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Studiu introductiv 

                                                                                             

Ilie Manole, Andrei Nicolescu 

 

La români , de-a lungul întregii lor istorii, Armata şi Biserica au fost două dintre 

instituţiile fundamentalei. Prin ele a dăinuit neamul, statul s-a plămădit, s-a întărit şi a rezistat 

tuturor presiunilor şi urgiilor. Totodată, cele două entităţi s-au afirmat a fi - cum constata 

episcopul-general de brigadă dr. Partenie Ciopron - "două instituţii înfrăţite, care formează 

temelia organizaţiei de stat"ii. Cercetătorii care studiază acest fenomen al istoriei noastre, 

constată că, la români, din vechime încoace, Armata şi Biserica au fiinţat concomitent, s-au 

ajutat reciproc, s-au dezvoltat treptat-treptat, constituindu-şi caracteristicile date de acte 

normative de acelaşi tip (legi, decrete, instrucţiuni, regulamente, ordine circulare etc.)iii, şi-au 

constituit structuri, relaţii şi funcţii specifice, s-au înrâurit reciproc, s-au adaptat vremurilor, 

devenind alcătuiri trainice şi folositoare societăţii şi civilizaţiei din vatra strămoşească. Ele au 

slujit interesele neamului şi ale creştinătăţii, au asigurat atât stabilitatea internă, cât şi identitatea 

românilor, au participat la toate momentele derulate în spaţiul românesc şi, uneori, în cel 

învecinat, numai în răstimpul ultimelor două secole oştenii şi preoţii români participând la două 

revoluţii, 1821 şi 1848-1849, la două uniri, 1859 şi 1918, la patru războaie, 1877-1878, 1913, 

1916-1919 şi 1941-1945, precum şi la răsturnarea de regim în decembrie 1989. Armata şi 

Biserica, influenţând starea şi evoluţia societăţii, au conferit acesteia pecetea creştinismului, 

puterea continuităţii, forţa uimitoare de a înfrunta în răstimpul a peste două milenii vitregiile 

care ne-au tot împresurat şi asediativ. Ba mai mult, SCUTUL şi CRUCEA de sorginte română au 

izbutit să fie, chiar pentru întregul spaţiu european, stavilă în calea pericolelor  fel de fel, 

realitate judicios exprimată de Ştefan cel Mare când scria principilor creştini: "Necredinciosul 

împărat al turcilor (...) se gândeşte cum să supuie şi să nimicească toată creştinătatea", fapt 

pentru care plănuise păgânul "să vie (...) cu toată puterea sa împotriva noastră şi să supuie ţara 

noastră care e Poarta Creştinătăţii şi pe care Dumnezeu a ferit-o până acum. Dar dacă această 

poartă va fi pierdută - Dumnezeu să ne ferească de aşa ceva -, atunci toată creştinătatea va fi în 

mare primejdie"v. Or, având, prin români, acest scut, "mulţi creştini trăiau în pace"vi. De aceea, 

ambele instituţii care aşază unul lângă altul pe militar şi pe cleric, rămân - ele însele, ca şi 

lucrarea lor izbutită împreună - între miracolele istoriei, puse la temelia Casei noastre numită 

Româniavii. 
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Parcurgând noianul de documente referitoare la clerul militar al României în timpul celei 

de a doua conflagraţii mondiale, constatăm cu îndreptăţită bucurie că modelul românesc al 

instituţiei clerului militar - care în primul război mondial se arătase a fi "mai presus de orice 

laudă", cum aprecia însuşi ministrul de război, general Ioan Răşcanuviii – şi-a demonstrat, încă o 

dată cu strălucire, viabilitatea. Dar ce temeiuri avea prezenţa preoţilor noştri pe front începând 

cu iunie 1941? Întrucât Biserica Ortodoxă Română "s-a identificat în permanenţă cu idealurile 

spirituale şi naţionale ale poporului pe care-l păstorea"ix, aceasta nu putea rămâne deoparte când 

fiii ei fuseseră chemaţi la arme. Observăm că şi în grava situaţie creată de război preotul se afla 

"cu oştirea, pentru că ostaşii sunt poporenii lui", el fiind "unitatea de măsură a îndatoririlor 

sfinte de apărare a patrimoniului strămoşesc", fapt pentru care aprindea şi întreţinea "focul 

credinţei în dreptatea şi apărarea acesteia până la sacrificiu"x. 

Prezenţa preoţilor români în vâltoarea ultimei conflagraţii mondiale avea şi temeinice 

suporturi legislative. Ministrul amintit mai sus, adresându-se Parlamentului României în aprilie 

1921, considera că "armata nu se poate dispensa de serviciul sufletesc nepreţuit al preoţimii"xi, 

recunoaştere care era la unison cu afirmaţia rostită răspicat de I.P.S. Pimen Georgescu: 

"(…)este absolut necesar să se organizeze un serviciu preoţesc permanent al armatei (subl.ns.); 

este vorba de a i se da soldatului român şi o educaţie sufletească, [astfel] ca el să devină un bun 

cetăţean, ce priveşte respectul legilor, ordinea publică şi iubirea neamului şi a ţării"xii. Ca 

urmare prin Legea privitoare la organizarea clerului militarxiii, discutată în aprilie 1921 şi 

promulgată prin Înaltul Decret Regal nr 3378 din 20 iulie 1921, apoi prin Legea şi 

Regulamentul privitoare la organizarea clerului militarxiv, cuprinse în Înaltul Decret Regal nr. 

1920 din 18 iunie 1924 se admiteau în cadrele armatei "preoţii militari activi de orice rit, pentru 

necesităţile confesionale şi ale dezvoltării sentimentului religios" (art.1); de asemenea, se 

instituţionaliza o structură distinctă, care includea la minister Inspectoratul Clerului Militar, 

având în frunte un episcop militar, numit "episcop de Alba Iulia", general (art.15), iar la corpuri 

de armată şi la divizii câte un birou cler militar, condus de către un locotenent-colonel sau 

colonel, respectiv de către un maior sau locotenent-colonel. La regimente, fiinţa câte un preot, 

căpitan, aparţinând ritului religios al majorităţii militarilor. Pentru minorităţile religioase erau 

numţi în garnizoane câte un preot, pastor, rabin sau imam. Ecumenismul avea astfel, şi în 

armată, teren fertil de afirmare. "Capitolul X - "Episcopia militară" -  stabilea că episcopul 

militar avea aceleaşi competenţe ca şi ceilalţi inspectori din Ministerul de Război, conducea 

întregul cler militar (art. 40), primea învestitura regală şi rangul de senator de drept (art. 41) şi 

îşi exercita jurisdicţia administrativă asupra întregului cler militar şi jurisdicţia spirituală numai 

asupra preoţilor militari de rit greco-oriental. În 1928 a intrat în vigoare un nou act normativ: 
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Regulamentul pentru serviciul religios în timp de pace şi campaniexv, iar un an mai târziu Legea 

pentru organizarea ministerelorxvi preciza că Direcţia personalului avea şi atribuţii de încadrare 

în armată a personalului ecleziastic. Din 1931, importante şi detaliate prevederi în domeniul 

asistenţei religioase în armată erau cuprinse în Instrucţiuni provizorii asupra serviciului religios 

în timp de pace şi în timp de campanie (14 capitole şi două anexe)xvii şi în noua Lege pentru 

organizarea clerului militar (19 articole), acest din urmă document neaducând modificări 

însemnate faţă de legislaţia anterioară. 

Între 1921 şi 1939, Episcopia militară a fost păstorită de patru arhierei. Primul protopop, 

dr. Vasile Saftu (1863-1922), numit episcop la 21 decembrie 1921, nu a trecut pragul hirotonirii 

şi nici pe acela al învestirii şi instalării la cârma episcopiei armatei, întrucât au survenit o boală, 

apoi moartea la 18 aprilie 1922. I-a urmat episcopul militar Justinian Teculescu (1865-1932); 

timp de 22 de ani fusese protopop de Alba Iulia; în 1918 organizase cu alţi unionişti gărzile 

naţionale române, fusese ales preşedinte al Consiliului Naţional Român şi făcuse parte, ca 

senator din primul Parlament al României Mari. Sfântul Sinod l-a desemnat în 1922 drept "cel 

dintâi episcop al scumpei şi vitezei noastre armate"xviii, învestitura oficiindu-se de faţă cu regele 

Ferdinand la 31 martie 1923. Cât s-a aflat la conducerea episcopiei militare (până la 17  

decembrie 1924), înaltul ierarh şi-a pus amprenta asupra mai multor izbânzi: elaborarea 

importantului Regulament pentru aplicarea legii privitoare la organizarea clerului militar (aprilie 

1924), sporirea numărului de preoţi militari (de la 3 la 26 clerici), organizarea aducerii de la 

Mărăşeşti la Bucureşti a rămăşiţelor pământeşti ale Eroului Necunoscutxix. Apoi cârja 

episcopală a preluat-o, la 20 iunie 1925, episcopul general de brigadă dr. Ioan Stroia (1865-

1937). De numele lui sunt legate mutarea în 1927 a reşedinţei episcopale de la Bucureşti la Alba 

Iulia şi elaborarea acelor amănunţite Instrucţiuni provizorii asupra serviciului religios în timp de 

pace şi în timp de războixx. Însă pe durata păstoririi sale de către acest ierarh"sensibil şi 

cumsecade", Episcopia armatei ajunsese în pragul desfiinţăriixxi. 

Arhiereul cel mai dinamic, priceput, eficient şi cunoscut în structurile armatei române 

rămâne Partenie Ciopron, hirotonisit episcop militar la 25 septembrie 1937 şi învestit în funcţie, 

la Peleş, în ziua de 8 octombrie a aceluiaşi anxxii. Generalul de brigadă dr. Partenie Ciopron 

luptase şi fusese rănit la Caşin-Oituz în primul război mondialxxiii, "Vlădica oştirii" a izbutit să 

facă din Episcopia armatei o entitate prodigioasă: a organizat examene concurs pentru ocuparea 

funcţiilor de preoţi militari în iulie 1939 (11 preoţi), februarie 1940 (9 preoţi), noiembrie 1940 

(20 preoţi), iunie 1941 (13 preoţi), noiembrie 1941 (20 preoţi) şi decembrie 1943 (10 preoţi)xxiv; 

a reorganizat şi gospodărit optim episcopia; a înfiinţat revista "Arma Cuvântului - organul 

Episcopiei Armatei"; a perfecţionat asistenţa confesională în sistemul militar al României; a 
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refăcut şi consolidat rapid relaţiile între preoţi şi corpul ofiţeresc; a condus misiunea de 

reîncreştinare ortodoxă în spaţiul eliberat de sub bolşevici; a chemat la  pastoraţie mulţi preoţi 

pentru cultele minoritare (locotenent-colonel Zambory Ladislau, romano-catolic, la Corpul 6 

Armată; maior Filimon Gavrilă, greco-catolic, la Corpul 6 Armată; căpitan Islam Ali Cocoi, 

musulman, la Divizia 9 Infanterie; căpitan Bondrea Vasile, greco-catolic, la Regimentul 86 

Infanterie ş.a.). P.S. Partenie a reuşit să menţină instituţia clerului militar inclusiv,  în perioada 

1944-1948, cea mai dificilă din existenţa armatei române. 

Intrarea României în cel de-al doilea război mondial a găsit clerul militar gata să îşi 

îndeplinească misiunea: deşteptarea iubirii de neam şi apărarea drepturilor sfinte - cum va cere 

la sfârşit de septembrie 1940 generalul Ion Antonescu, printr-un vibrant "Apel către slujitorii 

altarelor"xxv. O semnificaţie valoroasă, grăitoare pentru comuniunea cler-naţiune, implicit cler-

oştire, o reprezintă faptul că "în războiul de eliberare a teritoriilor cotropite de Armata Roşie, 

preoţii militari activi - inclusiv în structurile militare - au acţionat în campanie din primul 

moment. Lor li s-au adăugat alte câteva sute, care după mobilizare au fost repartizaţi la unităţi şi 

garnizoane. Mai multe documente din Arhivele Militare Române semnalau prezenţa preoţilor 

militari inclusiv la Chişinău (Brinisteriu Eftimie), la Cahul (Popescu H. Ioan), la Tighina 

(Anuţei Leon) ş.a."xxvi. 

Aşadar, în timpul războiului, includerea preoţilor în structurile armatei române s-a 

realizat, conform legislaţiei, pe două căi: prin concurs pentru clerul militar activ şi prin chemara 

la mobilizare pentru ceilalţi preoţi. Câţi anume? La 22 iunie 1941, clerul militar activ totaliza: 

un episcop general de brigadă şi un protopop, colonel, la conducerea Episcopiei militare; 18 

preoţi de corp de armată care aveau gradul de locotenent-colonel sau maior; 88 preoţi de 

garnizoană, maiorixxvii. Alţi circa 200 preoţi vor fi mobilizaţi pentru mari unităţi şi unităţi, astfel 

că entităţile militare au putut beneficia de prezenţa şi de lucrarea neobosită a acestora. Ei au 

argumentat în fiecare caz în parte adevărul potrivit căruia şi în situaţiile atât de grele ale 

războiului "elementul religios (...) apare ca o structură mentală şi practică, extrem de 

profundă"xxviii. 

Activitatea  Serviciului religios în campanie s-a desfăşurat în baza unor acte normative 

elaborate prin grija Inspectoratului Clerului Militar,încă din anul 1931xxix. Instructiunile 

provizorii au fost întocmite în acest an de către o comisie avînd ca preşedinte pe Episcopul-

general de brigadă dr.I. Stroia , Inspectorul Clerului Militar, iar ca membri pe preotul colonel 

Serafim şi preotul-maior I. Dăncilă. Din partea Marelui Stat Major comisia a fost asistată de 

colonelul H. Dimitriu. Ele erau structurate pe două părţi dedicate,prima îndatoririlor preoţilor 

militari  în timp de pace,iar cea de-a doua activităţii în campanie. Erau abordate şi statuate 
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îndatoririle preotului la mobilizare, importanţa activităţii acestuia în campanie, organizarea 

serviciului religios în caz de război, mobilizarea preoţilor, structura şi atribuţiile serviciului 

religios la diferite eşaloane, la comandamente,unităţi,formaţiuni de etape şi lagăre de prizonieri. 

Capitole distincte stabileau parametrii activităţii religioase a  preotului în timpul mobilizării, 

spovedirea şi împărtăşania cu Sfintele Taine,binecuvîntarea trupei la plecarea din garnizoană, 

activitatea pastorală pe timpul mobilizării, ridicarea moralului trupei prin ,,cuvîntări,cetiri şi 

prin ţinuta demnă a preotului”. 

 Pe timpul desfăşurării operaţiunilor militare erau reglementate modalităţile de săvîrşire a 

Sfintei Liturghii, a serviciilor religioase ocazionale, înmormântarea şi pomenirea morţilor, 

atribuţiile preoţilor în marşuri, pe timpul luptei şi după luptă, activitatea lor la diferite 

comandamente,unităţi, lagăre si formaţiuni, în spitale şi în zona de etape. 

 Instrucţiunile delimitau totodată sfera de activitate a clerului militar în timp de război, 

începând cu Episcopul armatei, Inspector al clerului militar, continuând cu preotul şef la 

comandamentul unei armate, preotul diviziei şi al regimentului. 

 Erau consemnate dispoziţii referitoare la celelalte confesiuni şi obligaţiile preoţilor de a 

ajuta pe ofiţerul stării civile de război cu datele necesare înregistrării celor morţi. Anexele 

cuprindeau, de asemenea, referiri la obiectele necesare cultului divin, micul echipament pentru 

îngrijirea soldatului, organizarea capelei de campanie şi ţinuta preoţilor mobilizaţi. 

 Imediat după decretarea mobilizării, preotul era obligat să se prezinte la unitatea căreia îi 

era repartizat,având asupra sa micul echipament pentru savârşirea cultului divin. ,,Niciodată 

prezenţa preotului nu este mai binevenită şi influenţa lui mai binefăcătoare pentru oştaşi, ca pe 

câmpul de luptă,unde cuvântul lui poate aduce în inima soldatului duh nou şi viaţă nouă”- se 

stipula în instrucţiuni. 

 În conformitate cu prevederile Legii clerului militar şi Regulamentului de aplicare a 

acesteia preoţii necesari armatei în campanie se recrutau dintre preoţii militari activi şi din 

rândul celor de rezervă.Repartizarea preoţilor mobilizaţi la unităţi trebuia să se facă, de 

preferinţă, în aceeaşi garnizoană din care proveneau pentru a fi cât mai cunoscuţi trupei şi 

pentru realizarea unei comunicări sufleteşti cât mai profunde, favorizată de legături din timp de 

pace, care să dea roadele pe câmpul de luptă. 

 Din momentul decretării mobilizării preoţii trebuiau să îndeplinească în unităţile în care 

erau repartizaţi, o serie de atribuţii specifice,stabilindu-se o delimitare precisă între activitatea 

religioasă şi cea pastorală. Activitatea religioasă consta în săvârşirea tuturor slujbelor religioase 

cerute de împrejurări, spovedirea, împărtăşirea cu Sfintele Taine,binecuvântarea. Slujbele 

religioase trebuiau desfăşurate astfel încât să nu împiedice trupa de la executarea misiunilor 
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ordonate, putând fi succesive, sau pentru anumite grupuri de oameni. Spovedania şi 

comunicarea se puteau organiza în grup sau individual şi erau însoţite de cuvântări care să ,, 

deştepte în sufletul ostaşilor căinţa şi dorinţa fierbinte de îndreptare şi încredere în 

Atotputernicul Dumnezeu”. 

 Binecuvântarea trupei la plecarea din garnizoană constituia un moment înălţător când 

,,mintea oamenilor e plină de gânduri, ochii lor aţintiţi în golul viitorului, fiecare se gândeşte 

ceea ce se va întâmpla cu el. Împrejurările acestea sunt mai puternice decât oamenii ; ei se simt 

mici şi umiliţi ; niciodată nu s-au simţit mai strânşi unul lângă altul, niciodată cuvântul lui 

Dumnezeu nu le va suna mai mângâietor şi mai întăritor. Omul simte nevoia să-l laude şi 

preotul e chemat să rostească acest cuvânt. Acesta este momentul psihologic cel mai favorabil 

pentru ca  preotul să lucreze cu folos asupra sufletelor, care, gândind la moarte, sunt doritoare să 

asculte cu umilinţă şi evlavie cuvântul şi învăţămintele lui Dumnezeu”. 

 Un rol deosebit era conferit prin instrucţiuni acţiunii pastorale pe timpul mobilizării care 

avea drept scop ridicare moralului trupei. Preotul trebuia să fie în permanenţă în mijlocul trupei, 

să îmbărbăteze pe cei slabi, arătîndu-le măreţia jertfei,precum şi recunoştiinţa şi cinstirea ce se 

acordă celor ce se jertfesc pentru ţară. În scopul acesta preotul trebuia să folosească argumente 

din Sfânta Scriptură, din învăţăturile Domnului Iisus Hristos din vieţile sfinţilor şi eroilor 

neamului. 

 În timpul luptelor, indiferent de locul în care se găsea, în prima linie, la postul de ajutor 

regimentar sau în rezervă, preotul era prezenţă activă şi indispensabilă. El asigura oficierea 

Sfintei Liturghii în zilele de duminică şi la marile sărbători, în biserică, în tabară, sub un cort 

deschis care să servească de altar, sau sub cerul liber, având la dispoziţie două mese, din care 

una să servească drept masă a altarului, iar cealaltă în loc de proscomidier. Dacă Regele sau un 

membru al familiei regale asista la Sfânta Liturghie, el trebuie primit cu Sfânta Cruce şi 

Evanghelia, preotul fiind îmbrăcat în odăjdii. 

Tot în condiţii de campanie mai puteau fi organizate şi servicii religioase ocazionale ca 

Sfinţirea apei, Te-Deum de mulţumire la patronul corpului de trupă, la obţinerea unor victorii 

sau cu ocazia altor împrejurări deosebite: la Anul Nou, la sărbători naţionale, la onomastica 

Regelui sau membrilor familiei regale. Rugăciunile pentru boli molipsitoare, sfinţirea de 

fântâni, curăţirea bisericii pângărite se făceau după rânduiala stabilită în Molitvelnic şi 

Liturghier. 

În timpul marşurilor preotul trebuia să fie exemplu de comportare pentru suportarea 

greutăţilor, permanent în mijlocul soldaţilor, purtând cu ei convorbiri prieteneşti şi părinteşti de 

îmbărbătare. 
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 În general, în timpul luptei preotul se găsea la postul de prim ajutor regimentar alături de 

medici. Înainte de începerea luptei, dacă era posibil, el săvârşea un serviciu religios şi 

binecuvânta trupa, însoţind aceasta de o cuvântare de îmbărbătare, întemeiată pe credinţă şi 

nădejde în ajutorul lui Dumnezeu. 

 ,,Preotul încălzit de focul patriotismului şi al sarcinii sale de îndemnător la luptă cu 

vitejie ostăşească pâna la jertfă de sânge,va găsi pentru fiecare împrejurare putere şi mijloace 

cât mai potrivite spre a întări şi înflăcăra sufletul ostaşului luptător. El nu va uita să pună 

înaintea ostaşilor pilda şi tăria de voinţă de a învinge a Apostolilor şi a Mucenicilor care, prin 

credinţă şi puterea lor de voinţă au învins omenirea întreagă,cum şi vitejia ostaşilor lui Ştefan 

cel Mare, ai lui Mihai Viteazul, ai Regelui Carol  şi Ferdinand, care au biruit pe vrăjmaşii 

neamului nostru”. După luptă,  grija de căpetenie era alinarea răniţilor şi restabilirea echilibrului 

sufletesc al celor  scăpaţi sănătoşi din încleştarea cu inamicul. 

 În spitalele de campanie sau de zonă interioară preotul, asemeni bunului samaritean, se 

va face interpretul bolnavilor înaintea medicilor, va vizita zilnic saloanele, răspunzând 

solicitărilor celor ce ar dori o îngrijire religioasă, va merge de la pat la pat, de la rănit la rănit, 

ascultând  pe fiecare şi spunând cuvinte de mângâiere. El va consemna ultimele dorinţe ale celor 

grav bolnavi sau răniţi şi se va îngriji de aducerea acestora la cunoştinţa familiei, va întocmi 

schiţe cu locurile unde au fost înmormântaţi decedaţii, în cimitire sau în alte locuri, pentru a da, 

la nevoie, informaţii familiilor pentru eventuale exhumări. 

 Pentru trebuinţele religioase ale tuturor celorlalte confesiuni recunoscute de către statul 

român(greco-catolici, romano-catolici, evanghelici, reformaţi, mozaici, mahomedani) se 

mobilizau şi se repartizau preoţi prin grija Marelui Stat Major. Toţi aceşti preoţi se subordonau 

din punct de vedere administrativ Inspectoratului Clerului Militar. 

Instrucţiunile statuau cu exactitate obiectele necesare cultului pe care fiecare preot 

mobilizat era obligat să şi le procure. Micul echipament se compunea dintr-o geantă de piele 

tapisată pe dinăuntru şi prevăzută cu mai multe încăperi în care se păstrau Epitrahilul, cutiuţa de 

metal cu Sfânta Împărtăşanie,Crucea, Aghiasmatarul şi Panichida sau Molitvelnicul, două 

procoveţe mici, linguriţa, o sticlă de vin, o farfurioară de metal, o sticluţă cu spirt şi chibrituri 

pentru dezinfectarea linguruţei. Tot în geantă se găseau pachetul individual de pansament şi un 

carnet în care se notau date în legătură cu decesele. 

