI
CREŞTINE

?

Pân-cocoşul a cântat,
De trei ori s-a lepădat
De Iisus, din teamă mare.
Cine-a fost acela oare?
(Apostolul Petru)
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ISTORIOARE CU TÂLC

Cine-i cel întâi chemat
Ce pe Domnul L-a urmat
Şi-a adus al Lui cuvânt
Pe al geţilor pământ?
(Apostolul Andrei)

Ce Apostol fu chemat
De Hristos şi îndemnat
Rănile să I le-atingă
Şi deplin să se convingă
Că-i trup viu, iar nu stafie?
Să ne spună cine ştie!
(Apostolul Toma)

Iisus pe Cruce răstignit
Şi-n chin trăindu-şi agonia,
Ştii cărui ucenic iubit
I-o dete-n grijă pe Maria?
(Apostolul Ioan)

În locul celui ce-a trădat,
Pe-argint vânzându-L pe Mesia,
Fu rânduit un alt bărbat,
Apostol fu numit...
(Apostolul Matia)

Grupaj realizat de Preot Constantin Florariu