 Corpul de trupă, pe lângă care era ataşat preotul, primea sarcina de a asigura procurarea 

capelei de campanie în cazul în care preotul nu o poseda încă din timp de pace.Aceasta consta 

dintr-o ladă de lemn în care se păstrau toate odăjdiile şi vasele sarcedotale  pentru săvârşirea  

Sfintei  Liturghii şi a celorlalte Sfinte Taine respectiv: stihar, epitrahil, brâu, mânecări, felon, 
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antimis, potir, disc, steluţă, copie, linguriţă, trei procoveţe, disc pentru anafură, lingură, carţi 

liturgice, Evanghelia, Liturghier, Apostol, Octoichul  Mic, Carte de Te-Deum-uri, lumânări, 

tămâie, mătăuz de busuioc, castron de metal pentru aghiazmă, rechizite. 

Începând războiul, armata lupta, ca şi altă dată în istorie, "pentru cruce, pentru 

civilizaţie, pentru libertate, pentru a face ca Europa să răsufle uşurată de ameninţarea 

permanentă a Rusiei bolşevice (...). Cu noi este Dumnezeu. Pentru aceasta războiul ce-l purtăm 

e sfânt" - cum sesiza şi revista "Arma Cuvântului"xxx. Activitatea preoţilor în cea de-a doua 

conflagraţie mondială, prezentată de documentele tipărite în acest volum, dezvăluie cele două 

ipostaze ale acestora: de păstori sufleteşti şi de soldaţi. Armata ţării, formată în marea ei 

majoritate din ţărani, oameni simpli şi buni creştini, nu putea să lipsească pe soldaţi de îngrijirea 

sufletească de care se bucurau la casele lor. O recunoaştere a calităţii preoţilor din acea perioadă 

de către factorii decizionali din armată o constituie şi încadrarea ca ofiţeri asimilaţi a acestora, 

fiind bine cunoscut faptul că ofiţerimea din perioada celui de-al doilea război mondial 

reprezenta în armata română un corp de elită în care pătrundeau doar elementele de certă 

valoare. Preoţii militari, aşa cum o va arăta activitatea lor pe front, vor justifica această 

încredere acordată de conducătorii armatei române. 

Scrise cu sobrietate, rapoartele păstrate de la ei ne dezvăluie nu numai activitatea lor 

creştină, ci şi viaţa de zi cu zi a soldaţilor, starea lor de spirit şi problemele ce îi frământau. 

Postura lor de duhovnici le permitea să se apropie de sufletul soldaţilor, de durerile şi 

frământările acestora. 

Activitatea preoţilor militari a fost una complexă, ei lucrând cu sufletele oamenilor, şi a 

constat în obligaţiile obişnuite ale unui preot, dar săvârşite în condiţii speciale. Acestea au pus 

în faţa clerului armatei probleme deosebite. Pătrunderea pe un teritoriu a cărui populaţie, ce 

avea o îndelungă vechime pravoslavnică, fusese lipsită de un serviciu sacerdotal din cauza 

politicii de stat ateiste, a obligat la o activitate misionară bogată ce a constat în reconstrucţia 

lăcaşurilor de cult, dărâmate sau pângărite, în botezuri şi cununii, în slujbe pentru localnicii 

înmormântaţi sub stăpânirea bolşevică, fără ritualurile ortodoxe tradiţionale etc. 

Deşi impresionantă şi de mare întindere, această activitate nu a distras pe clericii militari 

de la menirea lor de bază: îngrijirea creştinească a soldaţilor români. Desfăşurate adesea în 

condiţii vitrege, preocupările preoţilor au acoperit toate necesităţile armatei în domeniu. În afara 

laturii creştine a acţiunii preoţilor (înmormântări, slujbe, parastase) a existat şi o activitate 

moralizatoare, reflectată în conferinţe, şezători şi convorbiri personale. Pentru a uşura greutăţile 

ce decurgeau din depărtarea de căminele lor, preoţii, cu ocazia marilor sărbători religioase, au 

organizat desfăşurarea obiceiurilor tradiţionale creştine româneşti, ce alinau puţin dorul de 
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patrie. Cei căzuţi la datorie nu erau uitaţi odată cu înmormântarea lor, duhovnicii militari 

îngrijindu-se de aranjarea unor cimitire ale eroilor, cu ajutorul trupelor, şi construirea unor troiţe 

dedicate lor, preocupări ce onorau memoria celor căzuţi pentru ţară. 

Ajutorul dat serviciului medical este prezent în mai multe rapoarte, ce semnalează 

sprijinul pe care medicii l-au primit din partea preoţilor militari atât pentru evacuarea răniţilor şi 

pentru primul ajutor acordat acestora, cât şi pentru îngrijirea sufletească a celor vătămaţi în 

timpul luptelor. Aprecierea pentru activitatea deosebită desfăşurată se concretizează prin 

numeroasele decorări, propuneri la decorare şi înaintări în grad la excepţional cu care a fost 

onorat corpul preoţilor militari. 

*** 

Rapoartele preoţilor, ce descriu activitatea acestora în Campania din Est, conţin, aproape 

în totalitate, semnalări ale operei misionare din zona de operaţii a armatei române. Cantitatea 

mare de informaţii nu ne permite să utilizăm în această scurtă prezentare toate datele ce există în 

documente, ci doar să exemplificăm preocupările din domeniu cu câteva fapte reprezentative, 

rămânând ca mărturiile ce alcătuiesc această lucrare să vorbească de la sine. 

Înaintarea armatei române pe teritoriul Rusiei Sovietice a pus trupele în contact cu 

populaţia din zonă. Clericii militari, ca şi ostaşii români, au descoperit în acele regiuni atât 

,,opera” de distrugere a vieţii religioase de către comunişti, cât şi prigonirile pe care le-au suferit 

oamenii simpli, care nu aveau altă vină decât aceea de a crede în Dumnezeu. Autoritatea 

sovietică a desfăşurat, timp de aproape 25 de ani, o politică de descreştinare prin constrângere 

cu urmări ce, fără riscul de a exagera, au îngrozit pe păstorii armatei române. Din aceste cauze 

preoţii militari au activat şi ca misionari creştini pentru populaţia civilă. 

După intrarea trupelor în localităţi, populaţia civilă se interesa imediat de existenţa unui 

preot, fapt ce este semnalat în foarte multe rapoarte. În darea de seamă întocmită de preotul 

căpitan Nicolae Petrache de la Brigada 1 Mixtă Munte, pe perioada 20 iulie – 10 august 1941, 

se semnala faptul că ,,locuitorii satului au cerut ca preotul ce însoţeşte comandamentul să 

oficieze slujba religioasă”xxxi. Politica autorităţilor comuniste a condus la deportarea majorităţii 

preoţilor locali, fapt ce a lipsit populaţia de păstorii săi. Din această cauză serviciile divine 

tradiţionale nu au mai putut fi efectuate şi a trebuit ca duhovnicii militari români să compenseze 

asemenea lipsuri. 

Botezul, acest act foarte important pentru un creştin, nu fusese efectuat în acele zone de 

mai mulţi ani, iar apariţia unor preoţi ortodocşi a entuziasmat populaţia locală . La aceste 

izbânzi confesionale s-a ajuns greu, cum aflăm şi din însemnările preotului căpitan Petrache 

Nicolae (Divizia 1 Vânători de Munte): "Sub bombardamentul aviaţiei şi sub traiectoriile 
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artileriei inamice am terminat renovarea bisericii Kirilovka (Cuban). În ziua de 12 septembrie, 

în prezenţa domnului general C. Vasiliu Răşcanu şi a locotenent-colonelului Comişel 

Pantelimon, am sfinţit acest altar de credinţă creştină a vânătorilor de munte. În această zi, 

bombardamentul de aviaţie şi artilerie inamică a fost aşa de intens încât în câteva momente 

glasul de rugă a fost complet acoperit de zgomotul asurzitor al proiectilelor şi bombelor (...). 

Biserica din Kirilovka va vorbi viitorului despre urme româneşti în Caucaz". La plecarea 

diviziei, pe uşă a fost lăsat mesajul "Respectaţi acest sfânt lăcaş"xxxii. 

Un sfert de secol de ateism bolşevic rupsese de ortodoxie familiile din spaţiul cotropit de 

Armata Roşie. A revenit preoţilor militari români misiunea să restabilească starea normală. "În 

Transnistria am botezat 636 copii, între care 40 copii din familii catolice" - mărturisea preotul 

căpitan Fărtăiş Zahariaxxxiii. În luptele de la Freundental, Dalniţki, Tătarca şi Suhai-Liman 

acelaşi preot s-a îngrijit de răniţi şi de înmormântarea celor căzuţi la datorie, a împresurat 

mormintele cu brazde şi a înconjurat cimitirul cu gard de sârmă, a fotografiat fiecare mormânt 

etc. Preotul căpitan Grigore Alexandru din Regimentul 23 Infanterie sintetiza în Registrul de 

activitate: că în timp de cinci luni a oficiat 101 servicii divine, a ţinut 66 predici în română şi 

rusă şi două în germană. A botezat 1904 copii de vârste cuprinse între o săptămână şi 22 ani 

(885 băieţi şi 1019 fete), adăugaţi la cei 487 botezaţi şi în Odessa (total, 2391 creştinaţi), a 

organizat patru cimitire, ofiţerii, gradaţii şi soldaţii, exprimând "religiozitatea poporului nostru, 

au înălţat nouă prea frumoase troiţe (..), semănate pe întinsul Crimeei, în satele unde şi-au avut 

misiunea şi pe unde duhul păgân al comunismului adusese în loc teroare şi mizerie"xxxiv. De 

asemenea, acelaşi om a vegheat renovarea unei biserici, a sfinţit alte două, a spovedit şi 

împărtăşit 1942 ostaşi, a parcurs 1000 km cu regimentul şi 1140 km singur.Alt document, Darea 

de seamă a preotului căpitan Barbu I. Gheorghe, confesorul Regimentului 82 Infanterie, 

înregistra între altele că după o recunoaştere a satului Spiridonovka - unde au avut loc lupte de 

durată şi destul de crâncene -, lipsa bisericii şi, în ciuda celor circa 25 de ani de teroare şi 

persecuţie religioasă, menţinerea sentimentului religios al populaţiei ucrainene, dornică de o 

viaţă sufletească creştină, l-au îndrituit să organizeze într-o remiză de colhoz un altar cu icoane 

şi candele. Cu sprijinul primarului, a împrumutat din sat şi câteva icoane ucrainene, aşezându-le 

în acest altar improvizat şi, sfinţindu-l, a început serviciul divin la care au luat parte atât ostaşii, 

cât şi săteniixxxv. Preotul Veron Muşatescu, confesorul Regimentului 22 Infanterie, face o 

descriere sugestivă a condiţiilor în care se desfăşurau slujbele de botez: ,,Am observat cu acest 

prilej dorinţa arzătoare a ucrainienilor de a se creştina(…). Era suficient să te vadă îmbrăcat în 

reverendă, ca să-ţi dea tot respectul preotului. Când te vedeau oficiind serviciul divin, ochii lor, 

numaidecât, se umezeau şi erau scăldaţi în lacrimi. Botezurile săvârşite au fost cerute de ei; 
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când auzeau de slujbă veneau în număr mare şi cu lacrimi în ochi îşi învăţau copii de a face 

semnul sfintei cruci”xxxvi. Tot el consemnează un fapt deosebit şi anume vârsta celor botezaţi. 

Aici sunt pomenite persoane care se botezau la vârsta de 16, 19 sau 32 ani, lucru ce dovedeşte 

ataşamentul populaţiei faţă de religia ortodoxă. Impresionantă este şi participarea trupelor 

române la această operă de încreştinare. De multe ori soldaţi şi ofiţeri români au devenit naşii 

copiilor ce erau botezaţi de către clericii militari. La un astfel de ritual a participat chiar 

generalul I.Şteflea care, împreună cu soldaţii şi ofiţerii din Divizia a III-a Infanterie pe care o 

comanda, au devenit naşi pentru aproape 4000 de copii. Sunt pomenite, de asemenea, darurile 

substanţiale pe care copii le primeau din partea naşilor lor, soldaţi şi ofiţeri români. Asemenea 

întâmplări nu sunt fapte izolate, ci componente permanente ale comportamentului trupelor 

române, expuse în numeroase documente ale clerului militar. 

Îndepărtarea preoţilor ruşi a lipsit cuplurile, ce doreau să primească taina cununiei, de 

acest ritual. Pentru a înlătura acest neajuns, populaţia s-a adresat preoţilor militari români, care 

au oficiat slujbe de cununie pentru foarte multe cupluri din zona de acţiune a armatei române. 

Rapoartele şi dările de seamă ale preoţilor militari conţin numeroase exemple de persoane care, 

deşi se căsătoriseră cu mulţi ani înainte, au rugat clericii militari să oficieze slujba religioasă a 

cununiei. Cu toată bogata activitate pe linie militară, ce o desfăşurau şi în condiţiile dificile de 

front, feţele bisericeşti din oştirea română nu au refuzat niciodată să acorde acest ajutor 

localnicilor. Bariera de limbă nu a constituit un impediment, cu ocazia serviciilor religioase 

apelându-se la un interpret, fapt ce nu micşora cu nimic momentul deosebit pe care-l trăiau atât 

civilii, cât şi militarii. 

Pentru aceste servicii de încreştinare, fie ele botezuri sau cununii, preoţii militari 

eliberau documente care le certificau valabilitatea, acte ce dovedesc, o dată în plus, activitatea 

misionar-creştină desfăşurată în rândurile localnicilor. 

Serviciul religios militar a fost solicitat să oficieze slujbe pentru persoanele decedate cu 

mult timp înaintea venirii armatei române. Cu toate încercările, sufletele creştinilor nu au putut 

fi despărţite de religia lor strămoşească, ortodoxă. Apariţia în zona localităţilor lor a clericilor 

militari români le-a produs multă bucurie, fapt semnalat aproape în fiecare raport şi dare de 

seamă, şi le-a dat posibilitatea să-şi înmormânteze membrii familiilor, care decedaseră, într-un 

ritual tradiţional, creştin. Pentru un ortodox înmormântarea fără slujbă religioasă reprezintă un 

lucru îngrozitor şi de aceea se solicitau slujbe de înmormântare pentru persoanele decedate în 

timpul stăpânirii bolşevice. O astfel de situaţie ne este prezentată de către confesorul 

garnizoanei Rădăuţi, care, în raportul pe perioada 1 iunie – 15 noiembrie 1941, consemna: ,,Cu 

ocazia înmormântărilor făceau panahive şi pecetluiau mormintele celor care muriseră fără să 
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aibă parte de slujbă religioasă”xxxvii. Duhovnicii militari români nu şi-au uitat niciodată calitatea 

de misionari creştini, iar documentele ce le-au lăsat demonstrează atenţia cu care s-au aplecat 

asupra nevoilor sufleteşti ale populaţiei din teritoriile în care acţiona oştirea română. Activitatea 

lor a îmbunătăţit relaţiile cu localnicii, cu reale avantaje pentru situaţia armatei române în 

spatele frontului. De asemenea, prin exemplul personal şi la îndemnul preoţilor, militarii s-au 

apropiat de autohtoni, ajutându-i spiritual şi, de multe ori, material, demonstrând astfel 

bunătatea tradiţională a românului şi făcând cinste hainei militare. 

Situaţia materială a bisericii ortodoxe din localităţile în care au pătruns trupele române, 

era jalnică. Majoritatea bisericilor au fost dărâmate, creştinii fiind obligaţi să salveze şi să 

ascundă obiectele de cult, unele din ele având, în afara unei mari încărcături spirituale, şi o 

valoare artistică deosebită. Venirea armatei române le-a oferit ocazia să le scoată la lumină, fără 

teama de a fi pedepsiţi. Sunt semnalate, în documentele preoţilor militari, icoane şi cruci ce au 

stat îngropate 20 de ani. În scopul distrugerii credinţei creştine, bolşevicii au pângărit lăcaşurile 

sfinte, dându-le o întrebuinţare laică. În multe sate sau oraşe bisericile au devenit cămine 

culturale sau cinematografe, de multe ori chiar simple depozite de materiale. Această situaţie nu 

avea cum să nu ducă la o reacţie din partea clericilor militari români. Cu o energie ce le face 

cinste, aceştia au trecut la refacerea sfintelor lăcaşuri. Un exemplu de înaltă apreciere acordată 

acestei activităţi îl găsim într-un raport al maiorului Gh. Mareş, comandantul Batalionului 23 

Vânători de Munte, din 12 mai 1942: ,,Sunt fericit a vă raporta că ne-am învrednicit să 

terminăm opera de completă renovare a bisericii din satul Tschujuntscha-Crimeea, 12 km de 

Simferopol, ce fusese pustiită şi batjocorită de sălbăticia comunistă. Cu suma de 160.000 lei, 

adunată din contribuţia ofiţerilor, subofiţerilor şi trupei acestui batalion(…) am izbutit să redăm 

cultului divin această biserică(…). Şi acum, găsindu-ne la sfârşitul şi în faţa acestei frunoase şi 

mult grăitoare opere, permiteţi-mi, vă rog, să fac câteva aprecieri şi la adresa aceluia din 

iniţiativa căruia s-a făcut, unde s-a străduit şi a pus mult suflet pentru realizarea ei, preotul 

căpitan Stavăr Popoiu, confesorul batalionului nostru”xxxviii. Activitatea de reclădire a bisericilor 

a impresionat puternic localnicii, care îşi manifestau recunoştinţa prin intermediul unei adrese a 

Bisericii Autocefale Ortodoxe Ucrainiene din 27 noiembrie 1941 către părintele Traian Petrica, 

confesorul Diviziei I Infanterie: ,,Comitetul bisericesc din Kriwoj-Rog, vă mulţumeşte, părinte 

pentru ajutorul dat unui şir de biserici ortodoxe în oraşul Kriwoj-Rog, precum şi în 

împrejurimile lui. Ajutorul dat de sfinţia voastră mult timp se va  păstra în inimile credincioşilor 

şi a comitetului bisericesc. În drumul trecut de sfinţia voastră prin meleagurile eliberate de 

bolşevism aţi văzut completa distrugere a sfintelor biserici şi numai un mic număr de biserici, 
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care prin minune au rămas. Aţi văzut bucuria mare a credincioşilor, manifestată la renaşterea 

bisericilor(…)”xxxix. 

Cu sprijinul militarilor au fost redate cultului zeci de biserici, refăcându-se şi sfinţindu-

se cele existente şi construindu-se acolo unde acestea fuseseră distruse. Activitatea este sugestiv 

sintetizată de către preotul căpitan S.Coman din Ambulanţa 46 a Diviziei 9 Cavalerie: ,,Suntem 

mereu neabătuţi pe drumul destinului neamului nostru care, de la început, a fost să lupte pentru 

salvarea fiinţei sale ca popor şi să ridice altare sfinte. Ne luptăm şi noi, iar în zile de linişte 

sfinţim altare şi înălţăm troiţe. E tradiţia lăsată nouă moştenire de marii voievozi. Noi o 

continuăm cu râvna de a ne dovedi urmaşi vrednici ai lor”xl. Iar preotul căpitan Pătroiu Florea, 

în zilele de 30 şi 31 decembrie 1942, a botezat câţiva copii în orăşelul Snigerevka, unde 

"Măreaţa biserică transformată în teatru (de către bolşevici – n.n.) a redevenit lăcaş de 

rugăciune pentru mulţumirea şi înălţarea sufltească atât a ostaşilor, cât şi a populaţiei civile"xli. 

Preoţii români se ştiau angajaţi în acţiuni de luptă "împotriva păgânului, a bolşevicului 

sperjur şi ateu”. În Basarabia le-a mai revenit o admirabilă îndatorire. Prin satele, pe unde 

treceau cu trupa, deschideau bisericile, chemau poporul la rugăciuni (...). Acest contact stabilit 

prin rugăciunea preoţilor armatei cu norodul basarabean a fost un lucru foarte binevenit şi un 

serviciu real adus patriei"xlii. Ajungând în localităţi din Basarabia, Bucovina, Transnistria, clerul 

din armata română s-a preocupat de redeschiderea, renovarea ori construirea lăcaşurilor de cult, 

"încreştinând copiii oamenilor cari de multă vreme aşteptau acest fericit şi însemnat 

moment"xliii. Se realiza astfel o "operă vastă de reîncreştinare a teritoriilor desrobite"xliv. 

Misiunea sacră a clerului de pe front era mărturisită şi de protopopul colonel Ioan 

Dăncilă: "Am îmbrăcat şi noi haina ostăşească, dar nu purtăm cu noi nici o armă ucigătoare. 

Arma noastră este cuvântul Ţării"xlv. Despre slujba de înmormântare a şapte morţi, printre care 

şi un ofiţer, sublocotenent din Regimentul 31 Calafat, aduşi cu săniile, preotul căpitan 

Marinescu Uda nota: "Sosesc câteva femei, intră în casă timide, adunându-şi lăcrămile în 

năframe. Plângeau sincere, îndurerate, căci soldaţii români, cât stătuseră în cartiruire la ele, se 

purtaseră atât de frumos şi le încurajaseră cu cuvinte pe cât s-au putut înţelege, vestindu-le o 

viaţă nouă, descătuşată de lanţurile tiraniei bolşevice care le ferecase grumazul de un sfert de 

veac"xlvi. 

Extinzând prezentarea unor asemenea misiuni, preotul căpitan Năstase Gheorghe scria: 

"Aceşti slujitori ai Domnului au fost cei dintâi care au păşit pe pământurile desrobite (...). Şi au 

lucrat şi lucrează cu râvnă la restaurarea bisericilor, la săvârşirea dumnezeeştilor slujbe în sate şi 

oraşe, în Basarabia, în Transnistria, în Crimeea, ca şi pe Doneţ. Restabilirea vieţii religioase în 

ţinuturile desrobite s-a făcut în mare măsură de către preoţii militari"xlvii. Această realitate o 
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reflecta şi ziarul "Curentul" din 8 iulie  care dezvăluia: "Ziarul «Slovo», care apare la Sofia, a 

publicat un articol semnat de domnul Simeonoff în care se ocupă de restabilirea vieţii religioase 

în Transinistria şi de acţiunea religioasă a misionarilor români. După ce arată că România a 

trimis o misiune bisericească (între Nistru şi Bug – n.n.), domnul Simeonoff scrie că primii 

misionari ortodocşi au fost preoţii militari români (...): «Românii au arătat tuturor cum trebuie 

să se lucreze în această direcţie şi prin aceasta şi-au înscris numele cu litere de aur în paginile 

credinţei»"xlviii. Efectul pastoraţiei lor: "biserica era plină"xlix. 

Relaţiile militarilor români cu localnicii apar în cu totul altă culoare decât se ştie: 

"Sfinţirile de case, cununiile, botezurile la care de cele mai multe ori naşii erau soldaţi sau 

ofiţeri români, slujbele de la biserică etc. erau tot atâtea prilejuri de bucurie duhovnicească (...) 

de înfrăţire a celor desrobiţi cu desrobitorii. Populaţia a primit cu bucurie venirea armatelor 

(germano-române - n.n.) care le scăpau de sub jugul comunist"l. De pildă, "locuitorii ruşi din 

comuna Poliakowka, "mulţumesc M.S.R. Mihai I şi Conducătorului Statului, domnul mareşal I. 

Antonescu, precum şi întregii armate române pentru tot ceea ce câţiva bravi ostaşi români au 

făcut în comună, care de atâta timp fusese sub stăpânire comunistă. Locuitorii mulţumesc 

îndeosebi pentru faptul că soldaţii au reparat biserica satului, dărâmată şi sfărâmată de 

comunişti"li. 

După 23 de zile de luptă, când a căzut Sevastopolul (1 iulie 1942), unităţi ale armatei 

române au pătruns în oraş, iar "a treia zi – cum  consemna preotul căpitan Popescu H. Ioan – 

mi-au venit 30 de copii de botezat"lii. 

În zonele eliberate, la sosirea P.S.Partenie, acesta era asaltat "de populaţia civilă - femei 

şi copii în majoritate, cari, cu toţii cereau iconiţe şi cruciuliţe, închinându-se de bucurie în faţa 

înaltului ierarh şi mulţumindu-i"liii. Cât priveşte corelaţia acţiuni militare-acţiuni confesionale, 

preotul maior Marian Gheorghe consemna: "Odată terminate operaţiile, din iniţiativa şi (cu - 

n.n.) concursul nemijlocit al d-sale (general Florea Mitrănescu – n.n.) bisericile distruse se refac 

şi se redau misiunii lor înalte"liv. Alt preot reliefa că la sfinţirea bisericii din Marfowka (28 iunie 

1942) de către un sobor de preoţi militari români "poporul rus a luat parte într-un număr 

impresionant", ca şi mai înainte (14 iunie şi 24 iunie), când se sfinţiseră bisericile din Low-

Tarasow şi cea din Marna-Ruskaja, starea generală a asistenţei fiind aceea de "însufleţire şi de 

puternică renaştere spirituală în popoarele Rusiei ţinute sub biciul teoriei abrutizante a 

comunismului"lv. 

Evident, eliberarea diferitelor localităţi de sub bolşevici era şi un triumf al 

creştinismului, P.S. Partenie subliniind în Pastorala de Paşti (1943): "Războiul pe care-l purtăm 

azi este un război sfânt (..), ne batem pentru apărarea credinţei strămoşeşti. Iată azi a sosit 
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vremea când apărându-ne ţara trebuie să ne apărăm şi credinţa, pe care cei fără de lege încearcă 

să o nimicească din sufletul lumii creştine"lvi. Comparând îmbărbătarea soldatului creştin (care 

porneşte la luptă sub scutul Crucii şi al lui Dumnezeu, sub îndemnul preotului şi superiorilor şi 

sub impulsul conştiinţei treze nutrită de religie şi de naţionalism), pe de o parte, şi soldatul 

necreştin, pe de altă parte, protopopul Bărdieru scria că acela din urmă era "îmboldit la luptă de 

frica revolverului"lvii. Şi preotului ec. Justin Deica îi era clar că războiul nostru este "războiul 

sfânt pentru adevăr şi dreptate. Purtăm război sfânt contra acelor care au ars şi au pângărit 

bisericile, au ars cruci sfinte şi icoane şi au profanat sfintele odoare şi au ucis pe slujitorii 

sfintelor altare"lviii. 

Dovezi de mare însemnătate privind purtarea preoţilor pe front găsim în "Arma 

Cuvântului" – una dintre cele mai reprezentative reviste române de pe frontul de est. 

Acest organ jurnalistic, oficial al Episcopiei Armatei a apărut în anii 1940-1944 şi a fost 

receptat corect şi elogiat de profesioniştii altor publicaţii. "Universul", de pildă, scria 

următoarele: "Episcopatul Militar publică lunar «Arma Cuvântului», revistă de educaţie 

religioasă, de admirabilă ţinută literară şi dogmatică, dând putinţa de relevare şi afirmare 

valoroaselor elemente pe care le posedă clerul militar"lix. 

Numărul 1 al revistei "Arma Cuvântului" a ieşit de sub teascurile Tipografiei Alba din 

Alba Iulia în luna mai 1940. Prin titlu şi conţinut, noua apariţie editorială se deosebea de oricare 

dintre publicaţiile vremii. Revista realiza de fapt conexiunea a două subsisteme atât de 

importante pentru sistemul societăţii: Armata şi Biserica. 

Noua revistă a beneficiat de la primul la ultimul ei număr de experienţa, priceperea şi 

stăruinţa episcopului armatei, care deprinsese tainele editării la Iaşi, între 1921 şi 1937, la 

catedrala mitropoliei Moldovei şi Sucevei. Aici arhimandritul Partenie Ciopron fusese cooptat 

în comitetul de redacţie al revistei lunare "Viaţa monahală", ctitorită de stareţul Mănăstirii 

Cetăţuia, ieromonahul Teodosie Bonteanu, sprijinit de strălucitul mitropolit Pimen Georgescu 

(1853-1934). 

Revista Episcopiei Armatei debuta cu editorialul "Începem", semnat de episcopul 

Partenie Ciopron, care mărturisea că încă din anul 1937, la învestirea şi instalarea sa în scaunul 

episcopal anunţase apariţia noii reviste prin Pastorala dată către confesorii de garnizoană. Dar 

evenimentele au amânat debutul acesteia, motivele fiind - aşa cum le scria vlădica - 

următoarele: "(…) însăşi situaţia clerului militar (...) era serios ameninţată (...). În cadrele active 

ale oştirii (...) clerul militar se găsea la o grea răspântie. Catedrala şi reşedinţa episcopală, 

rămase în urmă de tot, trebuiau puse negreşit şi cât mai urgent într-o situaţie corespunzătoare. 

Apoi tipărirea de cărţi religioase-morale pentru ostaşi, calendare, ornate (aşa se numeau atunci 
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odăjdiile - nn.), antimise, cărţi de ritual şi alte obiecte de cult pentru catedrală şi bisericile 

militare (...) trebuiau să aibă întâietate"lx. 

Evident, numărul de început al revistei preciza şi principalele ei obiective: a prezenta 

"probleme de actualitate care interesează îndeosebi cadrele militare, rezultatele activităţii 

preoţilor, precum şi propuneri pentru viitor. De asemenea, se vor desbate toate problemele care 

privesc fortificarea sufletească a ostaşului român şi se va încheia cu o cronică"lxi. 

Într-adevăr, de-a lungul a patru ani pe frontul publicistic, cele 19 fascicole ale revistei, 

cuprinzând 48 de numere şi 1053 pagini sunt dovezi ale acestui program, care va deveni 

realitate. Ele au fost şi rămân o mărturie fidelă, o cronică excepţională, scrisă ardent, sub 

îmboldirea momentelor care s-au cerut consemnate, "Arma Cuvântului" fiind o revistă 

valoroasă a participării la război a preoţilor militari. Prin extensie, avem, datorită "Armei 

Cuvântului", o imagine corectă a participării întregii armate a României la războilxii. 

Însemnătatea demersului editorial era limpede exprimată în articolul "Scrisul bisericesc şi 

războiul Crucii", care prezenta "Scrisul (...) ca o preocupare inerentă pastoraţiei şi ca un mijloc 

eficace în tot ce-a întreprins Biserica în câmpul misiunii sale interne şi externe"lxiii. 

Cum receptau preoţii militari înşişi această "preocupare inerentă pastoraţiei"? Mare 

importanţă avea faptul, spuneau ei, că "ni s-a dat o făclie care să ne lumineze, să fim văzuţi în 

ceea ce lucrăm, de ceea ce suntem în stare"lxiv. "Căci - cum se remarca în alt articol - unui ostaş 

ca să plece fără teamă la asaltul sdrobitor în faţa inamicului, nu-i trebuie pentru aceasta numai 

armă, ci şi un suflet mare şi a toate covârşitor"lxv. Deşi situaţia era deosebit de complexă, 

condeiul clerului Armatei nu va greşi"lxvi. Aşa scria în articolul "Să ne strângem rândurile" 

protopopul locotenent-colonel Ioan Dăncilă. 

Studierea sumarelor fiecărei ediţii desluşeşte orizontul şi evidenţiază profunzimea 

demersurilor pastorale, duritatea încleştărilor militare, tăria morală şi spiritul de jertfă al 

ostaşilor  români, toate vădind şi profesionalismul ziariştilor în sutană. Realitatea trăită de ei şi 

consemnată în paginile revistei era gravă, omenirea fiind "încleştată într-un groaznic război", 

cum mărturisea vlădica Partenie în prima Pastorală publicată în revistălxvii. "Din această cauză 

cei mai destoinici fii ai neamului stau de veghe la hotarele ţării. Da, iubiţi ostaşi, (...) aţi luat 

asupra voastră sarcina sfântă de a fi apărătorii graniţelor, care este şi o chezăşie a liniştii 

dinlăuntrul ţării. În vremuri de grea încercare, ţara noastră şi-a pus întotdeauna nădejdea în 

viteaza ei oştire (...). Înaintaşii noştri ne-au lăsat o scumpă moştenire, România Mare; neamul 

nostru în trecutul său istoric a avut de îndurat multe necazuri şi s-a sbătut în grele valuri de 

suferinţe (...). Aşa avem pilda marilor noştri voievozi Ştefan cel Mare al Moldovei, acest 
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Voevod mereu biruitor, a cunoscut totuşi şi înfrângeri, el nu s-a arătat însă mândru în isbânzi, ci 

le da în seama lui Dumnezeu care i-a ajutat"lxviii. 

Întorsătura petrecută pe front nu a influenţat activitatea misionară a preoţilor militari. Cu 

toate nenorocirile şi problemele cauzate de retragere, feţele bisericeşti din armata română au 

continuat să acorde asistenţă religioasă populaţiei civile. Perioada retragerii, prezentă în 

rapoartele clericilor, nu este mai puţin bogată în botezuri, cununii şi sfinţiri de biserici. 

Actul de la 23 august 1944 şi eliberarea teritoriului naţional au schimbat radical 

activitatea preoţilor militari. Din acest moment se poate spune că opera misionară a fost 

întreruptă, armata română acţionând pe teritorii ce nu aveau populaţie ortodoxă fapt ce a 

împiedicat stabilirea unor legături religioase. Aceasta nu a înseamnat reducerea importanţei 

preoţilor militari privind relaţiile între soldaţi şi autohtoni, ei având grijă în continuare să nu se 

producă abuzuri şi silnicii din partea unor soldaţi scăpaţi de sub control. În acest fel au apărat 

onoarea şi prestigiul armatei române. 

*** 

Preoţii militari şi-au îndeplinit obligaţiile ce le aveau în cadrul armatei, răspunzând prin 

activitatea lor menirii ce le fusese destinată. Modelând sufletele soldaţilor, clerul militar 

desfăşura o operă complexă, ce necesita o atenţie mereu trează, tact şi o bună cunoaştere a firii 

omeneşti. Nu trebuiau doar să întărească sufletele soldaţilor, ci şi să-i educe pentru a evita 

acţiunile nesăbuite pe care unii le-ar fi putut face din cauza condiţiilor existente pe front. 

Un preot militar, aşa cum rezultă din rapoartele şi dările de seamă din perioada 

războiului, îndeplinea mai multe funcţii în relaţiile cu soldaţii. El era duhovnicul, persoana ce 

săvârşea ritualurile sacre, strămoşeşti, apoi, prin conferinţe moralizatoare, era părintele ce se 

ocupa de educaţia luptătorilor şi, nu în ultimul rând, prietenul lor, ascultându-le păsurile şi 

durerile, intervenind în favoarea lor la forurile superioare atunci când  era necesar. 

Pentru un popor cu o veche tradiţie ortodoxă slujbele religioase constituiau momente 

importante, ce nu puteau lipsi din cadrul armatei. Serviciile religioase reprezentau prilejuri 

deosebite în care soldaţii puteau simţi căldura căminelor de acasă, preoţii militari încercând să 

inducă o stare de normalitate. Marile sărbători din calendarul ortodox erau tratate cu respectul 

cuvenit, aşa cum ar fi fost privite în ţară. Din raportul preotului căpitan activ Barbu I. Gheorghe, 

din ziua de 19 aprilie 1942, aflăm despre activitatea desfăşurată de acesta cu ocazia Sfintelor 

Paşti. Nici un moment specific acestei sărbători nu a fost omis, cu toate că unitatea la care era 

afectat, Regimentul 82 Infanterie, se afla în marş. Au fost spovediţi toţi ostaşii şi ofiţerii unităţii 

şi au fost pregătiţi pentru momentul înălţător al Învierii Domnului Iisus Hristos. Cuvintele sale 

sunt impresionante: ,,Era prima Înviere pe pământul Ucrainei, după 25 de ani de prigoană şi 
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teroare bolşevică, a Evangheliei lui Hristos. Serviciul liturgic s-a defăşurat în toată splendoarea, 

întocmai ca şi cum am fi fost în ţară. Am voit să creăm în sufletele ostaşilor, cu acest prilej, 

atmosfera duhovnicească şi bucuria creştină pe care o simte fiecare în noaptea Învierii, ca şi 

cum am fi sărbătorit-o în chiar bisericuţa din satele lor; în plus am voit să realizăm, cu acest 

prilej, şi forţa dinamică spirituală care întăreşte şi fortifică pe ostaş”lxix. 

Serviciile religioase, să le spunem ,,obişnuite”, au fost săvârşite de multe ori în prima 

linie a frontului, preoţii făcându-şi datoria în ciuda tuturor vicisitudinilor vieţii de campanie. 

Convorbirile duhovniceşti au reprezentat o parte importantă din activitatea clericilor 

militari. Sufeltul soldaţilor, în majoritate oameni simpli, de la ţară, avea nevoie de o eliberare 

prin confesiune. Greutăţile şi problemele, ce le apăsau spiritul, trebuiau dezvăluite pentru a 

putea rezista în mediul ostil al războiului. Preoţii militari s-au comportat ca adevăraţi părinţi 

sufleteşti. Apropierea de problemele spirituale ale ostaşilor este o caracteristică generală a 

activităţii lor, fiind un element ce nu lipsea a fi menţionat în toate rapoartele cerute de forurile 

superioare. Îngrijirea cugetului militarilor s-a desfăşurat de cele mai multe ori în condiţii 

deosebite. Discuţiile purtate sub bombardamentul inamic şi în apropierea momentului unui atac 

au devenit chestiuni cotidiene. Duhovnicii armatei nu au profitat niciodată de posibilitatea de a 

rămâne la distanţă de prima linie a frontului. Prezenţa preotului în primele rânduri a avut un 

efect benefic asupra moralului ostaşilor, lucru dezvăluit şi recunoscut de către ofiţerii 

combatanţi. Această atentă grijă pentru inimile luptătorilor a fost recompensată prin decoraţii 

militare şi citări prin ordine de zi. Într-un astfel de ordin de zi, nr.161 din 8 martie 1943 al 

Comandamentului Forţelor Maritime şi semnat de comandor Alexandru Bardescu se spune: 

,,Deşi la vârstă înaintată – concentrat la cererea sa şi îmbarcat pe navele F.N.M., preotul căpitan 

G.G.Tudorache, prin exemplul său personal, a reuşit să entuziasmeze şi să insufle spiritul de 

sacrificiu echipajelor care plecau în misiuni. Fiind prezent în mijlocul marinarilor, gata de a le 

da un sprijin sufletesc şi neuitând niciodată de a le reaminti trecutul de jertfă şi glorie al 

Neamului Românesc(…). Pentru toată această activitate, preotul căpitan G.G.Tudorache se 

citează prin ordin de zi pe Forţa Navală Maritimă”lxx. 

Rapoartele preoţilor militari, rezultate din amplele discuţii purtate cu ostaşii, au avut şi o 

mare contribuţie la conturarea unei imagini realiste asupra moralului armatei, necesităţilor şi 

dificultăţilor vieţii de campanie, lucru de mare importanţă pentru desfăşurarea războiului. Prin 

apelul clericilor către forurile superioare şi-au găsit rezolvarea şi probleme ce nu ţineau de 

domeniul lor de activitate(aprovizionare cu hrană, echipament etc), dar care influenţau starea de 

spirit a oştirii, stare ce era cel mai bine cunoscută de către preoţii militari. Un tablou perfect 

conturat al importanţei pe care o avea apropierea de sufletul ostaşului îl găsim în darea de seamă 
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din 27 martie 1943 a preotului căpitan activ Friciu Octavian, confesorul Ambulanţei Diviziei 20 

Infanterie: ,,Aici, în faţa Rusiei imense şi a Volgăi cu apele întinse în zare, între orizonturile 

ostile, ostaşul nostru nu se crede niciodată singur. Şi pe toate drumurile de pulbere sau de 

troiene ale stepei, se înalţă sufletul lui, văzând că n-a fost uitat, ci dimpotrivă, în lupta ce o 

desfăşoară pe culmi de glorie şi de răsunet, se află lângă el şi sprijinul cel mai mare, sprijinul 

spiritual: părintele său sufletesc. Iată misiunea preotului. E de ajuns ca să vadă ostaşul lângă el 

pe preotul care l-a învăţat primele buchii ale credinţei creştine, pentru a înfrunta cu tărie şi 

bărbăţie arşiţa nămiezilor, glodul prăfos al drumurilor şi urgia duşmanului”lxxi. 

Preoţii militari au avut ca obligaţie în timpul războiului şi încredinţarea pământului a 

victimelor în uniformă din armata română. Din respect pentru cel căzut la datorie, au fost 

depuse toate eforturile posibile ca acesta să fie înmormântat creştineşte, cu slujbă religioasă şi 

cruce la căpătâi. De asemenea, a fost acordată o mare importanţă identificării celor ce s-au 

jertfit pentru patrie spre a nu lăsa familiile din ţară să fie chinuite de necunoaşterea adevărului, 

de multe ori mai grea decât vestea sacrificiului. Preotul maior Theodor C. Gheorghiu, 

confesorul Diviziei 6 Infanterie, raporta la 12 noiembrie 1941: ,,Am întocmit procese verbale de 

identificare a celor morţi, după fişele medicale sau după acte găsite la ei. Am adunat toate 

lucrurile găsite la cei morţi, în prezenţa a doi martori şi am făcut pachete separate, cu acele 

obiecte personale(scrisori, acte, fotografii de familie) pe care le-am etichetat şi depus într-o ladă 

spre a fi înmânate familiilor – ca lucruri de mare însemnătate simbolică(…)”lxxii. Preoţii militari 

s-au îngrijit şi de partea materială a înmormântărilor. Condiţiile în care acestea se desfăşurau nu 

le-au fost indiferente, obţinându-se de la autorităţile în drept cele necesare. Au fost afectaţi 

pentru această operaţiune militari, conduşi de către preot, cruci inscripţionate cu numele eroilor, 

coşciuge etc. 

Cu toate situaţiile deosebite pe care războiul le crea, trupurile ostaşilor şi ofiţerilor căzuţi 

la datorie nu au fost abandonate niciodată. Periclitându-şi propria viaţă, clericii militari au 

oficiat, sub focul duşmanului, ultimul serviciu religios ce îl datorau acestor martiri. Ne sunt 

prezentate scene impresionante, dar care nu i-au împiedicat să-şi facă datoria. Astfel într-o dare 

de seamă a preotului căpitan Mihăilă Constantin, confesorul Regimentului 5 Grăniceri, din 31 

august 1941 este descrisă o situaţie deosebită prin care a trecut aceasta: ,,În timpul slujbei, după 

Evanghelie, am fost atacaţi de avioane. Ne-am băgat în groapa morţilor şi-am continuat slujba 

pentru ostaşii: caporal Sârbu Ion, Regimentul 54 Artilerie, soldat Alexandru Dumitru, soldat 

Dima Florea. Erau aidoma cuvintele scripturii: <<vor ieşi cei morţi ca să facă loc celor vii>>. 

După slujbă alte avioane, alt bombardament. Cu greu se pot uita clipele trăite în acest sat din 

spatele frontului”lxxiii. 
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Marea grijă pentru îndeplinirea ritualurilor religioase şi militare specifice înhumării 

victimelor războiului, i-au determinat pe duhovnicii armatei să urmărească cu atenţie şi poziţia 

celorlalte autorităţi ce aveau obligaţii în acest domeniu, semnalând prompt orice încercare de a 

nu respecta integral obiceiul de înmormântare a eroilor. 

Obligaţiile preoţilor militari privitoare la victimele frontului nu s-au sfârşit odată cu 

înmormântarea ostaşilor căzuţi la datorie. Cu aceeaşi grijă ei s-au ocupat şi de cultul eroilor, de 

ridicarea monumentelor ce trebuiau să menţină vie amintirea sacrificiului lor. Construirea unor 

semne ce aminteau posterităţii jertfa ostaşilor români, de multe ori strict condiţionată de 

posibilităţile materiale, reprezintă o caracteristică generală a activităţii duhovnicilor militari, 

semnalată în rapoartele şi dările de seamă, atât din timpul campaniei din est cât şi pe frontul de 

vest. Teritoriile străbătute prin lupte de armata română sunt presărate cu astfel de monumente, 

troiţe şi cruci. De asemenea au fost îngrijite cu atenţie şi cimitirele în care îşi dorm somnul de 

veci eroii din cel de-al doilea război mondial. Numărul celor căzuţi pe câmpurile de luptă este 

binecunoscut, mai puţin însă se ştie despre atenţia şi onorurile ce au fost acordate în acea 

perioadă de către autorităţile militare amintirii acestora. Parcurgerea documentelor elaborate de 

către preoţii militari relevă informaţii care acoperă şi această lacună.  

Un ajutor valoros a fost acordat de clerul militar seviciului sanitar al armatei. De multe 

ori membrii serviciului religios nu au ezitat să se ducă în prima linie, alături de brancardieri, să 

ajute la recuperarea răniţilor, la acordarea primului ajutor şi transportarea acestora la spitalele de 

campanie. 

Ca o recunoaştere a acestei merituoase activităţi preoţii au primit numeroase decoraţii 

,,Meritul Sanitar”, decoraţii acordate la elogioasele propuneri venite din partea medicilor 

militari. 

Pentru alinarea suferinţelor celor aflaţi în spitale, preoţii au antrenat şi alte autorităţi 

militare, care la îndemnul şi sub îndrumarea acestora, au organizat colecte printre soldaţi şi 

ofiţeri, obţinându-se produse ce au fost distribuite răniţilor. Darea de seamă asupra activităţii 

confesorului militar al garnizoanei Cernăuţi, preot-căpitan Cârlogea Marin din Regimentul 74 

Infanterie, conţine următoarea informaţie: ,,Pe data de 3 august a.c.[1941-n.n.], am dus 

împreună cu domnul maior Dinescu, comandantul Batalionului I/74, căpitan Păltineanu şi 

sublocotenent Preotu, daruri ostaşilor răniţi din spitalul militar. Darurile au constat din: 

ciocolată, vin, ţigări, chibrituri, câte un pachet pentru fiecare ostaş în parte”lxxiv. 

Alături de durerile fizice, preoţii militari nu au pregetat să se ocupe şi de frământările 

sufleteşti ale celor care, poate, se aflau în pragul morţii. Această delicată misiune de 

îmbărbătare şi alinare a unor oameni chinuiţi de suferinţele fizice şi de teama morţii, a fost 
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îndeplinită cu grijă şi dragoste creştinească. O semnalare a acestei preocupări o găsim în 

propunerea pentru decorarea cu ,,Meritul Sanitar” clasa I a preotului căpitan activ Vasile I. 

Bondrea din Regimentul 2 Căi Ferate, în care se spunea: ,,Pentru devotamentul fără margini, 

stând mereu în mijlocul răniţilor, fie efectuând mici slujbe religioase, fie ţinându-le predici 

ocazionale şi alinându-le suferinţele prin cuvinte blânde şi fapte evanghelice şi pentru oboseala 

de a înmormânta la un cimitir departe, la 4 km nu numai ostaşii căzuţi, şi [pe] cei de la spitalul 

din Ţigleanca, plus cei ce veneau direct de front”lxxv. O altă acţiune demnă de a fi semnalată o 

găsim în memoriul preotului căpitan de rezervă Andreescu I. Constantin, confesorul Spitalului 

de Campanie Nr.4 şi al garnizoanei Odessa, din 28 martie 1942: ,,Am cerut şi mi s-a dat gratuit, 

de către Casa Şcoalelor, o frumoasă bibliotecă ambulantă din 250 volume cu conţinut ales de 

subsemnatul şi potrivit cu gradul de cultură şi împrejurarea în care se găsesc cititorii, adică 

răniţii. Această bibliotecă a fost adusă personal, cu multe greutăţi de transport, din ţară”lxxvi. 

Grija manifestată de preoţii militari faţă de cei în suferinţă a modificat starea de spirit a răniţilor 

şi putem afirma fără exagerare, că a ajutat mult procesul de vindecare şi refacere fizică şi 

morală a acestora.  

Educaţia obştească a constituit o permanentă preocupare a preoţilor în campanie. Aceştia 

au prezentat trupei numeroase conferinţe şi cuvântări. Tematica abordată a fost diversă şi a atins 

subiecte de mare importanţă pentru evoluţia armatei. Nu au lipsit temele de istorie, nici  cele 

religioase şi juridice, fiind abordate probleme legate de infracţiuni specifice(automutilări, 

dezertări, furturi şi scandaluri). Deşi acţiunea preoţilor nu a eradicat fenomenul infracţional,  

trebuie să recunoaştem că a influenţat pozitiv, contribuind la reducerea acestuia. Inspectoratul 

Clerului Militar s-a îngrijit de tipărirea mai multor cărţi cu conţinut moralizator şi religios ce au 

fost distribuite ostaşilor, sprijinind în acest fel misiunea educativă a preoţilor. 

Educaţia religioasă a prizonierilor a constituit o altă latură a activităţii serviciului 

religios în campanie. Impresionant este faptul că asistenţa religioasă a fost acordată la cererea 

unor soldaţi ce aparţineau armatei bolşevice, atee prin definiţie. În acest sens menţionăm, printre 

alte documente, un proces-verbal din luna august 1941, încheiat de confesorul garnizoanei Brad, 

preotul S.Dascălu, în care se spune: ,,Noi, preot căpitan Sextil Dascălu, confesorul garnizoanei 

Brad, de faţă fiind domnul colonel Gh.Iliescu, comandantul garnizoanei Brad şi sergentul major 

de jandarmi Ieremia, comandantul lagărului de prizonieri, am procedat la botezul prizonierilor 

din anexatul tabel nominal(lagărul Lunceiul de Jos). Botezul s-a făcut cu libera lor voinţă, 

neforţaţi şi după ce fiecare în parte a fost interogat dacă vrea a intra în Biserica Creştină 

Ortodoxă, arătându-li-se totodată deosebirea dintre comunism şi creştinism”lxxvii. 
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În armata română au existat şi preoţi de alte confesiuni. Datorită prezenţei ostaşilor de 

altă credinţă, au fost încadraţi în serviciul religios militar clerici luterani, greco-catolici şi 

musulmani cu o activitate nu mai puţin merituoasă decât cea a preoţilor ortodocşi.  

Conflagraţia a evoluat aşa cum se cunoaşte. După ce fusese abandonată de Occident, 

ameninţată şi sfârtecată de vecini, România a creat momentul de răscruce 23 august 1944 - de 

mare însemnătate pentru coaliţia Naţiunilor Unite. Dar noul aliat, Uniunea Sovietică, a instituit 

aici o adevărată ocupaţie militară, a dezarmat şi dezmembrat armata, a schimbat regimul politic, 

sprijinind lupta pentru putere a comuniştilor. Noul regim va restructura şi politiza armata, 

determinând în final, pe planul asistenţei religioase, desfiinţarea clerului militar din structurile 

sale. 

În România, după 23 august 1944, mai multe procese desfăşurate simultan s-au 

intercondiţionat reciproc. Trei dintre ele sunt foarte importante prin impactul lor asupra întregii 

societăţi: instituirea ocupaţiei sovietice, bulversarea componentelor armatei, asaltul comuniştilor 

la putere. 

Armata română s-a confruntat sistematic, în anii 1944-1948 şi mult timp după aceea, cu 

situaţii provocate de implicarea din ce în ce mai puternică a politicului în sfera militară. La 8 

mai 1945, prin ordin general s-a înfiinţat Aparatul pentru educaţie, cultură şi propagandă, 

vizând între altele "reorganizarea operei de educare a ofiţerilor şi gradelor inferioare"lxxviii. La 

20-24 mai propagandiştii se aflau deja la mari unităţi şi unităţi, pe frontul european şi în 

interiorlxxix. Decrete-legi şi legi (nr. 1908 şi 1909 din iunie 1946, nr. 946 şi 560 din acelaşi an, 

205 şi 206 din 21 iunie 1947. nr. 1661 din 9 august acelaşi an) impuneau convertirea ideologică 

a armatei, însuşi ministrul de război, generalul C. Vasiliu Răşcanu, afirmând tranşant: "Armata 

trebuie să facă politică"lxxx - evident, politica partidului comunist, care apoi a declanşat epurarea 

cadrelor. 

Înlăturarea cadrelor militare de valoare care luptaseră şi pe frontul de est sau care nu 

aveau origine socială muncitorească sau ţărănească s-a realizat în primul rând prin reduceri 

masive de efective: în toamna anului 1945 personalul armatei se înjumătăţise deja, totalizând 

206.730 oameni, dintre care 18.183 ofiţeri, 3.883 subofiţerilxxxi. Distrugerea elitei militare s-a 

accentuat prin restructurări (de fapt, destructurări), prin contopiri şi reprofilări de unităţi 

militare, dar şi prin exterminări sau anihilări la nivelul conducerii armatei. 

După încheierea conflagraţiei, s-a reluat, treptat-treptat, activitatea confesională. 

Schimbarea de regim, însă, a mutat "războiul" pe plan legislativ, urmărindu-se reorganizarea 

Bisericii, care, în prima fază, a dus la declinul libertăţii religioase şi la ascensiunea nestingherită 

a ateismului,  devenit politică de  stat. Ca în toate epocile,  cele două  orientări credinţă-ateism 
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s-au aflat în relaţii de interdependenţă şi de obstrucţie reciprocă - diminuarea numărului 

credincioşilor şi a sentimentului religios având corespondenţe în creşterea numărului de atei şi 

în intensificarea afirmării lor. 

Clerul militar s-a aflat astfel atât sub impactul destrămării structurilor militare, cât şi sub 

acela al înlăturării structurilor bisericeşti anterioare. 

Pentru Biserică se punea problema izolării sau adaptării la realităţi care se vădeau a fi 

vitrege exercitării cultelor. Ea însă a rămas "biserică vie", performanţă rară în estul Europei. 

Stabilirea cadrului confesional în România a depins de mai multe reglementări. Decretul 

nr. 358/17 iulie 1948 al Marii Adunări Naţionale abroga unilateral Concordatul cu Vaticanul 

care fusese stabilit de un rege catolic, Ferdinand I, şi care a favorizat, în România, cultul 

strămoşilor săi. Urmările abrogării au fost multiple: şcolile catolice – preluate de stat; preoţii 

catolici – înlăturaţi şi, dintre ei, mulţi închişi. Peste două luni alt decret reducea numărul 

scaunelor episcopale romano-catolice de la şase la douălxxxii. 

Decretul din 4 august 1948 privind educaţia s-a corelat cu noua Lege a Cultelor (Decret 

177/1948). Astfel, statul român controla în întregime treburile ecleziastice. Averile şi fondurile 

bisericii erau naţionalizate. Alegerea Patriarhului, a majorităţii membrilor din Sfântul Sinod, a 

Consiliului Naţional al Bisericii şi a administraţiei patriarhale era dirijată de P.C.R. Controlul 

financiar direct îl aveau miniştrii comuniştilxxxiii. 

Biserica Greco-Catolică (Unită) a cunoscut şi ea momente de răscruce, receptate diferit 

de celelalte culte. Faptul că la 1 octombrie 1948 a fost semnat de către 38 delegaţi şi 42 de 

preoţi actul de trecere a acestei biserici la ortodoxie a fost interpretat de o parte a uniaţilor drept 

desfiinţare a bisericii lor; pe de altă parte, credincioşii acestui cult şi Biserica Ortodoxă Română 

în întregul ei au receptat fenomenul drept refacerea unităţii confesionale a poporului român. 

Decretul din 1 decembrie 1948 desfiinţa Biserica Greco-Catolică (Unită). 

A fost o tristă realitate oprimarea bisericii şi preoţilor, care a însemnat o drastică 

restrângere a spaţiului de manifestare a acestora - limitat la incita lăcaşurilor de cult şi la 

locuinţele enoriaşilor -, continuând cu persecuţii, obstrucţii în domeniile mass-media, 

specializării personalului etc. şi sfârşind cu trimiterea în închisori şi lagăre a unui eşantion nou: 

slujitorii altarelor, ortodocşi îndeosebi, dar şi catolici şi de alte rituri. Ca şi pe front, unde 

glonţul nu alegea ortodoxul sau catolicul, tot aşa sistemul concentraţionar nu făcea discriminări, 

preoţii de orice rit fiind pasibili de detenţie. 

Vremurile de osândă pentru cei închişi erau vremuri de prigoană pentru cei de acasă: 

confiscări de averi, evacuări forţate din case parohiale, exmatricularea copiilor de preoţi din 

instituţiile de învăţământ, deportări în Bărăgan şi Dobrogealxxxiv. 
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Cei rămaşi în libertate au activat intens, prudent şi - vom vedea - eficient. În acest plan, 

putem aduce în discuţie şi aprecieri, ca de exemplu aceea potrivit căreia Statutul de organizare 

şi funcţionare a Bisericii, conform prevederilor Constituţiei şi Legii Cultelor din 1948, a permis 

elaborarea a 12 regulamente privind viaţa religioasă în România. Ele, conservând structura 

organizatorică, devenită apoi tradiţională, aşa cum fusese fixată prin actele normative din 1925,  

au dat Bisericii "posibilitatea de a funcţiona şi în perioada totalitarismului"lxxxv. Astfel că 

Biserica Ortodoxă Română s-a dovedit o biserică vie, imprimându-i-se un astfel de drum, încât - 

cum consideră I.P.S.Antonie Plămădeală - "corabia B.O.R." a putut nu numai să 

supravieţuiască, ba "chiar mai mult decât atât, să treacă prin epocă cu eroism creştin". Izbânda 

de netăgăduit este susţinută prin mai multe argumente, invocate de ierarhul amintit - procentul 

de credincioşi din România, după o jumătate de secol de ateism, s-a păstrat la aproape 90%; 

clerul a reuşit să menţină în popor credinţa vie; au funcţionat sub conducerea Bisericii "în 

vremurile cele mai grele" şcolile teologice; bisericile s-au menţinut deschise; poporul s-a 

încreştinat la vreme (copiii au primit taina botezului, căsătoriţii - taina cununiei)lxxxvi. 

De asemenea, s-a manifestat grija credincioşilor şi s-a afirmat tradiţia Bisericii creştine 

române pentru construirea, repararea, întreţinerea, restaurarea şi pictarea lăcaşurilor de cult, în 

pofida îngrădirilor (limitarea posibilităţilor de procurare a materialelor de construcţie, 

complicarea hăţişului birocratic de întocmire şi aprobare a documentaţiei - autorizaţii, planuri 

de construcţie etc.). Totuşi s-au ridicat din temelie şi s-au sfinţit peste 1200 de biserici, s-au 

reconstruit ori reparat, repictat şi restaurat circa 9010 lăcaşuri de cult ( 2500 din categoria 

monumentelor istorice, de artă şi de arhitectură bisericească)lxxxvii. 

După 1948, Biserica Ortodoxă Română a înfiinţat şi ţinut sub directă oblăduire două 

institute teologice universitare (la Bucureşti şi la Sibiu) şi şase şcoli de cântăreţi bisericeşti, 

transformate apoi în seminare teologicelxxxviii, a elaborat documentele pentru învăţământul 

bisericesc (planuri, programe), a tipărit manuale şi cursuri teologice, a trimis la specializare în 

străinătate circa 300 de teologi, a editat trei publicaţii centrale - "Studii Teologice", 

"Ortodoxia". "Biserica Ortodoxă Română" - şi cinci reviste mitropolitane, a iniţiat traducerea 

operelor Părinţilor şi ale Scriitorilor bisericeşti, a primit la studii tineri trimişi de alte cultelxxxix, 

a desfăşurat sistematic misiuni pastorale (botezuri, cununii, spovediri, împărtăşiri), dar numai în 

biserici, preoţilor fiindu-le interzise activităţile în spitale, unităţi militare, şcoli de stat, 

penitenciare etcxc. 

Cu abilitate, Biserica Ortodoxă Română a eludat Decretul 410/1959 care desfiinţa şcolile 

monahale şi zeci de mănăstiri, schituri, alte aşezăminte monahalexci. Astfel, "în timp ce în 

celelalte ţări ortodoxe, bisericile şi mai ales mănăstirile erau desfiinţate şi transformate în 
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magazii şi localuri publice sau în închisori, mănăstirile româneşti lăsate în funcţiune, mai 

numeroase decât în toate celelalte ţări ortodoxe vecine, făceau discret misiune creştină de masă, 

iar cele închise erau restaurate şi folosite în circuitul turistic ca monumente istorice şi de 

artă"xcii. 

Aceste ultime aspecte nu anulează calvarul amintit deja. Ele arată că involuţia relativă a 

situaţiei din subsistemul ecleziastic pe planul agresiunii faţă de om a fost concomitentă cu unele 

schimbări pozitive în domeniile structurii, învăţământului, arhitecturii şi artei bisericeşti. 

Clerul militar a cunoscut în anii 1944-1948 aceleaşi momente grave pe care le-au trăit 

armata, societate românească. Când prigoana împotriva instituţiilor ecleziastice, creştine şi de 

alte rituri şi-a schimbat tactica, trecând de la biserică la slujitorii ei, preoţii din armată ştiau că şi 

zilele Inspectoratului Clerului Militar sunt numărate. Din cei 64 confesori militari activi 

nominalizaţi în 1944xciii şi din cei 92 mutaţi în diferite unităţixciv, puţini la număr au ajuns la 

enorii; mulţi au trăit drame prin înscenări judiciare, arestări, închisori, lagăre de muncă, 

domicilii forţate. 

Episcopia Armatei a repetat sincopele înregistrate de biserică, în general. Însuşi organul 

ei central - Inspectoratul Clerului Militar - a trecut, imediat după 23 august 1944, prin încercări 

deosebite. Ordinul circular nr 1362 din 15 decembrie 1944, emis de Episcopia Armatei - 

Inspectoratul Clerului Militar Alba Iulia - anticipa eforturi deosebite pentru funcţionarea în 

continuare a preoţilor oştirii.  

Poziţia clerului în armată era asediată. Şi, pentru a evita prăbuşirea instituţiei clerului 

militar în împrejurările de atunci, trebuia o rezistenţă continuă. 

Treptat-treptat, activiştii de partid au acaparat întregul domeniu ale educaţiei din armată, 

orientată tot mai mult spre Moscova. Aflată la discreţia Aparatului pentru Educaţie Cultură şi 

Propagandă, instituţia clerului militar îndeplinea directivele acestuia. Din predici dispar deja 

referirile la "tron şi rege". De altfel, însăşi legea, votată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 

10 iunie 1947 şi aprobată cu majoritate de 186 voturi contra şapte, a fost promulgată cu nr. 

1257, de către "Mihai". Deci lipseşte tocmai titulatura completă a monarhului. Toţi ceilalţi apar 

în document cu funcţii şi nume complete: Preşedinte Mihail Sadoveanu, Secretar Stelian 

Morariu, Ministrul de Război, general de corp de armată Mihail Lascăr, Ministrul de Justiţie 

Lucreţiu Pătrăşcanuxcv. S-ar  părea că soarta monarhiei era deja pecetluită în fieful conducerii 

comuniste; lui Mihai I i se refuza încă din iunie 1947, prin actul menţionat, recunoaşterea ca 

"rege al României". 

Pentru perioada 8 mai 1945-31 iunie 1947 bilanţul activităţii de educaţie în armată 

oferea informaţii relevante privind organizarea, obiectivele, conducerea şi realizările din 
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domeniul amintit. Rezultă din bilanţ că Aparatul pentru Educaţie Cultură şi Propagandă era 

încadrat la 8 mai 1945 cu 1005 ofiţeri şi subofiţeri, proveniţi din Divizia "Tudor Vladimirescu". 

Începând cu 2 octombrie, prin înfiinţarea Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie şi 

prin repartizarea a 724 ofiţeri şi subofiţeri din Divizia "Horea, Cloşca şi Crişan", aparatul s-a 

extins în întreaga armată. 

Marile probleme cu care se confrunta România în acei ani atât de grei au implicat şi 

Episcopia Armatei, chiar dacă instituţia clerului militar nu a fost constant docilă şi nici 

obedientă aşa cum doreau guvernanţii. Eforturile preoţilor din armată de a se adapta la noul 

sistem deşi erau permanente - interesul României fiind aşezat de ei deasupra noului regim, adus 

din Est, pe care îl considerau vremelnic - totuşi, nu au fost scutite de tensiuni. Sinteza 

informativă asupra activităţii de educaţie din perioada 8 mai 1945-31 august 1947, referindu-se 

la educaţia religioasă, înregistra că nu toţi preoţii militari se conformau directivelor: "(…) o 

parte din aceştia s-au arătat pătrunşi de un naţionalism şovin bolnăvicios"xcvi. Cum 

"naţionalismul şovin" presupune cel puţin evidenţierea factorului intern şi elogiul istoriei 

naţionale etc. şi cum în ţară se aflau trupe de ocupaţie, fragmentul din sinteza menţionată poate 

fi interpretat şi drept rezistenţă a clerului militar faţă de ocupaţia militară sovietică şi faţă de 

politica de racordare a istoriei româneşti la istoria sovietică. 

Sistemul care se edifica, întrucât promova ateismul drept politică de stat - situaţie 

decurgând din faptul că "Partidul comunist s-a instalat în amvoanele României"xcvii -, a dus la 

eşecul eforturilor episcopului-general de brigadă dr. Partenie Ciopron îndreptate spre  

"menţinerea instituţiei clerului militar". Neprimind fondurile, el a insistat ca preoţii din unităţi şi 

garnizoane să asigure asistenţă religioasă fără a fi retribuiţi de armată. Cu toate acestea la 22 

august 1948, prin ordinul nr. 946426 al Regiunii a 3-a Militare, clerul militar a fost 

desfiinţatxcviii. 

Ultimul episcop militar - care condusese instituţia între anii 1937-1948, adică în anii de 

maximă afirmare, care au fost şi cei mai grei şi agitaţixcix - a fost trecut în rezervă împreună cu 

numeroşi ofiţeri şi clerici de care puterea s-a dispensat. 

În legătură cu ultimele momente ale instituţiei clerului militar trebuie să subliniem 

câteva aspecte. Înainte de a fi desfiinţată, Episcopia Armatei cuprindea 57 clerici (un episcop 

general de brigadă şi 56 de preoţi, care aveau diferite grade militare şi funcţii). În august 1948, 

structura şi nominalizarea clerului militar al României acopereau mai multe componente, şi 

anume: 42 de centre teritoriale, Regiunea a II-a militară, 4 divizii, Direcţia Domenii Militare, 

Comandamentul Aero, Spitalul Militar Central şi conducerea Episcopiei Armatei; câteva centre 
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militare (Buzău şi Putna), precum şi Direcţia Domenii Militare aveau nu unul, ci mai mulţi 

preoţi militari. 

Invocând o nouă reglementare juridică - Legea cultelor nr. 177/3 august 1948c, potrivit 

căreia preoţii militari nu mai făceau parte din cadrele active ale armateici - ministrul Emil 

Bodnăraş se adresa, la 30 august 1948, Înaltului Prezidiu al Marii Adunări Naţionale a R.P.R. şi 

propunea, retroactiv, ca începând cu 4 august 1948 să se aprobe "ştergerea din controalele 

armatei a episcopului"cii. Prezidiul a legalizat la 31 august excluderea episcopului armatei "din 

categoria Clerul Militar". De asemenea, ca urmare a raportului înaintat de acelaşi ministru, 

acelaşi prezidiu decreta, la 30 august 1948, trecerea în rezervă a următorilor: un preot de corp de 

armată, colonel; 20 de preoţi de corp de armată, asimilaţi gradului de locotenent-colonel, 33 de 

preoţi de divizie, maiori; doi preoţi de garnizoană, căpitaniciii. 

Demersul de "ştergere din controalele armatei" a preoţilor militari şi a ierarhului lor a 

avut o urgenţă inexplicabilă: raportul ministrului apărării naţionale a fost trimis pe 30 august şi 

în aceeaşi zi s-a emis decretul Prezidiului Marii Adunări Naţionale; documentele pentru 

scoaterea episcopului din structurile militare au fost finalizate în două zile. Inexplicabil este şi 

faptul că Regiunea a III-a Militară emisese cu opt zile înainte ordinul de desfiinţare a Episcopiei 

Armatei! 

Astfel, după circa 100 de ani de existenţă, asistenţa religioasă a fost înlăturată din 

structurile armatei române. Ateismul a înlocuit religia în cazărmi, şcoli şi spitale militare, 

garnizoane, Armata fiind separată de Biserică, oficial. 

Aşa s-a încheiat un şir de "bătălii pentru ţară, neam şi biserică" purtând pecetea 

"popularului Episcop al Armatei, dr. Partenie Ciopron". Şi, o dată cu el, instituţia clerului 

militar a dispărut din Armata României. 

Tulburătoarele evenimente din urmă cu peste 50 de ani au în arhivele militare şi în cele 

ecleziastice un martor extrem de atent, riguros, util şi imparţial. Constatăm o mare diversitate de 

documenteciv care abundă în informaţii valoroase: dări de seamă ale preoţilor şi confesorilor; 

rapoarte de activitate confesională trimise de cler fie către Inspectoratul Clerului Militar sau 

către generalul de brigadă dr. Partenie Ciopron, fie către Serviciul Religios de la armate, corpuri 

de armate sau divizii, fie către comandanţii de unităţi şi mari unităţi; memorii asupra activităţii 

confesionale, adresate inspectoratului de specialitate sau episcopului militar; referate ale 

comandanţilor referitoare la activitatea preoţilor militari, destinate să îl informeze pe vlădica 

Partenie; procese-verbale întocmite de către preoţi sau servicii religioase din armata română şi 

de către autorităţi locale ecleziastice privind îndeosebi donaţii româneşti (obiecte de cult, 

materiale specifice); cereri făcute de preoţi ucraineni şi ruşi către episcopul armatei române şi 
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către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; înştiinţări privind şedinţe religioase ori 

manifestări cultural-religioase, organizate în locurile de cantonament; note personale. 

Astfel de documente, care vin acum spre noi din tezaurul arhivistic, au calitatea rară de a 

reconstitui cele mai vii şi veridice imagini din tabloul pe care l-am putea numi PREOŢII 

ROMÂNI ÎN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL. După ştiinţa noastră, avem în faţă prima 

lucrare de acest fel din ţară şi din străinătate. Ignorarea prezenţei şi acţiunii benefice a clerului 

în ultimul război a fost şi contraproductivă şi inexplicabilă. Căci pe toată durata beligeranţei 

preoţii noştri s-au aflat laolaltă cu ostaşii, oficiind pentru aceştia şi pentru localnici slujbe 

(vecernia, aghiazma, utrenia, acatistul, botezul, parastasul, mărturisirea, împărtăşania, cununia 

chiar), aducându-le combatanţilor aminte bravura înaintaşilor şi rigorile disciplinei şi datoriei 

militare, întărindu-le încrederea, purtând "dialoguri de suflet", stimulându-le omenia şi mila prin 

"sfaturi creştine", îmbărbătându-i cu "lecturi de război", înălţându-le spiritul prin "citiri din 

scripturi", organizând înmormântări şi întreţinând morminte şi cimitire, povăţuindu-i spre 

curăţenia trupului, întremându-i când se îmbolnăveau, alinându-i, ajutându-i, uşurându-le 

povara primejdiei omniprezente. Ba mai mult, numeroase documente atestă faptul că preoţii 

români au fost de folos şi populaţiei civile din zonele de operaţii şi din spatele frontului, 

reorganizând viaţa confesională a comunităţilor germane din sudul Basarabiei (la Baden, de 

pildă)cv, încreştinând localnici ruşi, ucraineni, germani etc., repunând în funcţiune biserici sau 

chiar ridicându-le din temelii. Adică au îndeplinit cu osârdie "religioasele datorii", aşa cum 

îndemnau odinioară "Îndatoririle preoţilor de oştire", ivite la sfârşit de Brumărel în anul 1850 

prin vrednicia Mitropoliei muntene şi a Departamentului Lucrărilor Ostăşeşti. 

Trebuie să observăm, apropiindu-ne de încheiere, că nicăieri în altă parte decât în fondul 

arhivistic militar şi în cel bisericesc nu vom afla adevărul întreg despre bravura ecleziaştilor 

români - arhierei sau preoţi - în ultima conflagraţie mondială. Aşa încât are temei profund 

mărturia unuia dintre combatanţii de atunci: "(…) noi suntem soldaţi nu numai ai Ţării, ci şi ai 

credinţei"cvi. 

Se cuvine să recunoaştem că nu au secat vreodată, la români, izvoarele puterii şi ale 

dăinuirii, deci ale vieţii, întrucât ei mereu au dat de veste lumii, printr-o cimilitură, că "la 

fântâna bună/mulţi oameni s-adună"cvii, fântâna fiind Biserica. Iar în ea, tot mereu, s-au aflat 

laolaltă şi preotul, şi ostaşul, şi omul simplu care se ştia apărat de vâltoarea anilor şi a 

vitregiilor, că rosturile nu vor putea fi distruse de nimeni şi nici risipite ca pleava, câtă vreme 

CRUCEA şi SCUTUL sunt împreună. 
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Confesorul Garnizoanei Rădăuţi 
Preot căpitan Fãrtãiº Zaharie 
 

către 
Inspectoratul Clerului Militar din Alba Iulia 

 
 Am onoarea a vă trimite darea de seamă asupra activităţii subsemnatului, de la data de 1 iunie la 15 
noiembrie 1941. 

  Preot căpitan Fãrtãiº Zaharie 
 
Dare de seamă 

asupra activităþii de la data de 1 iunie - 15 noiembrie 1941 
 
 În decursul lunii iunie a.c. am continuat cu serviciile religioase, conferinţele şi convorbirile cu ostaşii 
pentru educaţie religios-morală şi naţională. Am activat nu numai în mijlocul unităţilor din oraş, ci şi în mijlocul 
tuturor ostaşilor ce se aflau în judeţ, deplasându-mă şi la pichetele ce se aflau la cam 70 km. de oraş. 
 La data de 22 iunie am plecat pe front cu escadronul 7 divizionar din Regimentul 12 Cãlãraºi, deoarece 
regimentele de infanterie aveau preoþi încadraþi mai dinainte. Mi-am fãcut datoria nu numai faþã de ostaºii din 
escadron, ci ºi faþã de cei din alte unitãþi, dupã cum dovedesc rapoartele trimise Diviziei a VII-a din partea 
unitãþilor respective. În luptele de la Frãtãuþi, Fântâna Albã ºi Baineþ am fost în mijlocul ostaºilor în prima linie. 
Prin satele din Bucovina ºi Basarabia am sãvârºit servicii religioase þinând predici ºi populaþiei civile. 
 La data de 31 iulie, pe când mã aflam în comuna Timiºeni, lângã Nistru, am primit ordin, din partea 
Marelui Cartier General, sã mã prezint la Regimentul 29 Infanterie unde am fost repartizat pentru mobilizare. Am 
trecut Nistrul, prezentându-mã la noua unitate. În Transnistria, în afarã de conferinþele ºi serviciile pentru ostaºi, 
am sãvârºit operã misionarã în mijlocul populaþiei civile. Am botezat 636 copii, dintre care 40 copii în familiile 
catolice. În afarã de dovezile, în aceastã privinþã, lãsate populaþiei ºi altele trimise regimentului, posed numele 
tuturor copiilor botezaþi, dintre care unii aveau vârsta între 10 ºi 17 ani. 
  Am îngrijit bisericile pe unde treceam, săvârşind servicii religioase şi ţinând predici. La aceste ocazii, ca şi 
la înmormântările săvârşite între civili, lumea venea în număr foarte mare. Cu ocazia înmormântărilor făceam 
panahive şi pecetluiam mormintele celor ce muriseră fără să aibă parte de slujbă religioasă. De la data de 28 august, 
când regimentul a luat contact cu inamicul în luptele de la Freudenrhal, Cutur-Dalniţchi, Tatarca şi Suhai-Liman, 
am fost în permanenţă la postul de comandă, la postul de prim ajutor şi la postul de ajutor regimentar. Am îngrijit 
de răniţi şi de înmormântarea celor căzuţi la datorie. Pe crucea fiecărui erou, am scris cu fier roşu numele, 
contingentul şi unitatea căreia aparţine. Am împresurat mormintele cu brazde, iar cimitirul cu gard de sârmă. În 
mijlocul cimitirului de la Freudenthal am aşezat o troiţă închinată eroilor. Am fotografiat cimitirele de la 
Freudenthal, Neubug şi Gössliebenthal. Am fotografiat apoi, aparte, mormintele fiecărui ofiţer, subofiţer şi ostaş. 
Aceste fotografii s-au împărţit familiilor de eroi la data de 25 X a.c., când regimentul a sosit în garnizoana Dorohoi, 
făcând, cu acest prilej, parastas pentru eroii Regimentului 29 Infanterie. Pentru zelul cu care am lucrat, am fost 
propus pentru decorare cu “Steaua României” cu spade cl. V, decoraţie care până în prezent încă nu mi-a sosit. La 
data de 3 noiembrie a.c., la cererea garnizoanei Rădăuţi, am fost lăsat la vatră, provizoriu, cât timp Regimentul 29 
Infanterie se va găsi în garnizoana de pace. Sosit în garnizoana Rădăuţi am început activitatea în mijlocul ostaşilor 
din Regimentul 17 Artilerie, cercul de recrutare, legiunea de jandarmi, secţia de pompieri, gardieni publici, precum 
şi în mijlocul ostaşilor răniţi de la cele două spitale şi în lagărul de prizonieri ruşi de la Dorneşti. 

Preot cãpitan Fãrtãiº Zaharie, 
Confesorul Ganizoanei Rădăuţi 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 643-645 
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Gruparea “Colonel Duţescu”    
Serviciul Religios 
Preot cãpitan Muºãtescu Veron 
 

Dare de seamă 
asupra activitãþii pastorale desfãºuratã de preotul cãpitan 

 Veron Muºãtescu la Gruparea “Colonel Duþescu”, 
 de la 22 iunie până la 8 septembrie 1941 

 
 Încă de la trecerea ţării noastre pe picior de război, am procedat conform instrucþiunilor la pregãtirea 
sufleteascã a ostaºilor, stând tot timpul în mijlocul lor, încurajând pe cei slabi ºi combatând pe cei care gãseau 
cuvinte de admiraþie pentru poporul cu care noi aveam a ne lupta. Am oficiat servicii divine: Sf. Liturghie în 
duminici ºi sãrbãtori, sfinþirea apei mici ºi acatiste, dupã dorinþa ostaºilor. 
 Cu acest prilej, am amintit trupei, cã ora examenului la care va fi supusã naþia noastrã a sunat. Armata 
românã va avea acum posibilitatea de a-ºi arãta vrednicia ei în faţa lumii întregi, că fără să fie pusă la probă, trupul 
ţării i-a fost sfârtecat. Avem să luăm arma-n mână pentru dezrobirea fraţilor basarabeni, care de un an de zile duc 
un trai nesuferit sub robia comunistă. Clopotele bisericilor care prin dăngãnitul lor chemau credincioºii sã dea slavã 
lui Dumnezeu au amuþit ºi copii nevinovaþi sunt învãþaþi în mod diabolic a se ruga pentru ca Stalin sã le dea 
pâine, nu Dumnezeu. 
 În zilele de 29 şi 30 iunie, în pădurile din jurul Muntenilor, Iaşi, am oficiat, din cartea 
preotului Lungulescu, serviciul divin înainte de intrarea în luptă, spunând şi câteva cuvinte de 
îmbărbătare. 
 Trupa astfel pregãtitã, a fãcut dovada de înalt eroism, întâmpinând cu sânge rece grozãviile rãzboiului ºi 
fiorile morþii. Tributul pierderilor avute în unitate face cu prisosinþã dovadã de aceasta. Aºa de pildã: în ziua de 1 
iulie, la trecerea Prutului, am pierdut pe Tudorache Iosif, infirmier din compania VIII; în 3 iulie, alþi 4 ostaºi la 
Bucimeni - Cioropcani-Solþaia; în ziua de 8, în lupta de la Dealul Þarinei (Strâmba) un ofiþer, un elev plutonier ºi 
23 trupã (judeþul Baia); în zilele de 13 ºi 14 iulie am dat de asemenea tributul nostru de sânge: un ofiþer ºi 23 trupã 
pânã am izbutit sã punem stãpânire pe cota 284 ºi cota 313 Dubna Mare, judeţul Soroca. 
 Cu acest preţ cucerindu-ne pământul scump al Basarabiei, în ziua de 20 iulie am oficiat parastas pentru 
eroii căzuţi, pe rând, la toate batalioanele, cu care prilej proslăvind memoria lor; am scos în evidenţă scopul îndoit 
ce ne îndeamnã la trecerea Nistrului: graiul românesc rãsunã pânã hãt departe la apa Bugului, fãrã însã ca semnul 
biruinþei sã stea falnic pe locaºurile de închinare. De aici rãzboiul îºi are cu totul o alta semnificaþie care este cu 
mult mai nobilã ºi mai înaltã. Luptãm pentru biruinþa Sfintei Cruci; care în evul mediu a mobilizat întreaga 
creºtinãtate pentru a dezrobi din mâinile pãgânilor Sfântul Mormânt. 
 Este o nouã cruciadã pe care o face acum creºtinãtatea secolului al XX-lea. Fiecare ostaº sã se simtã 
mândru cã ia parte la acest rãzboi sfânt. Cu aceastã mândrie în suflet sã pãºeascã fãrã teama morþii peste Nistru, cã 
jertfa supremã - departe de a-l pierde, îl apropie ºi mai mult de împãrãþia cerurilor. Scena luptei dintre David ºi 
Goliat, adânc imprimatã în memoria copiilor de odinioarã, sã le aparã ºi acum înainte tot mai luminoasã, pentru a-i 
face fãrã teamã de puhoiul rusesc. ªi am pornit fãrã sã întâmpinãm rezistenþã decât pe linia Bieloci -  Vodi-Turcul. 
Am avut însã durerea sã înmormântez în Camenca un ostaº din compania I, mort din imprudenþã. 
 La Bieloci, companiile VI ºi VII au avut câte o pierdere. Înãlþimile la est de Vodi-Turcul au fost greu de 
cucerit. În ziua de 28 am înaintat grupãrii un raport, solicitând a mi se da o echipã de 6 pionieri pentru a culege ºi 
aduna în cimitire pe cei cãzuþi. Am propus ca brancardierii sã-i adune la margine de drum ºi sã însemneze locul cu 
o prãjinã înaltã în vârful cãreia sã se lege un ºomoiog de paie. Propunerea mi-a fost aprobatã ºi astfel eroii cãzuþi la 
Vodi-Turcul au fost aduºi ºi îngropaþi la loc de cinste în curtea bisericii, împrejmuindu-le fiecare mormânt cu 
pietre. Dacã din cei 31 eroi cãzuþi aici nu toþi au fost aduºi acolo, apoi, în repaus, am cules informaþii de locul 
unde au fost înmormântaþi ºi ceilalþi, însemnându-mi aceasta în carnetul de campanie. 
 La fereastra din stânga altarului din M. Molochiº încã odihnesc doi fraþi de arme: un infanterist ºi un 
artilerist. Iar dacã acest sfânt locaº - defãimat de comuniºti - l-am lãsat întãrit numai cu aºa pazã, nu tot astfel a voit 
Dumnezeu sã-l lase ºi pe cel din Goraba. Cã aici biserica este bine strãjuitã de o gardã formatã din: 2 ofiþeri ºi un 
sergent, un caporal, un fruntaº ºi un soldat, care au sfãrâmat cu piepturile lor de aramã fortificaþiile de beton, 
împrejmuite cu sârmã ghimpatã, ale comuniºtilor. 
 În cimitirul din Crasna avem de asemenea lăsată o santinelă. 
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 Din ziua de  22 august a început atacul pentru luarea Odesei. Bolºevicii, care se zbat în ghearele morþii, 
rezistã cu multã înverºunare. Rezistenþa lor însã a fost sfãrâmatã cu preþul a peste 130 de eroi: ofiþeri, subofiþeri ºi 
trupã, care într-un avânt de nedrescris au izbutit a trece peste cele douã rânduri de fortificaþii, peste cele douã 
ºanþuri anticar, luând ºi satul Gülendorf, pentru a-ºi odihni trupurile în pãmântul cucerit de ei, în cimitirele de eroi 
din nord-estul Cubancei ºi din nordul Gülendorfului. 
 Aici îºi dorm somnul de veci ofiþerii, subofiþerii ºi trupa din regimente ºi arme diferite, înfrãþiþi prin 
moartea lor eroicã. Numai Regimentul 22 are la Kubanka 42 de eroi, dintre care 2 ofiþeri tineri, un elev plutonier ºi 
un plutonier. ªi dacã aici se gãsesc eroi din mai multe unitãþi, chiar în afarã de ale Diviziei 13 Infanterie, apoi la 
Gülendorf unde îºi au locaºul de odihnã 52 de eroi, numai unul singur din Regimentul 7 Prahova i-a îndrãgit pe ai 
noºtri (Albu Constantin). 
 Acestor cimitire le-am dat de asemenea toatã atenþia. Sunt împrejmuite mormintele ºi ale celorlalþi cu 
pietre. În Gülendorf, unde ei îºi continuã odihna, în acelaºi tunet de muzicã în care au ºi picat, le-am ridicat ºi o 
cruce comemorativã, împrejmuind ºi cimitirul cu sârmã de alamã. Sunt aici 4 ofiþeri (2 cãpitani ºi 2 
sublocotenenþi), un subofiþer ºi trupã. Peste prima linie încã mai avem semãnate morminte de eroi, cãrora le-am 
oficiat serviciul prohodirii dupã cum am avut posibilitate, mergând plecat ºi stând numai în genunchi. 
 II. Paralel cu înmormântarea celor căzuţi pe câmpul de onoare, care m-a preocupat mai mult ca oricare 
altă activitate, am botezat 114 copii, mici, mari de 3-5-7 ºi chiar 32 ani ºi câteva fete între 16-19 ani. 
 În Basarabia am botezat în ziua de 2 iulie în biserica satului Blendeni-Iaºi; asemenea în ziua de 22 iulie în 
Voloavele, judeþul Soroca, altul. 
 În Ucraina am botezat trei copii în Vodi-Turcul în ziua de 31 iulie; 13 copii în ziua de 3-4 august în M. 
Molochiº; 13 în ziua de 6 august în Goraba; 15 în ziua de 7 august la Crasna; 42 în ziua de 13 august în Zavadovca; 
unul, la 8 august în Dibor ºi în ziua de 9 august, 26, în Sjerbca. 
 Am observat cu acest prilej dorinþa arzãtoare a ucrainienilor de a se creºtina. Cu toatã opresiunea 
metodicã a comuniºtilor în scopul de a dezrãdãcina din sufletul omului fiorul sfânt al credinþei, se poate spune - 
fãrã teama contrazicerii - cã nu au izbutit. 
 Era suficient sã te vadã îmbrãcat în reverendã, ca sã dea tot respectul preotului. Când te vedeau oficiind 
serviciul divin, ochii lor, numaidecât, se umezeau ºi erau scãldaþi în lacrimi. 
 Botezurile sãvârºite au fost cerute de ei; când auzeau de slujbã veneau în mare numãr ºi cu lacrimi în ochi 
îºi învãþau copii de a face semnul sfintei cruci. Vãzând acest spirit bine pronunþat de religiozitate, am luat 
urmãtoarele mãsuri: mã interesam unde a fost biserica din sat; vesteam populaþia cã voi face sfinþirea apei mici. În 
acest scop curãþam biserica în care credincioºii veneau ºi o împodobeau cu icoane strãlucitoare.  

Cu acest prilej mã rugau sã botez. Astfel am oficiat slujbe (sfinþirea apei mici ºi botezuri) în bisericile din: 
Podoima, M. Molochis, Goraba, Zavadovca ºi Sjerbca, dupã ce am fãcut în ele perfectã curãþenie. Pe acoperiºurile 
unora am pus ºi cruci. La Podoima, unde populaþia grãia româneºte, am þinut o scurtã cuvântare în care am arãtat 
cã un popor nu poate trãi fãrã Dumnezeu. Sfânta Scripturã în paginile sale mãrturiseºte limpede acest adevãr: “De 
îndatã ce un popor se leapãdã de Dumnezeu, închinându-se la idoli, Dumnezeu ridica asupra sa un altul credincios, 
cãruia îi da poruncã sã-l nimiceascã“. Aceasta îi este acum soarta comunismului. Lacrimile lor erau de duioasã 
bucurie, având a-ºi face semnul Sfintei cruci ºi de a se ruga, de aici înainte nesupãraþi de nimeni, bunului 
Dumnezeu. 
 La Berizovca - unde n-am botezat nici un copil (fiind acolo un preot) - ºi unde preotul satului le-a tâlcuit 
câteva cuvinte pe care le-am spus, ia cuvântul un om din popor, care-ºi strigã suferinþa înduratã cu ochii scãldaþi în 
lacrimi de durerea trecutului, cât ºi de bucuria prezentului, auzind sfânta slujbã la care a venit. Rãspunsurile au fost 
date ºi de corul localnic, în satele unde am dat peste asemenea elemente, cum a fost la: Crasna unde am oficiat un 
parastas, fiind rugat de civili; la Berizovca, Zavadovca ºi Sjerbca. 
 Unde nu se ºtia româneºte s-a cântat Sfinte Dumnezeule, Veºnica Pomenire ºi Mulþi ani trãiascã. 
 Clipele au fost înãlþãtoare, atmosfera impresionantã ºi emoþia copleºitoare. Mare mângâiere simt ei în 
aceasta ºi nãdãjduiesc cu tãrie ca stãpânirea sã le alinte aceastã durere care-i apasã cu multã greutate, aducând în 
fiecare comunã câte un “babuºca” pentru a-i îngriji cu cele sfinte. 
 III. M-am þinut de dl. colonel comandant al grupãrii în tot timpul, afarã de cazul când serviciul reclamã sã 
stau în altã parte, uneori mai în urmã având a înmormânta ºi a boteza ºi alte ori chiar mai înainte, cum a fost cazul 
la Bieloci, Vodi-Turcul ºi Gülendorf unde am mers mai degrabã pentru serviciul înmormântãrii. 
 IV. Mare greutate întâmpin la identificarea eroilor; asupra unora negăsindu-se nici un act sau un semn, a 
trebuit să scriu pe crucea respectivă “necunoscut” din Regimentul... 
 Am raportat acest caz d-lui colonel comandant, întrucât la lupta datã  în ºanþul anticar sud-est Kubanka  
am avut câteva cazuri. N-a fost identificat însã nici un jefuitor. 
  S-a petrecut însă un caz cu totul surprinzător: 
 La cimitirul de eroi din Gülendorf, în ziua de 2 septembrie, am gãsit aruncate hârtii de 500 lei rupte. Cu 
acestea gãsind ºi o scrisoare, ruptã la fel cu bancnotele, pe adresa unui ofiþer înmormântat în acest cimitir, în ziua 
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de 30, am putut face urmãtoarele deducþii: jefuitorul va fi observat mai târziu, cã hârtiile sunt rupte ºi nu-i sunt de 
folos; sau, el va fi avut ulterior puternice remuºcãri de conºtiinþã, contribuind la aceasta - poate - ºi lovituri de la 
inamic, cãzute în jur, ºi sub presiunea lor sã le fi aruncat în cimitir. Dupã socotinþa mea însã parte din ele mai pot fi 
folosite, întrucât se poate cunoaºte întrucâtva numãrul. 
 De la unii eroi neidentificaţi am oprit câte un obiect “un briceag” nădăjduind să fie cunoscuţi de camarazii 
lui, sau am notat ce anume haine avea: “un brâu roºu”, “un jerseu” etc. 
 Nu este rãu a se aduce la cunoºtinþã tuturor ostaºilor dificultãþile ce se întâmpinã din aceastã cauzã, 
rãmânând necunoscuþi atâþi camarazi ai lor, cu rugãminte de a nu se atinge mãcar de numãrul de la gât ºi de 
livretul celor cãzuþi. 
 V. Faþã de încordarea continuã, de condiþiile igienice în care sunt þinuþi a locui de atâta vreme, este de 
admirat starea de spirit ºi puterea de rezistenþã a ostaºului nostru. Probabil cã numai nãdejdea - cã prin ajutorul lui 
Dumnezeu - biruinþa finalã nu va întârzia sã vinã, îi întãreºte tot mai mult, cu cât greutãþile devin mai strivitoare. 
 

Văzut, Comandantul grupării 
Colonel,/ss/ indescifrabil    

     Confesorul Regimentului 22 Infanterie, 
   Preot căpitan Veron Muºãtescu 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 712-713 
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Raport de activitate 
 al preotului căpitan în rezervă, George Teodorescu,  

din Ambulanþa 45 a Brigãzii 7 Cavalerie în campania contra bolºevismului, iunie-septembrie 1941 
 
 Subsemnatul, cãpitan rez. preot George Teodorescu, din Brigada 7 Cavalerie, Ambulanþa 45, am fost 
mobilizat în campania rãzboiului actual la 25 iunie ºi m-am prezentat la 28 iunie la garnizoana Cernavodã. 
 În luna iulie până la 26, cât am fost nevoiţi să stăm în Cernavodã, fiindcã nu a putut fi dotatã ambulanþa 
cu maºinile necesare transportului, în fiecare miercuri ºi duminicã am þinut trupei câte o conferinþã cu caracter 
moral-religios sau naþional. Duminica, apoi, slujeam Sf. Liturghie la biserica din Cernavodã, unde participa ºi 
trupa. 

În Basarabia 
 La 3 august 1941, duminicã fiind, ajunºi în satul nemþesc Brieni, am fãcut sfeºtanie, am predicat 
Evanghelia zilei, “înmulþirea pâinilor”, am botezat trupa ambulanþei ºi celelalte cantonate acolo. 
 Duminică - 10 august, la Sărata, judeţul Cetatea Albă. 
 La ora 7 dimineaþa am slujit pentru trupa ambulanþei Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, biserica 
fiind catolicã ºi distrusã. Am predicat trupei Evanghelia zilei despre mergerea pe apã a Mântuitorului (Matei XIV 
22-84). 
 La ora 11 dimineaþa am slujit parastasul pentru ostaºii cãzuþi, în faþa ofiþerilor ºi regimentelor brigãzii. 
Am þinut o cuvântare. 
 Miercuri 13 august, la Sãrata, Cetatea Albã, orele 6-7 p.m., am þinut o ºedinþã moralã despre supunere ºi 
ascultare faþã de mai marii noºtri. 
 15 august 1941. Am slujit Sf. Liturghie în satul Mihăileni, judeţul Chilia Nouă. 
 16 august 1941. În faþa ofiþerilor ºi regimentelor Brigãzii 7 Cavalerie am fãcut parastas pentru ostaºii 
cãzuþi pe câmpul de onoare. Am comemorat o  lunã de la lupta brigãzii la Sãrãþeni, Basarabia, þinând ºi un cuvânt 
preamãrind jertfa eroilor noºtri. 
 17 august 1941. Am slujit din nou Sf. Liturghie în comuna Mihăileni, judeţul Chitia Nouă, sat rusesc, la 
cererea locuitorilor, fiindcă nu aveau preot. 
 20 august 1941. Orele 6-7 la Sãrata, judeþul Cetatea Albã, am þinut trupei o conferinþã moralã despre 
înjurãturi ºi blesteme. 
 20 august 1941. Am înmormântat un ostaº, împuºcat din imprudenþã, în comuna Creucic, judeþul Cetatea 
Albã. 
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 14 septembrie. Am slujit 3 (trei) sfeºtanii: 1) la ambulanþã, la Beliaevca; 2) la trupa brigãzii, la Maiaki; 3) 
la bisericã pentru ofiþerii ºi trupã la Maiaki, fãcând ºi parastas. Am botezat 3 copii ucrainieni la Maiaki. Am 
înmormântat soldatul Neagu Ion de la Regimentul 50 Infanterie, la cimitirul Maiaki. 
 15 septembrie. Am înmormântat plutonierul Epure I. de la Regimentul 8 Cãlãraºi ºi pe soldatul Sandu 
Costache de la Regimentul 8 Cãlãraºi. 
 16 septembrie 1941. Am înmormântat soldaţii următori, morţi la 5 septembrie pe front, aduºi acum dintre 
linii: 
 - sublocotenent Vrapciu Nic. - Regimentul 5 Cãlãraºi, cimitir Maiaki; 
 - caporal Creţu Gh. -    “   “ 
 - caporal Bălaru C-tin -   “   “ 
 - soldat Opriºaru Stan -   “   “ 
 - soldat Stoian Ilie -    “   “ 
 - soldat Radu Gh. -    “   “ 
 - soldat Oprea Stan -    “   “ 
 De dimineaţă am botezat 2 copii ucrainieni. 
 21 septembrie 1941. Împreunã cu pãrintele colonel Mateescu, am deschis biserica din Ovidiopol, am 
sfinþit-o, am slujit Sf. Liturghie ºi parastas pentru ostaºii cãzuþi. 
 Aceasta ar fi în linii generale activitatea mea de preot mobilizat în aceastã campanie, nemaiavând micile 
ierurgii, împãrtãºiri la trupã, cuvântul de sfãtuire sau îmbãrbãtare pe care le-am fãcut trupei, brigãzii ºi ambulanþei, 
prin contactul ce am cãutat sã-l am cu cei mai mulþi. Le-am împãrþit broºuri religioase, cãrþi de rugãciuni ºi 
testamente. 
 
 Preot George Teodorescu, 
 Ambulanţa 45 Brigada 7 Cavalerie, 
 cu parohia în Bucureºti, suburbia Chiajna, 
 demobilizat la 21 septembrie 1941 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 858-859 

 
4 

 
Ministerul Apărării Naţionale 
Direcţiunea Intendenţei Serviciul drepturi personal trupă 
Nr. 22031/4 iulie 1941 
 

Inspectoratul Clerului Militar 
La nr. 1111/1941 

 
 Avem onoarea a vă face cunoscut că prin ordinul nr. 22757 de astãzi, s-a comunicat tipografiei 
ministerului cã s-a aprobat devizul de lei 161.747 - pentru plata materialelor ce intrã la tipãrirea a 100.000 cãrþi de 
rugãciuni pentru ostaºi ºi sã înceapã executarea lucrãrii. 
 Rămâne ca dvs. să precizaţi unde se va face predarea. 
 Corectarea lucrării urmează a se face de către delegatul dvs. 
 
Directorul Direcţiei Intendenţei, 
Int. lt. colonel Frangulea 

ªeful Serviciului drepturi personal trupã, 
ªef serviciu, Romanescu 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 71 
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Ministerul Apărării Naţionale 
Subsecretariatul de Stat al Armatei de Uscat 
Direcţia Personalului 
Nr. 29518 din 6 iulie 1941 
 

către 
Inspectoratul Clerului Militar 

Alba-Iulia 
 
 Am onoarea a înainta în copie adresa Nr. 1485/1941, a Episcopiei Evanghelice Luterane, rugându-vã sã 
binevoiþi a ne da avizul P. S. Voastre, asupra concentrãrilor solicitate ºi modului cum sã fie repartizaþi aceºti 
preoþi. 
 Totodată se face cunoscut că M.A.N. a cerut Episcopiei Evanghelice să ne trimită un tabel cu numele a 8 
preoţi, care ar urma să fie concentraţi sau mobilizaţi. 
 Rugãm cã avizul sã se înainteze cu prima poºtã. 
 
Subdirectorul personalului, 
Colonel  At. Caloianu 

ªeful Biroului 7, 
Locotenent colonel V. R. Alexandrescu 

 
Copie 

de pe adresa Consistoriului Bisericii Evanghelice Luterane din Sibiu  
nr. 1.485/1941 

..... 
 Având în vedere dispoziþiile legii pentru organizarea clerului militar din 22 martie 1937, care admite în 
cadrele armatei militari pentru necesitãþile sufleteºti ºi cultivarea sentimentelor religioase morale. 
 Având în vedere că până în prezent biserica noastră n-a avut nici un preot în cadrele Armatei Române. 
 Având în vedere cã am intrat în rãzboi ºi armata noastrã e mobilizatã, 
 Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a interveni pe lângã Ministerul Apãrãrii Naþionale ca sã fie numit la 
fiecare corp de armatã ºi la fiecare comandament teritorial cel puþin un preot militar de rezervã, care va þine cu 
credincioºii noºtri servicii divine ºi îi va întãri sufleteºte. 
 Totodată vă rugãm a interveni pe lângã Ministerul Apãrãrii Naþionale, ca preoþii de rezervã sã fie numiþi 
pe baza propunerii noastre, dintre preoþii tineri ºi agili din rândul confesorilor de rezervã. 
 În fine, vă rugăm să binevoiţi a ne comunica măsurile luate de dvs. ºi hotãrârile Ministerului Apãrãrii 
Naþionale. 
 

Primiţi.... 
Episcop, /ss/ W. Staedel 

  Director general, 
 /ss/ Indescifrabil 

pentru conformitate 
ªeful biroului 7, 

Locotenent colonel V. R. Alexandrescu 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 57-58 
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Inspectoratul Clerului Militar 
Nr. 27 din 15 iulie 1941 
 

Ministerul Apărării Naţionale 
Serviciul Secretariatului General 

 
 Am onoarea a vã aduce la cunoºtinþã cã în conformitate cu ordinul de zi nr. 10/1941 al Marelui Cartier 
General, episcopul militar ºi-a început activitatea sa printre ostaºi, chiar din primele zile ale mobilizãrii armatei. 
 Cercetând spitalele cu rãniþi din imediata apropiere a frontului, pentru a-i întãri sufleteºte, am constatat cã 
este absolut necesar sã li se dea ostaºilor pe lângã cãrþi de rugãciuni, ºi cruciuliþe ºi iconiþe sfinte, lucruri care le 
sunt de mult folos pentru ridicarea moralului ºi întãrirea credinþei. 
 Subscrisul am procurat o însemnatã cantitate de astfel de obiecte sacre ºi le-am împãrþit ostaºilor, însă mai 
e multă nevoie. 
 De aceea, cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a aproba deocamdatã suma de 100.000 (una sutã mii lei) 
pentru procurarea acestor obiecte sacre pentru ostaºii rãniþi ºi cei de pe front, care sunt absolut necesare, urmând ca 
ulterior sã mai cerem, în mãsura în care ar fi nevoie ºi totodatã vã prezentãm ºi actele justificative pentru 
descãrcare. 
 

ªeful cancelariei, 
Protopop colonel I. Dăncilă 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 24 
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Brigada 1 Mixtă Munte 
- Serviciul Religios - 
Oficiul poºtal Militar nr. 66 
Nr. 22 din 18 august 1941 
 

Activitate misionară în Ucraina 
20 iulie - 10 august 1941 

 
 20 iulie 1941 Honikovti 
 În această zi sfântă pentru istoria noastră naţională, trecem Nistrul după o luptă dârză dată de ostaºii noºtri 
ºi ne oprim cu comandamentul  brigãzii, în cel dintâi sat de pe malul Nistrului ucrainian, Honikovti. 
 Locuitorii satului au cerut ca preotul ce însoþeºte comandamentul sã oficieze slujbã religioasã. Miºcat de 
aceastã simþire creºtinã, intru imediat  în vorbã cu ei, prin d-l cãpitan Vidraºcu ºi hotãrâm, spre bucuria mea ºi mai 
ales a lor, ca locul de slujire sã fie biserica lor. 
 Mergând spre locul sfânt, gãsim însã numai moloz ºi cãrãmizi în locul falnicii biserici de odinioarã. E 
opera comunismului ºi jidovismului. 
 Cãutãm locul pristolului; dupã cel îl identificãm, oficiem acolo sfinþirea apei, te-deum de mulþumire ºi 
parastas pentru odihna bravilor ostaºi cãzuþi la datorie. Cântarea bisericeascã a preotului este însoþitã de 
suspinurile adânci ºi sincere ale poporului pravoslavnic asistent. E lucru normal: revederea unui preot dupã atâþia 
ani! La sfârºit le vorbesc prin traducãtor, arãtându-le cã venirea noastrã în þara lor înseamnã libertatea Ucrainei de 
cnutul comunist ºi punerea din nou la locul de cinste al credinþei creºtine. 
 Am constatat, cu aceastã primã întâlnire cu pravoslavnicii ucrainieni, cã dacã bolºevismul ºi comunismul 
au putut distruge biserica materialã, n-au putut distruge cealaltã bisericã: a sufletului, care a rãmas împodobitã cu 
credinþa pravoslavnicã. Prevãd cã se naºte un creºtinism de cea mai purã nuanþã. 
 Am organizat o capelã, într-o casã a unui locuitor, în care se vor ruga localnicii, cum ºi ostaºii dezrobitori 
care vor trece prin acest sat. 
 21 iulie 1941, Criceanovca 
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 Gãsesc aici o bisericã maiestuoasã ca înfãþiºare. Bolºevicii n-au distrus-o, dar au fãcut din ea magazie. 
Exista încã, la sosirea noastrã, înlãuntru orz, ovãz, mazãre etc. Locuitorii, printre care vestea sosirii unui preot a 
circulat cu repeziciune, s-au adunat îndatã ºi cu grabã ºi  osârdie au curãþat biserica împodobind-o cu icoane. 
Gãsesc aici douã rânduri de veºminte în stare bunã. 
 Seara fac slujbã cu priveghere în asistenþa unui mare numãr de credincioºi, de faþã fiind ºi domnul colonel 
Ignat, împreunã cu statul sãu major ºi numeroºi ostaºi. Lacrimi de bucurie curg în voie pe obrajii ucrainienilor, 
supþi de chin ºi suferinþã. La sfârºit, într-o atmosferã vrednicã de toatã spiritualitatea, vorbesc ostaºilor noºtri 
despre jertfa fraþilor lor de arme care a adus dezrobirea unui popor pravoslavnic: poporul ucrainian. Localnicilor le 
vorbesc despre datoria ce o au faþã de eliberatorii lor: supuºenie, adâncã înþelegere ºi demascarea tuturor celor ce 
mai cred încã în binefacerile ºi civilizaþia comunismului. 
 22 iulie1941, Criceanovca 
 A doua zi dupã sosirea noastrã în acest sat, e un pelerinaj continuu ºi impresionant al sãtenilor spre 
biserica lor redatã cultului. Toþi sunt îmbrãcaþi în haine de sãrbãtoare; îþi dã impresia cã e ziua Învierii; 55 prunci, 
din dorinţa vie a părinţilor lor, primesc Taina Botezului. 
 Naºii acestor copii sunt ostaºii români, în frunte cu domnul general Mihail Lascãr, comandantul lor. La 
sfârºitul slujbei vorbesc asistenþilor - sãteni ºi ostaºi - despre legãtura care se efectueazã între români ºi ucrainieni, 
dezrobitori ºi dezrobiþi, prin Taina Botezului, legãturã care simbolizeazã viitoarea prietenie a celor douã popoare 
vecine: poporul român ºi poporul ucrainian. 
 Lãsãm în urmã deci o bisericã redatã rostului ei ºi un sat întreg intrat în fãgaºul ortodoxismului. 
 23 iulie 1941, Rosfiatowka 
 Gãsim aici o bisericã care fusese prefãcutã de cãtre comuniºti în cinematograf. Altarul devenise ecran! 
 Pe ziduri, în locul icoanelor se vede chipul lui Stalin, iar în locul citatelor din Evanghelie sunt scrise, cu un 
roºu aprins, unele din spusele omului care ºi-a închipuit cã poate sã se lupte cu Dumnezeu! Poporul însã, cu o 
bucurie de admirat, dã totul afarã din bisericã, fãcând loc crucii ºi icoanelor. 
 Botez aici 36 copii. Vorbesc celor prezenþi despre recunoºtinþa ce trebuie sã arate ucrainienii, cruciaþilor 
viteji care luptã sub umbra ºi paza crucii, sã dãrâme comunismul ºi jidovismul. Plecând de aici mai departe cu 
comandamentul, am îndemnat poporul sã se adune în bisericã în zilele de sãrbãtoare ºi sã se roage lui Dumnezeu 
pentru biruinþa noastrã finalã. 
 24 iulie 1941, Vapniarka 
 Biserica de aici n-a avut o soartã mai bunã ca cele de pânã acum. Ea fusese transformatã în club politic. 
Poporul, la îndemnul ºi explicaþiile noastre, curãþã locaºul sfânt aºa încât pot face slujbã. Sãvârºesc un parastas 
pentru ostaºii noºtri, în prezenþa unui apreciabil numãr de ostaºi ºi a unui numãr restrâns de ucrainieni. La sfârºit 
am vorbit asistenþilor despre jertfa oºtirii române ºi importanþa ei pentru creºtinism, îndemnând pe sãteni sã fie 
apropiaþi oºtirii eliberatoare. Am anunþat apoi cã voi oficia o altã slujbã la ora 12, când voi boteza ºi copii încã 
nebotezaþi. 
 La aceastã orã biserica este neîncãpãtoare, botezãm 57 de copii, naºii copiilor sunt oºtenii români care se 
întrec în a-ºi lega amintirile de aceste locuri, prin actul botezului. la sfârºit vorbesc ucrainienilor despre libertatea 
adusã Ucrainei de oastea noastrã creºtinã ºi despre datoria ucrainienilor de a fi supuºi ºi ascultãtori dispoziţiilor 
armatei noastre. 
 Când le vorbesc despre renaºterea creºtinismului, pe feþele credincioºilor, bãtrâni ºi supþi de suferinþã 
picurã lacrimile de bucurie. E rãsãritul unei renaºteri spirituale. 80 de pâini aduse de credincioºii localnici ca prinos, 
le împart ostaºilor ce trec în marº pe lângã bisericã: e semnul faptei, al legãturii ºi al unirii dintre eliberaþi ºi 
eliberatori. 
 25 iulie 1941, Vapniarka 
 Stând ºi astãzi în acest sat, printr-o toacã de fier improvizatã, chem credincioºii din sat la rugã. Ei rãspund 
într-un numãr apreciabil, cu toatã vremea urâtã, ploioasã. 
 Sãvârºesc Te-Deum, vorbesc despre biserica lui Hristos, pe care nici porþile iadului nu o pot birui. 
 ªi aici, lãsãm mulþumire, liniºte sufleteascã ºi nãdejdi creºtine, într-o vreme mai bunã decât aceea de sub 
comuniºti. 
 26 iulie 1941, Sarapanowka 
 Biserica de aici a fost pur ºi simplu dãrãmatã, pânã în temelie. Pe locul ei s-a construit un impozant 
colhoz. Echipa P. P., care îmi dã cu fiecare prilej un ajutor de nepreþuit, anunþã sosirea în sat alãturi de viteaza 
armatã românã, a unui preot, care are dorinþa vie de a sta de vorbã cu credincioºii din Sarapanowka. 
 Sosesc îndatã o mulþime de femei, de oameni ºi copii cu care mã sfãtuiesc blând, arãtând care este rostul 
armatei noastre aici pe pãmântul lor ºi cã de acum încolo biserica ºi credinþa îºi vor avea locurile lor de cinste. 
 Hotărâm ca locul de rugăciune să fie o sală mare al colhozului, adică tocmai pe locul unde odinioară era 
biserica. 
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 Cu o vrednicie care ne miºcã, credincioºii având lacrimi în ochi aºeazã icoanele la locurile lor, aduc mese, 
flori ºi tot ce trebuie pentru serviciul divin. Sãvârºesc sfinþirea apei, sfinþirea capelei ºi Taina Botezului. 
 Se botează 58 de copii. 
 Interesant ºi miºcãtor este corul poporenilor condus de un invalid, fost ofiþer rus. Cum de n-au uitat ei, de 
atâta vreme, cântãrile bisericeºti? 
 Câtã sfinþire pun ei în cântãrile lor! Acel “Gospondipomilui” are atât dor de mântuire ºi de viaþã creºtinã, 
încât, fãrã sã vrei, lacrimile îþi picurã în voie. 
 Predica mea este un îndemn la supunere a poporului ucrainian faþã de dezrobitorii lor, care îºi varsã 
sângele lor pentru Ucraina liberã. 
 27 iulie 1941, Kunice 
 Caut imediat biserica. O găsesc, e prefăcută în magazie, înăuntru e un cântar, orz, ovăz, porumb, etc. 
 Dupã obiceiul adoptat de mine, trimit ostaºii care sã anunþe în sat venirea mea. Sfielnici, sãtenii apar unul 
câte unul. Numãrul lor creºte cu atât mai mult cu cât prin sat se vesteºte cã un preot român doreºte sã se roage lui 
Dumnezeu, dimpreună cu poporenii din Kunice. 
 Îndatã biserica e pusã în ordine de înºiºi credincioºii ei, care orânduiesc la locul cuvenit icoanele aduse. 
 Sãvârºesc sfinþirea apei, apoi Te-Deum ºi parastas. Rãspunsurile sunt date de un cor improvizat al 
ostaºilor noºtri. 
 Botez ºi aici 58 de copii. Ucrainienii sunt foarte mulþumiþi, îi impresioneazã respectul ce noi în acordãm 
laturii celei mai gingaºe a sufletului: credinþa creºtinã. Naºii, dupã procedeul adoptat, sunt ostaºii noºtri. 
 În cuvântarea mea accentuez legătura ce se þese acum între dezrobitori ºi dezrobiþi, prin actul botezului. 
Mâine, când hidra bolºevismului va fi complet distrusã, între România ºi Ucraina sã fie în afarã de legãturi 
materiale ºi legãturi spirituale. Una dintre aceste legãturi duhovniceºti sã fie legãtura botezului. 
 28 iulie 1941, Kunice 
 Convins cã botezul este o necesitate imperioasã ºi urmând mereu scopul de a apropia poporul ucrainian de 
armata românã, sãvârºesc astãzi în acest sat botezul a încã 40 de copii. 
 La sfârºit vorbesc pravoslavnicilor din Kunice despre pilda vie datã de oºtenii noºtri bravi, care se întrec a 
fi naºi. 
 Poporul, prin traducãtor, îºi manifestã dorinþa de a avea preoþi stabili în mijlocul lui. Îi asigur cã voi 
anunþa  Patriarhia Românã ºi Episcopia Armatei ºi cã voi ruga aceste foruri bisericeºti sã se îngrijeascã de asistenþa 
religioasã a poporului ucrainian. Îi îndemn ca pânã la rezolvarea acestei dorinþe, în zilele de sãrbãtoare sã se adune 
în bisericã ºi acolo sã-ºi petreacã vremea în rugãciuni cãtre Dumnezeu, de la care sã cearã  ajutor pentru ca oºtirea 
noastrã sã biruiascã definitiv pe duºmanul lor ºi duºmanul nostru: comunismul. 
 29 iulie 1941, Tibulenka 
 Suntem într-un orãºel industrial. Ne încartiruim într-un parc. Cea dintâi grijã a mea este sã vãd biserica. 
Pentru aceasta e nevoie sã merg pe jos o distanþã de 3 km. Ajung la bisericã: impune prin mãreþia ei, intrând 
înãuntru gãsesc toate lucrurile bisericeºti aºezate la rostul lor. Are toate veºmintele ºi vasele necesare. Epitropul îmi 
aratã o ladã plinã cu lucruri bisericeºti de mare valoare, care este sigilatã. 
 Slujesc sfinþirea apei ºi parastas, împreunã cu preoþii Bogdan ºi Enãchescu. Sunt foarte mulþi credincioºi 
din localitate. Botez 36 de copii, vorbesc celor prezenþi  despre tãria credinþei lor ºi despre faptul că n-au îngăduit 
să li se profaneze biserica. 
 Le adresez apoi cuvinte de mângâiere, arãtându-le cã Cel Atotputernic a trimis oºtile româno-germane sã 
dezrobeascã cel mai credincios popor din orient: poporul ucrainian. Ofrandele  aduse de credincioºi ºi care se 
compun din peste 70 de pâini, le-am împãrþit ostaºilor prezenþi.  
 O notã specificã pentru acest târguºor: deºi alcãtuit din lucrãtori în fabrici, printre care se vorbeºte cã 
circulã mai cu tãrie comunismul, totuºi ei ºi-au pãstrat biserica neîntinatã, iar preotul lor ºi-a îndeplinit misiunea 
aici pânã în anul 1938. Ei au plãtit sume enorme pentru libertatea cultului. Comunismul s-a strãduit sã-i convingã 
de inutilitatea bisericii. Întâmpinând rezistenþã localã, comunismul a pãrãsit poziþia de luptã, resemnându-se. Aºa 
se explicã de ce aceastã bisericã se prezintã în condiþii optime, faþã de celelalte biserici întâlnite pânã acum, având 
pe lângã alte lucruri bisericeºti ºi 6 rânduri complete de veºminte de o calitate superioarã. 
 Poporul de aici doreºte în mod sincer preot stabil. 
 30 iulie 1941, Tatarca 
 Biserica de aici este într-o stare de plâns. N-am întâlnit o bisericã mai rãu tratatã de bolºevici ca aceasta. 
Înãuntru se vãd în dezordine: butoaie, putini, orz, ovãz etc. 
 Iau contact imediat cu enoriaºii, niºte oameni sfielnici, buni, blânzi ºi ascultãtori. Le vorbesc despre rostul 
armatei creºtine de a pune din nou biserica la locul ei de cinste, îndemnându-i  sã-ºi reîmpodobeascã biserica. Peste 
câteva ore totul este în ordine, prin sârguinþa  acestor prea buni credincioºi. Oficiez împreunã cu: pãrintele Ioan 
Nanu (Batalionul 24 Vãnâtori Munte), Enãchescu (Batalionul 1 Vânãtori Munte) ºi Bogdan (Ambulanþa 37), de 
faþã fiind, pe lângã ostaºi, o mare parte din sãteni. Botezãm aici 31 de copii. Oficiem parastas ºi Te-Deum. 
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 Slujba celor patru preoþi este impresionantã. Poporul este miºcat în adâncul credinþei lui. Pe feþele lor 
citeºti bucuria sincerã cã a venit ziua în care se pot închina în libertate lui Dumnezeu. 
 În cuvântul meu, accentuez faptul cã învãþãtura Mântuitorului  nu poate fi distrusã nici de porþile iadului, 
îndemnându-i sã fie apropiaþi oºtirii noastre, care a venit sã aducã un trai mai omenesc pentru poporul ucrainian. 
 31 iulie 1941, Tatarca 
 Slujesc din nou în mijlocul acestui popor care, nu ºtiu de ce, îmi intrã în suflet, mi-e milã de el ºi sunt gata 
sã fac orice sacrificiu pentru el. 
 Entuziasmat cã în fiecare sat gãsesc aceeaºi adâncã credinþã pravoslavnicã, trimit veste Î.P.S.Patriarh ºi 
Î.P.S. Partenie al Armatei despre situaţia de aici, opinând că Sfântul Sinod să ia măsuri urgente ca acest popor să 
aibă cât mai grabnic preoţi care să cunoască limba ucrainiană. 
 1 august 1941, Volcek 
 Biserica  din acest sat fusese prefãcutã în ºcoalã ºi cooperativã. Turlele sunt date jos de acum 15 ani. 
Sãtenii sunt înºtiinþaþi de prezenþa preotului în satul lor. 
 Cu aceeaºi sârguinþã ca ºi în alte pãrþi, bãtrânii cu lacrimi în ochi aºezarã icoanele în bisericã. Îndatã se 
adunã o mare mulþime de credincioºi care asistã la sfinþirea locaºului sfânt. 
 ªi aici, ca ºi în celelalte sate, sunt aceeaºi oameni buni, blajini, supuºi ºi mai ales credincioºi. Apariþia 
preotului pe meleagurile ucrainiene este, fãrã exagerare, o adevãratã revelaþie. 
 2 august 1941, Prisceana 
 Aici este un târguºor. Numeroase familii de evrei s-au retras odatã cu armata rusã. Biserica a fost dãrâmatã 
pânã la temelie ºi în locul ei s-a zidit o ºcoalã care este încã neterminatã. Slujesc sfinþirea apei, în aer liber, în 
mijlocul celor peste 300 credincioºi din localitate care se lasã impresionaþi pânã la lacrimi, vãzând cã ziua 
redeºteptãrii religioase a sosit. 
 Răspunsurile la serviciul divin sunt date de corul lor: vestitul cor rusesc al bisericii. 
 La sfârºit le arãt, în cuvinte potrivite, rostul armatei româno-germane, care urmãreºte eliberarea poporului 
ucrainian, distrugerea bolºevismului asupritor de naþiuni ºi reînãlþarea sfintei cruci la locul de onoare. 
 3 august 1941, Prisceana 
 E ziua duminicii. Din ajun am luat hotãrârea, împreunã cu pravoslavnicii creºtini din localitate, ca sã 
gãsim o salã mai mare pe care s-o sfinþesc pentru a rãmâne capelã religioasã, pânã ce vremuri de liniºte vor îngãdui 
construcþia unei biserici. Localnicii au hotãrât singuri ºi mi-au indicat cã cea mai potrivitã salã pentru acest scop 
religios, este sala teatrului. 
 Ei singuri au curãþit-o, orânduind icoane ºi obiecte scumpe de la biserica lor la locurile de cinste. Pânã în 
ziuã pâlcuri-pâlcuri de credincioºi se îndreaptã miºcaþi cãtre capela improvizatã. 
 Avem un public foarte numeros, rãspunsurile sunt date de corul lor bisericesc. Cântecul lor e lin ºi plin de 
duioºie. E strigãtul poporului pravoslavnic ucrainian, din prãpastia în care îl aruncaserã conducãtorii cei fãrã de 
Dumnezeu. Copii, pânã la zece ani, se uitã nedumeriþi la pãrinţii lor, întrebându-se de ce acestora le curg lacrimile. 
 Botez 30 de copii. 
 Vorbesc despre faþa cea nouã a Ucrainei prin biruinþa finalã a armatei germano-române, care nu vrea 
robia ucrainienilor, ci libertatea ºi vieþuirea omeneascã. 
 4 august 1941, Ploska 
 La mijlocul satului, pe un teren ce iese în evidenþã, se vede biserica în ruinã. Turlele sunt dãrâmate jos. 
Înãuntru ei se gãseºte porumb. Plouã într-nsa, lipsindu-i acoperiºul. Nu este chip sã fac slujbã în ea. 
 Intru în legătură cu localnicii. Scoþând crucea din geamantan, credincioºii din Ploska, credincioºii 
prezenþi, au plâns de bucurie sãrutând cu adâncã sfinþire acest obiect sfânt, dovedind prin aceasta cã nu s-a pierdut 
credinþa în Dumnezeu, ci vremurile grele au contribuit numai la curãþirea ei. Drept casã de rugãciune, amenajez 
douã camere comunicative. Ei aduc icoane ºi flori. 
 Slujesc parastase pentru eroi, vorbindu-le despre legãtura ce trebuie sã existe între dezrobitori ºi dezrobiþi. 
Dupã-amiazã, la orele 4, oficiez Taina Botezului solicitată de ei. 
 Botez 30 de copii. 
 În cuvinte potrivite, vorbesc despre actul botezului, ce legãturã trebuie sã cimenteze pe vecie prietenia ºi 
buna vecinãtate dintre cele douã popoare. 
 5 august 1941, Ploska 
 ªi în aceastã zi, la cererea locuitorilor, botez încă 27 de copii. 
 Cuvântul meu are ca temã principalã intenþia creºtinã cu care a venit armata dezrobitoare ºi datoria ce o 
are poporul ucrainian de a se supune ºi de a fi ajutor ºi prieten armatei ce a venit sã-l dezrobeascã. 
 5 august 1941, Capusteanca 
 Gãsesc aici biserica pusã în stare de cult. Un alt preot, trecând pe aici, a avut gândul bun de a da, cu o zi 
mai devreme, credincioºilor, biserica lor. 
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 Trimit echipa P.P. sã anunþe poporul despre venirea noastrã ºi despre intenþia ce o am de a sta de vorbã 
cu ei. Ieºind pe drumurile satului, întâlnesc pe domnul colonel Mociulschi, care îmi spune cã domnia sa a aflat cã 
preotul din comunã existã, trãieºte la o depãrtare de 25 km., într-un sat. 
 Bucuroºi, plecãm amândoi imediat cu maºina sã-l readucem ºi să redăm turmei, pe păstorul ei. 
 Gãsim pe pãrintele Vladimir Dolinschi în satul ªavran, aºezat pe Bug. E un ciolovec obiºnuit. Poartã în cap 
o ºapcã ºi este îmbrãcat cu o cazacã neagrã, închisã la gât. Îi arãtãm scopul venirii noastre în Ucraina ºi intenţia ce o 
avem de a-l reinstala în mijlocul păstoriţilor săi. 
 Primeºte bucuros ºi cu lacrimi de bucurie ºi recunoºtinþã. 
 Ne reîntoarcem cu el; în drumul nostru dăm prin satul Nedelcovo, unde găsim pe dascălul părintelui pe 
care îl anunţasem că a doua zi să fie prezent la Capusteanca. 
 Ajungând în sat, simþim bucuria nespusã, gãsind un preot ucrainian, pe care îl putem reda enoriaºilor lui. 
 6 august 1941, Capusteanca 
 De dimineaþã, domnul colonel Mociulschi, trimite maºina la ªavran, de unde este adusã întreaga familie a 
părintelui Vladimir Dolinschi. 
 Întâlnesc pe pãrintele, mergem împreunã la bisericã, dupã ce îi împrumut haina mea preoþeascã ºi 
veºmintele mele bisericeºti. Se întâlneºte cu enoriaºii. Revederea sub noua vreme e plinã de duioºie, plângem toţi! 
 Începem slujba, fiind de faþã foarte mulþi credincioºi localnici ºi un impunãtor numãr de ostaºi, în frunte 
cu domnii: general Mihail Lascãr, colonel Mociulschi, locotenent colonel Ignat, locotenent colonel Frantz Iosif ºi 
alþi domni ofiþeri, care au þinut cu tot dinadinsul sã se împãrtãºeascã din bucuria unor sãteni pe care vremurile 
vitrege îi despãrþiserã de preotul lor. 
 Slujeºte mai mult pãrintele ucrainian. Rãspunsurile sunt date de corul localnicilor. Slujba este 
impresionantã, suspinurile nu mai contenesc. 
 La sfârºit predicã pãrintele Dolinschi despre bucuria ce o are întâlnindu-se cu enoriaºii, dupã vremurile 
grele înlãturate definitiv de armata româno-germanã. Fãgãduieºte celor prezenþi cã va fi un pion al credinþei 
pravoslavnice pe pãmântul Ucrainei dezrobite sub ritmul vremii celei noi. 
 Răspund părintelui, arătându-i că are datoria de a reînălţa făclia ortodoxismului în mijlocul poporului 
ucrainian. Îl îndemn ca în predicile ce le va ţine să pună totdeauna în cumpănă sacrificiile noastre ce le facem 
pentru poporul ucrainian ºi sacrificiile ce acest popor le face pentru hrana trupei eliberatoare, scoþând în relief cã 
cele douã nuanþe de sacrificii sunt reciproc incomparabile. 
 Dau în grijă părintelui ca să îndeplinească misiunea de preot, nu numai în parohia lui, ci ºi în celelalte 
parohii unde enoriaºii respectivi îi vor cere asistenþã religioasã. 
 Plecãm cu toþii de aici mulþumiþi de bucuria ce am provocat-o în sufletele unor oameni care se aratã aºa 
de simþiþi faþã de binefacerile ce le aduce oºtirea noastrã. 
 7 august 1941, Cricinowka 
 Biserica de aici avusese o arhitecturã deosebitã. Bolºevicii începuserã dãrâmarea ei, aºezând în stive 
materialul, probabil ca din el sã construiascã vreun colhoz. 
 Poporul, care se ºi strânsese, este întrebat dacã doreºte sã i se facã slujbã. Cu toþii, într-un glas, rãspund 
afirmativ. 
 Amenajăm drept capelă sala unde fusese clubul politic. 
 Sãvârºesc sfinþirea apei, dupã care le vorbesc despre sfinþenia jertfei ostaºilor noºtri, care pot fi numiþi 
martiri ai credinţei. 
 8 august 1941, Krivoije Ozero 
 Biserica se prezintã biniºor, faþã de celelalte biserici de pânã acum. Pe jos se vede dat cu motorinã, 
întrucât aici fusese sub bolºevici farmacie ºi salã de consultaþie medicalã. 
 În faţa unui public numeros, slujesc împreunã cu pãrintele maior Maniu ºi cu pãrintele Nicolae Bogdan de 
la Ambulanþa 37. 
 Dãm sfaturi populaþiei asupra modului cum trebuie sã se poarte faþã de oºtirea dezrobitoare. 
 8 august 1941, Wradijewka 
 Este un orãºel aºezat lângã linia feratã. Au fost aici douã biserici. Ambele sunt distruse. Gãsesc mulþi 
moldoveni, care nu au aproape conºtiinþa cã suntem fraþii lor. Amenajez cu ei o capelã în fosta casã a preotului lor. 
 9 august 1941, Wradijewka 
 La ora 10 slujesc împreună cu părintele maior Maniu, confesorul Corpului de Munte. Dupã sfinþirea apei 
botezãm 25 de copii, dupã care le vorbesc eu, arãtând legãtura frãteascã dintre moldovenii din Wradijewka ºi cei 
din Moldova româneascã, despre originea lor comunã, despre dragostea frãþeascã cu care am venit sã-i dezrobim ºi 
despre datoria ce o avem în viitor sã vieþuim într-o reciprocitate frãþeascã. Banii, depuºi de ei benevol pe masa de 
slujbã, i-am încredinþat unui comitet, ca prim fond pentru construcþia bisericii de aici. 
 10 august 1941, Vesely-Kutor 
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 Suntem într-un cătun de vreo 80-90 familii. Nu e biserică, nici n-a existat cândva. Depindeau de altă 
parohie. 
 Ei singuri amenajeazã o salã în care fac slujba asistând mai toþi locuitorii ºi mulþi dintre ostaºi. Atmosferã 
religioasã impresionantã. Aceleaºi lacrimi de bucurie ce curg în voie pe feþele ucrainienilor, îmbãtrâniþi de 
necazuri ºi nevoi. 
 În cuvântul meu am lãudat acest popor care ºi-a pãstrat credinþa în ciuda comunismului ºi am dat 
îndemnuri de apropiere sufleteascã faþã de oastea ce a venit să pronunţe prin jertfa ei, libertatea Ucrainei. 
 Concluzii: 
 1. În acþiunea misionarã, desfãºuratã pe pãmântul ucrainian, dezrobit prin eroismul neîntrecut al ostaºilor 
români, am avut sprijinul, înþelegerea ºi concursul larg ºi binevoitor al domnului general Mihail Lascãr, al 
domnului colonel Mociulschi, colonel Ignat, cãpitan Anghel ºi a întregului corp ofiþeresc care mi-au dat sugestii, 
punându-mi la îndemânã mijloace de transport ºi interpreþi pentru desãvârºirea misiunii mele în mijlocul poporului 
ucrainian. 
 Interesul viu ce a fost purtat de toþi pentru misiunea mea, mi-au stimulat ºi mai mult forþele mele ºi 
dragostea mea pentru slujirea preoþeascã ºi avânt în rolul determinant, în rostul ce-l am aici de a înãlþa din nou 
steagul ºi crucea lui Hristos. 
 2. Prin orice sat ucrainian am trecut, însoþind brava oºtire românã, am oficiat slujbe religioase potrivite 
vremii ºi locului. 
 Am þinut ca “rãspunsurile” acestor slujbe sã fie date de corul localnicilor, fãcând legãtura între români ºi 
ucrainieni. 
 Am cãutat, în acþiunea mea, sã se simtã cã trece într-adevãr o oºtire creºtinã, constituitã în cruciadã, venitã 
sã dezrobeascã cu tot dinadinsul, poporul ucrainian ºi sã reaºeze la locul de cinste, sfânta cruce pãgânitã de jidovi. 
 3. Cele mai multe slujbe le-am fãcut în bisericã; acolo unde acestea au fost distruse, am amenajat capele 
unde sã se roage atât localnicii cât ºi ostaºii noºtri, care vor trece pe ruta noastrã. 
 4. Este indiscutabilã simþirea profundã cu care poporul ucrainian primeºte aceste slujbe religioase. 
 Interesant este faptul cã ei înºiºi solicitã serviciile religioase, arãtându-se adânc miºcaþi, deºi slujba se 
efectueazã în limba românã. 
 Cei mai mulţi fac demersuri să rămân preotul lor stabil. În cuvântările pe care le adresez acestui popor 
bun, blând, adânc pravoslavnic, caut sã fac legãtura sufleteascã între dezrobitori ºi dezrobiþi, arãtându-le cã armata 
noastrã vine aici sã redea viaþã naþionalã poporului ucrainian ºi sã reaºeze bisericile ºi credinþa pravoslavnicã la 
locul lor de cinste. Le arãt, de asemenea, cã sacrificiile lor fãcute pentru hrana trupei eliberatoare sunt nu numai o 
recunoºtinþã fireascã din partea ucrainienilor, dar ele sunt incomparabile cu jertfele de sânge fãcute de armata 
românã ºi germanã, care îºi lasã atâtea morminte pe meleagurile ucrainiene, numai ºi numai din dragostea faþã de 
poporul ucrainian. 
 Urmãresc, deci, prin acþiunea mea pastoralã, sã lãsãm în urma noastrã un “prieten” al oºtirii noastre, iar 
mâine, când lucrurile se vor liniºti ºi Ucraina va fi liberã, sã avem un vecin loial, care sã poarte veºnic recunoºtinþã 
eroicei noastre armate. 
 

Preot căpitan, Nicolae Petrache 
Comandamentul M. U.  
Oficiul poºtal militar Nr. 66 
- 18 august 1941 -  
 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 397-404 

 
8 

Marele Cartier General 
Inspectoratul Clerului Militar 
Oficiul poºtal militar Nr. 85 
 

Ordin Circular nr. 35 din 20 iulie 1941, 
către preoţii militari activi 

 
 Urmare la ordinul circular nr. 877/941 vi se face cunoscut că orice corespondenţă privitoare la 
Inspectoratul Clerului Militar sau la Episcopul Militar, o veþi trimite pe adresa Inspectoratului Clerului Militar, 
oficiul poºtal militar Nr. 85. 
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 Episcopul Militar, cu statul său major, se află pe front încă din primele zile ale mobilizării, cercetând pe 
ostaºii rãniþi de prin spitale ºi binecuvântând trupele care urmeazã sã intre în luptã. 
 Ţin să vă reamintesc cu această ocazie ordinul nostru anterior cu privire la datoriile atât de însemnate ce le 
aveţi ca preoţi militari. Fiţi cu toată luarea aminte ºi executaþi cu sfinþenie ordinele ce vi le dau. Fiþi cât mai des în 
contact cu corpul ofiþeresc ºi cu trupa. Cei de pe front, interesaþi-vã zilnic de starea sufleteascã a ostaºilor. 
Pretutindeni sã se simtã prezenþa preotului militar.  Încurajaþi ºi entuziasmaþi pe ostaºi. Arãtaþi-le cã rãzboiul de 
azi e o cruciadã a creºtinismului contra pãgânismului. Rezultatele strãlucite obþinute pânã acum de armata noastrã 
dovedesc cu prisosinþã cã suntem bine pregãtiþi ºi luptãm pentru o cauzã dreaptã ºi sfântă. 
 Predicile ºi serviciile divine, pe care aveþi ocazia sã le oficiaþi, sã fie scurte, cu mult fond ºi mult avânt. 
Cuvântul preotului militar sã meargã direct la inima ostaºului. 
 Comunicaţi Episcopului Militar, la adresa de mai sus, orice nelămuriri aveţi cu privire la 
activitatea pastorală sau alte nevoi în legătură cu această activitate şi vă vom trimite tot ce va fi 
posibil. 
 Doresc ºi aºtept sã primesc numai veºti frumoase despre activitatea iubiþilor mei preoþi militari, pentru a 
cãror soartã am luptat ºi în care astãzi îmi pun în chip deosebit toatã încrederea. 
 Comunicaþi numãrul oficiului poºtal militar unde vã aflaþi. 
 Fiþi sãnãtoºi ºi binecuvântaþi de Dumnezeu. 
 
Inspectorul clerului militar, 
Episcop general dr. Partenie Ciopron    ªeful cancelariei, 

Protopop colonel Dăncilă Ioan 
 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 31 
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Marele Cartier General 
Inspectoratul Clerului Militar 
Oficiul poºtal militar Nr. 85 
No. 51 din 21 iulie 1941 

către 
Ministerul Apărării Naţionale 

Direcţiunea Personalului 
 
  La nr. 29518/941, am onoarea a vã face cunoscut cã numãrul ostaºilor de confesiune luteranã este foarte 
redus ºi credem cã ar fi prea mult ca sã mobilizãm câte un confesor luteran la fiecare corp de armatã. 
 Ar fi pur ºi simplu o cheltuială inutilă. 
 Totuºi, þinând seama de împrejurãrile prin care trecem, precum ºi faptul cã ostaºii ce aparþin acestei 
confesiuni sunt de origine etnicã germanã, suntem de pãrere sã se aprobe mobilizarea a 4 confesori luterani. 
 De îndată ce vor fi mobilizaþi, cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a dispune sã ni se comunice numele ºi 
adresa lor, dupã care îi vom chema la Marele Cartier General, unde li se vor da toate instrucþiunile necesare cu 
privire la misiunea ce o au de îndeplinit. 
 De altfel ºi legea clerului militar prevede că din punct de vedere administrativ, confesorii militari, oricărei 
confesiune ar aparţine, sunt sub jurisdicţia Episcopului Militar. 
 Nici nu s-ar putea altfel - oricâtă consideraţie am avea pentru originea lor etnică - căci în rândurile 
ostaºilor nu se pot predica subiecte religioase morale fãrã a fi cunoscute în prealabil de Episcopul Militar, care are 
întreaga rãspundere în aceastã laturã a pãstoriei sufleteºti. 
 
Inspectorul clerului militar, 
Episcop general dr. Partenie Ciopron    ªeful cancelariei, 

Preot colonel Dăncilă Ion 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 54 
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PREA SFINTE, 

 
 Subsemnatul protosinghel dr. Irineu I. Felea, spiritual al Internatului Teologic ºi paroh al bisericii Radu 
Vodã din capitalã, în baza ordinului Ministerului Culturii Naþionale ºi al Cultelor Nr. 23834 din 19 iulie 1941, 
precum ºi în baza distinsei adrese a Prea Sfinþiei Voastre nr. 1055 din 22 iulie 1940, am onoarea a vã ruga sã 
binevoiþi a dispune ca sã fiu mobilizat sau cel puþin împãrþit ca confesor al Spitalului central de boli tumorale din 
ªoseaua Pantelimon* , spre a putea aduce, ca ºi  în rãzboiul primei dezrobiri, acelaºi aport de slujbã pentru Neam ºi 
Þarã, cum se poate vedea ºi din memoriul alãturat. 
 Primiţi, Vă rog, Prea Sfinţite Stăpâne asigurarea deosebitei mele consideraţii. 
 
 Bucureºti, 25 Iulie 1941 

Protosinghel dr. Ir. Felea 
 
Rezoluţie: Aprobãm cu plãcere ca pãrintele dr. Felea sã oficieze gratuit la Spitalul “Principele Nicolae” din 
Bucureºti. /ss/ Part[enie] 

M E M O R I U 
 
 Pãrintele ieromonach dr. Irineu I. Felea, s-a nãscut la anul 1885 în comuna Abrud-Sat, judeþul Alba, ºi 
descinde dintr-o veche familie preoþeascã, care din strãbuni a pãstorit peste 200 de ani în Þara Moþilor. 
 Avram Iancu adesea poposea în casa bunicului după mamă, preot Toma Faur din Valea Bradului. 
 Studiile liceale le-a fãcut la Bradul Zarandului ºi Beiuº. Teologia a urmat-o la Sibiu ºi apoi la Cernãuþi, 
unde a luat ºi Doctoratul în Teologie, la 14 decembrie 1909. Reîntors la Sibiu a fost numit mai întâi arhivar-
mitropolitan, apoi în anii 1911-1913 profesor de teologie la Academia Andreiană. În acele vremuri grele a fost 
invitat sã primeascã fruntaºa parohie din marea localitate Pecica-Română (judeţul Arad), azi la frontiera de vest a 
României; unde a funcţionat ca paroh între anii 1913-1927, de asemenea ºi catihet-profesor al ºcolilor din 
localitate. 
 În timpul marelui război a funcţionat ca preot militar al românilor ortodocºi din armata austro-ungarã 
între anii 1916-1918. 
 În aniul 1918, luna octombrie, ca preot al Gărzii Naţionale la frontiera de vest Arad-Pecica. În februarie 
1919 a cãzut prizonier la bolºevicii lui Bela Kuhn, de la care scapã printr-o minune dupã 10 zile de chinuri. 
 După toate acestea fu trimis în misiune pentru legiunea română în Italia cu ordinul Ministerului de Război 
nr. 1995/1919. 
 Rãmase la Legaþiunea Românã din Roma pentru legionarii români pe deoparte, însãrcinat fiind, pe de altã 
parte, ºi cu alte misiuni de mare importanþã pentru Þarã, pânã la mai 1921. 
 Este propus excepţional la gradul de maior, cu raportul special din 21 noiembrie 1920 al regretatului 
general I. Florescu ºi colonel-adjutant Cezãrescu, foºti ataºaþi militari în Italia. 
 De la 1 octombrie 1927 până în prezent este parohul bisericii Radu-Vodă ºi duhovnicul studenţilor la 
Internatul Teologic din Bucureºti, de sub oblãduirea Înalt Prea Fericitului Patriarh Miron Cristea. Un crâmpei 
despre activitatea Sfinþiei Sale la acest institut, este evidenþiatã în broºura “O instituţie de educaţie ortodoxă“, 
Bucureºti 1929. 
 În prezent este ºi confesorul Uniunii Foºtilor Voluntari Români (U.F.V.R.). 
 A colaborat ºi publicat studii ºi articole în revistele ºi ziarele urmãtoare: 
 1. Biserica Ortodoxã Românã - Bucureºti; 
 2. Revista Teologică - Sibiu; 
 3. Telegraful Român - Sibiu; 
 4. Biserica ºi ªcoala - Arad; 
 5. Ziarul Românul (1912-1916) - Arad; 
 6. Foaia Diecesanã - Caransebeº; 
 7. Apărarea Naţională - Arad; 
 8. Cultura Poporului - Bucureºti; 
 9. Revista Crucea - Bucureºti; 

                                                           
* Spitalul “Principele Nicolae”, ªoseaua Pantelimon, nr. 279 
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 10. Universul - Bucureºti 
. Are urmãtoarele cãrþi-broºuri: 
 1. Simboluri Liturgice (80 pagini) - Arad 1920; 
 2. La Hristos fãrã pocãiþi (Baptiºti) - Arad 1925 (epuizatã); 
 3. Convorbiri cu Dumnezeu ºi cu oamenii (din italieneºte) 200 pagini, Bucureºti, 1930. 
 Vorbeºte ºi scrie corect limbile: italianã, germanã ºi maghiarã. 
 Citeºte ºi converseazã: franþuzeºte ºi suficient englezeºte. 
 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 188-189 
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Preot căpitan,  B. Totoescu 
Confesorul Regimentului 25 Infanterie 
 

Darea de seamă  
asupra activităţii religios-pastorale, pe luna iulie 1941 

 
  În primele trei zile ale lunii iulie, adicã înainte de a trece Prutul, am spovedit ºi împãrtãºit ostaºii 
companiilor de comandã ºi pionieri ºi unii ostaºi din alte companii. 
 După trecerea Prutului, contactul cu trupa a fost mai puþin posibil, din cauza înaintãrii rapide a trupelor ºi 
a necontenitei acþiuni militare. Deºi am cãutat sã fiu în permanenþã în linia postului de comandã, totuºi, activitatea 
s-a redus la vizitarea ostaºilor în timpul repaosului sau a mesei, convorbiri cu ei, sfaturi, îndemnuri ºi împãrþirea de 
cãrþi de rugãciune, rãmase de rezervã. 
 În timpul staþionãrii de câteva zile, din satele Paºcani ºi Stolniceni, în zilele de 8-11 iulie, am putut sã trec 
ºi pe la batalionul 1, pe care nu l-am putut spovedi anterior, ºi am spovedit ºi împãrtãºit pe unii dintre ofiþeri ºi 
ostaºi; tot aºa le-am dat ºi lor câteva zeci de cãrþi de rugãciune. 
 Duminicã, 13 iulie, am sãvârºit Sf. Liturghie în biserica din comuna Bujoru, jud. Lãpuºna; dupã Sf. 
Liturghie am vorbit ostaºilor ºi civililor prezenþi în bisericã. 
 În tot timpul ofensivei din Basarabia, cu toate eforturile extraordinare ºi cãldura tropicalã, moralul trupei a 
fost excelent, iar sosirea preotului în mijlocul ostaºilor era primitã cu deosebită satisfacţie. 
 Dupã ocuparea Basarabiei, regimentul nostru a rãmas în repaus timp de mai multe zile în jurul comuna 
Baccealia, jud. Tighina. Am cãutat sã profit numaidecât de acest timp pentru a merge în mijlocul trupei ºi a face 
slujbe religioase. 
 Am sãvârºit, pe rând la toate batalioanele, câte un Te-Deum ºi un parastas pentru cei cãzuþi; totdeauna am 
þinut câte o vorbire potrivitã împrejurãrilor. La aceste slujbe au luat parte toþi ofiþerii, iar comandantul 
regimentului, d-l locotenent colonel Constantinescu, a vorbit întotdeauna ºi d-sa. Aceste solemnitãþi s-au desfãºurat 
în ordinea urmãtoare: 1. Vineri, 25 iulie, la batalionul 1 ºi companiile neînbatalionate, în faþa bisericii din 
Baccealia; a participat ºi divizionul 3 din Regimentul 23 Artilerie; 2. Sămbăta, 26 iulie, la batalionul 3, în comuna 
Marianca Nouă, jud. Tighina; 3. Duminica, 27 iulie, la batalionul 2, la conacul de lângă comuna Baccealia. 
 Sâmbăta seara, 26 iulie, am făcut un botez organizat de ofiţerii din batalionul 3, în comuna Marianca 
Nouă. 
 Duminicã, 27 iulie, am sãvârºit Sf. Liturghie în biserica protestantã din comuna Marianca Nouã. Au 
participat pensionarii azilului Alexandru Nevschi, mutat din Chiºinãu în aceastã localitate, ºi ofiþerii împreunã cu 
ostaºii din batalionul 3. Au fost momente de mare emoþie sufleteascã, mai ales pentru pensionarii azilului, când, 
dupã un an de tãcere, a început sã sune, pentru Sf. Liturghie, clopotul din turnul bisericii. În aceeaºi zi am 
înmormântat, în acea localitate, o femeie pensionarã a azilului. 
 În drum spre Creuleni, pe unde am trecut Nistrul în ultima zi a lunii iulie, am făcut în comuna Taraclia, în 
ziua de 28 iulie, două botezuri, iar în comuna Anenii Vechi, jud. Tighina, în ziua de 29 iulie, patru botezuri. 
 În cursul lunii iulie am înmormântat: 
 1. Lângã biserica din Podolenii de Jos, jud. Fãlciu - 1 ostaº. 
 2. Lângã biserica din comuna Cotul Morii, jud. Lãpuºna - 3 ofiþeri ºi 15 ostaºi. 
 3. Pe dealul Lãpuºna, 1 km. nord de comuna Lãpuºna, jud. Lãpuºna - 1 ofiþer ºi 44 ostaºi. 
 4. În cimitirul bisericii Bujoru, jud. Lãpuºna - 1 plut. T.R (inginer) ºi 1 ostaº. 
 5. În cimitirul bisericii din Ruseºtii Noi, jud. Lãpuºna - 1 ofiþer. 
 6. Pe dealul Prisaca, lângã comuna Prisaca-Sociteni, jud. Lãpuºna - 6 ostaºi. 
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 7. În cimitirul bisericii Sociteni-Prisaca, jud. Lãpuºna - 17 ostaºi. 
 Total: 6 ofiþeri ºi 83 trupã. 
 Din cauza înaintãrii rapide a trupelor ºi a lipsei de concurs din partea celor în drept, mormintele lor n-au 
primit chiar îngrijirea ce li s-ar fi cuvenit. 
 

Confesorul Regimentului 25 Infanterie, 
Preot căpitan B. Totoescu 

30 septembrie 1941 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 268, f. 566-567  
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Corpul 3 Armată 
Serviciul Clerului Militar 
[6 septembrie 1941] 

Văzut, 
Comandantul Corpului 3 Armată, 

General de divizie V. Atanasiu 
 

Dare de seamă 
de inspecþiile ºi activitatea pastoralã a protopopului militar 

din Comandamentul M.U.C. 3 A., iconom  stavrofor maior Gheorghe Ureche, 
de la 15 iulie la 1 septembrie 1941 

 
 Mai înainte de a se porni ofensiva Armatei Române, contra cotropitorilor neamului ºi pãmântului 
românesc ºi batjocurei credinþei strãbune de cãtre cei fãrã Dumnezeu ºi lege “bolºevici”, subsemnatul am cãutat, 
cât a fost posibil, ºi am reuºit sã pregãtesc sufleteºte pe toþi ostaºii pe care am avut ocazia sã-i vãd, să-i adun sau să-
i întâlnesc. 
 Acelaºi lucru am recomandat stãruitor ºi tuturor confesorilor militari din subordine. 
 Dupã izgonirea bolºevicilor de pe malul Prutului, marea noastrã unitate imediat a trecut râul, oprindu-se în 
primul sat Leuºeni. 
 18 iulie 1941, ora 17. Aici, în biserica pãgânitã ºi distrusã, am adunat absolut toþi oamenii cu copii ºi în 
prezenþa inimosului ºi viteazului nostru comandant, domnul general Atanasiu Vasile, ºi a ofiþerilor, subofiþerilor ºi 
trupei, am oficiat slujba sfinþirii apei ºi am vorbit despre dragostea ºi grija pe care noi am purtat-o timp de 1 an 
faþã de toþi basarabenii, precum ºi despre puterea credinþei ºi minunea Lui Dumnezeu arãtatã faþã de poporul 
nostru românesc, implorând ajutorul divin pentru eliberarea ºi izgonirea hoardelor sãlbatice de bolºevici. Toatã 
lumea, cu lacrimi în ochi ºi în genunchi, s-a rugat, ascultând slujba ºi cuvântarea. Bucuria, mulþumirea ºi 
entuziasmul au fost de nedescris. 
 20 iulie 1941. Ajunºi în comuna Hânceºti-Lãpuºna, am oficiat prima Sf. Liturghie în biserica parohialã, 
scãpatã ca prin minune de grozãviile barbarilor. Dupã Sf. Liturghie, am oficiat un Te-Deum de mulþumire ºi cu 
ocazia patronului Aviaþiei române, “Sf. Ilie”, am citit o rugãciune, cerând Cerului Atotputernic biruinþa bravilor 
noºtri zburãtori. La sfârºitul Te-Deumului am pomenit pe marele nostru întregitor al tuturor românilor, “Regele 
Ferdinand”, ºi pe eroii din trecut ºi recent cãzuþi pentru credinþã ºi neam. Lumea prezentã, civilã ºi militarã, tot 
timpul slujbei, fãrã excepþie, plângea în continuu ºi mulþumea lui Dumnezeu. 
 22 iulie 1941, orele 7. La un grup de aviaþie în Hânceºti am oficiat slujba sfinþirii apei. Am þinut o 
cuvântare încurajând ºi binecuvântând pe bravii noºtri aviatori. 
 23 iulie 1941, orele 7. Am vizitat Spitalul militar de campanie nr. 5; aici am gãsit foarte mulþi rãniþi: 
ofiþeri, subofiþeri ºi trupã. Am stat aproape cu toþi de vorbã; i-am îmbãrbãtat ºi încurajat ºi i-am binecuvântat, 
rugându-l pe bunul Dumnezeu sã le dãruiascã alinare ºi grabnicã însãnãtoºire. Trecând prin saloane, am gãsit un 
ostaº grav rãnit, care, la propunerea mea, ºi-a exprimat dorinþa de a se împãrtãºi cu Sf. Taine. Am chemat pe 
preotul de spital, Sârbu Dumitru, care fãrã întârziere a mãrturisit ºi împãrtãºit pe acest ostaº. Dupã aceasta, l-am 
rugat stãruitor sã stea cât mai mult prin saloane, cercetând pe toþi rãniþii ºi îndeosebi pe cei mai grav ºi chiar, 
câteodatã, sã se informeze de la domnii doctori de cei grav rãniþi, ca, pentru uºurarea durerilor ºi însãnãtoºirea lor, 
sã-ºi exprime dorinþa, de a fi împãrtãºiþi. 
 În aceeaºi zi, ora 10, am asistat la inaugurarea primãriei din Hânceºti. Slujba a fost oficiatã de cãtre 
bãtrânul preot Ioan Mãdan, care eroic a rezistat puhoiului bolºevic ºi tot timpul, fãrã fricã, a sãvârºit toate slujbele ºi 
serviciile divine în parohiile Hânceºti ºi Mereºeni. La sfârºitul acestei slujbe, sfinþia sa m-a rugat sã vorbesc 
asistenþei din partea Bisericii, rugãminte ce imediat am satisfãcut-o. 
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 24 iulie, orele 8. În biserica catolică, devastată de bolºevici, din Borodino (Cetatea Albã), fostã colonie 
germanã, am oficiat slujba sfinþirii apei în faþa noilor coloniºti poloni ºi ucrainieni, recent aduºi de bolºevici din 
Galiþia (Lemberg). Au asistat ofiþerii ºi trupa comandamentului, în frunte cu domnul general de divizie Atanasiu 
Vasile, comandantul corpului de armatã. Am vorbit despre “credinþa cea mântuitoare a lui Hristos” ºi despre 
“rãtãcirile comuniste”. Cuvântarea, dupã dorinþa domnului general, a fost þinutã în limbile românã ºi rusã. 
 26 iulie, orele 8. În biserica din comuna Volintiri, am oficiat Sf. Liturghie împreunã cu preotul paroh 
iconom stavrofor Shidu Vasile, rãmas sub teroarea bolºevicã ºi scãpat de la moarte sigurã, prin minune. Biserica, 
rãmasã intactã, a fost arhiplinã de enoriaºi ºi militari. Toatã asistenþa, tot timpul slujbei, a plâns în continuu. Dupã 
slujbã, am vorbit despre “Binefacerile ºi bunãtatea lui Dumnezeu” faþã de cei ce se roagã ºi aºteaptã mila Lui ºi 
despre ororile celor fãrã Dumnezeu. Dupã mine a încercat sã vorbeascã preotul iconom stavrofor Shidu Vasile, dar 
lacrimile lui ºi ale poporanilor nu i-a dat putinþa de a continua. A putut exprima numai aceste cuvinte “fii mei 
duhovniceºti, sã mulþumim lui Dumnezeu ºi armatei noastre române”; jalea ºi starea sufleteascã a preotului ºi 
parohienilor a fost atât de mare încât plânsul lor a fost transformat într-un adevãrat bocit. Cu ei la un loc, mulþi din 
ofiþerii, subofiþerii ºi trupã au început sã plângã. În aceastã parohie a mai fost al doilea preot, Mizumschi Mihei, 
care, cu 3 zile înainte de venirea noastrã, a fost împuºcat de barbarii jidani-bolºevici. 
 28 iulie 1941, orele 8. În biserica din comuna Mereni, judeþul Tighina, am oficiat un scurt serviciu divin, 
în faþa mulþimii moldovene, a ofiþerilor, subofiþerilor ºi trupei, în frunte cu domnul general comandant, Atanasiu 
Vasile. Dupã slujbã am vorbit în dulcea limbã româneascã, pe care moldovenii din Mereni n-au auzit-o un an în 
bisericã: despre credinþa mântuitoare, despre binefacerile dumnezeieºti ºi despre ororile bolºevice. 
 3 august, orele 8. Tot în biserica din comuna Mereni, am oficiat Sf. Liturghie. Biserica era neîncãpãtoare 
pentru mulþimea care se adunase în frunte cu ofiþerii, subofiþerii, trupa ºi domnul general Atanasiu Vasile. Am 
predicat pe tema Evangheliei Duminicii. 
 6 august 1941, orele 8. Tot în aceeaºi bisericã, am oficiat încã o Sf. Liturghie, la care au luat parte 
populaþia, în numãr foarte mare, ºi ostaºii. Am predicat despre schimbarea la faþã a Mântuitorului. 
 8 august 1941, orele 8. Rugămintea fierbinte fãcutã lui Dumnezeu, în ziua de 18 iulie, în biserica din 
Leuºeni, primul sat dezrobit în Basarabia, pentru a ne ajuta sã  gonim din întreaga Basarabie pe bolºevicii fãrã de 
lege ºi Dumnezeu, ne-a fost ascultatã de Cel Atotputernic ºi astfel, în ziua de 8 august 1941, orele 12, marea 
unitate, în frunte cu domnul general comandant Vasile Atanasiu, trece Nistrul pe la Vadul lui Vodã, punând 
piciorul pe malul stâng al râului, pe pãmântul transnistrian, cãlcat acum 500 de ani de ªtefan cel Mare cu oºtirea lui. 
 Primul punct de oprire al acestei mari unitãþi a fost un sat foarte mare, pur moldovenesc, “Taºlâe”. 
 Aici, la orele 18,30, în biserica transformatã de bolºevici în hambar, am oficiat o slujbã a sfinþirii apei ºi 
am vorbit fraþilor transnistrieni de Dumnezeu ºi naþionalism. 
 Tot satul, plângând, mulþumea lui Dumnezeu ºi fraþilor sãi dezrobitori. 
 9 august, orele 8. Toatã lumea din satul Taºlâe a fost adunatã la biserica, fostã mãreaþã ºi bogatã 
odinioarã, de unde subsemnatul fiind îmbrãcat în odãjdii, urmat de domnul general Atanasiu Vasile, ofiþerii, 
subofiþerii, trupa ºi populaþia, cu multe icoane în mâini, am pornit spre malul Nistrului, unde am oficiat taina 
botezului a 400 copii de moldoveni. 
 Momentul de bucurie, mulţumire, de înălţare sufletească a asistenţei a fost de nedescris. 
 10 august, orele 9. În biserica lipoveneascã din Plosca Ucraina, transformatã în cinematograf ºi teatru, în 
faþa mulþimii bolºevice, am oficiat sfinþirea apei; am adus cuvinte de liniºte ºi dezrobire de sub jugul bolºevic. 
Toþi bãtrânii ºi femeile plângeau ºi mulþumeau lui Dumnezeu ºi bravei armate române. 
 11 august, orele 10. În cãtunul Buhai, unde populaþia fiind moldoveni ºi ucrainieni, lângã o fântânã, am 
oficiat sfinþirea apei, am botezat 35 de copii ºi am vorbit despre credinþã ºi puterea lui Dumnezeu. 
 12 august, orele 17. În biserica catolicã a coloniei germane din Strasburg, transformatã în teatru, 
cinematograf ºi salã de dans, am oficiat un scurt serviciu divin cu polihronul pentru regele Mihai I, mareºalul 
Antonescu, führerul Adolf Hitler ºi armatele lor. 
 Au asistat: populaþia, domnul general Atanasiu cu ofiþerii, subofiþerii ºi trupa. 
 Am anunţat populaţia că, de astăzi înainte, va putea să se adune liber în biserica lor pentru închinare. 
 13 august, orele 9. În colonia germanã catolicã din Baden, populaþia fiind adunatã în bisericã, care era 
batjocoritã de bolºevici ca ºi celelalte biserici, am oficiat un scurt serviciu divin ºi am adus cuvântul lui Hristos, 
dând aceleaºi recomandãri poporului ca ºi în coloniile anterioare. 
 14 august, orele 8. În biserica germano-catolicã din colonia Zaltz, la fel pângãritã de bolºevici, am oficiat 
un scurt serviciu divin cu polihronul, vorbind despre Hristos ºi aducând primul cuvânt de liniºte ºi mângâiere. 
 La orele 10,30, în aceeaºi zi, în biserica catolicã din colonia germanã Candel, am sãvârºit aceeaºi scurtã 
slujbã cu polihronul, în faþa întregii populaþii, dând recomandaþiile date în celelalte colonii. 
 La orele 17, în cãtunele Ciuburciu ºi Glinoaia, populate de moldoveni ºi ucrainieni, sub cerul liber, am 
oficiat o slujbã cu sfinþirea apei. Am botezat 35 de copii ºi am vorbit despre adevãrurile constante ale învãþãturii 
lui Hristos ºi despre fãrãdelegile bolºevicilor. 
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 15 august, orele 9, 30. În cătunul Cotovscoie, populat de moldoveni ºi ucrainieni, am oficiat sfinþirea apei. 
Am botezat 17 copii ºi am vorbit despre credinþa lui Hristos. 
 17 august, orele 9. În biserica germano-catolicã din Strasburg, am oficiat sfinþirea apei ºi am vorbit despre 
puterea lui Dumnezeu. Au asistat ofiþerii, subofiþerii ºi trupa în frunte cu domnul general Atanasiu Vasile ºi 
populaþia din colonie. 
 La orele 17, în cãtunul Pavlovka, populat de ucrainieni, am oficiat sfinþirea apei ºi am botezat 17 copii. 
Am vorbit despre adevãrata credinþã a lui Hristos ca bazã a vieþii noastre pãmânteºti. 
 18 august, orele 18. În cimitirul catolic-german din Strasburg, am înmormântat un ostaº din compania 40 
poliþie - mitraliat de un avion inamic. 
 22 august, orele 9. Am mãrturisit ºi împãrtãºit un ostaº grav bolnav de la batalionul de poliţie. 
 24 august, orele 8,30. În curtea batalionului de jandarmi din Strasburg, am oficiat slujba sfinþirii apei, în 
faþa ofiþerilor ºi ostaºilor, fiind prezenþi un lot de prizonieri moldoveni, ucrainieni ºi ruºi, circa peste 600 de 
suflete. Am vorbit pe înþelesul tuturor despre adevãrata luminã ºi dragoste a lui Hristos ºi despre pãcatele grele ale 
celor fãrã Dumnezeu. Am vãzut pe faþa acestor nenorociþi lacrimi de bucurie ºi mângâiere. 
 La orele 12, în cimitirul din Strasburg, am înmormântat un sergent de la Regimentul 6 Vânători, mort pe 
drum, fiind grav rănit pe front. 
 25 august, orele 12,30. În cimitirul coloniei germane din Fisass, am înmormântat un sergent de la 
batalionul de transmisiuni, mort din  cauza bombardamentului aerian inamic. 
 28 august, orele 8. Am vizitat Diviziile 3 ºi 7. Aici am stat de vorbã cu ostaºii. 
 La ora 12 am vizitat Spitalul militar de campanie Nr. 8. 
 Aici am gãsit mulþi rãniþi ºi am trecut pe la fiecare ostaº; le-am vorbit ºi i-am binecuvântat, aducându-le 
îmbãrbãtare ºi mângâiere. 
 Preotul mobilizat, la această oră era dus la cimitir pentru înmormântare. Am auzit cuvinte foarte frumoase 
relativ la activitatea preotului. 
 29 august, orele 8. Am împãrtãºit un ostaº bolnav de la Curtea marþialã Dragoº, aflat în Elsass. 
 La orele 11, la Regimentul 16 Dorobanþi, pe front, în prima linie, am împãrtãºit 2 soldaþi care au fost 
condamnaþi la moarte, de cãtre Curtea marþialã a Marii Unitãþi Dragoº, pentru faptul de automutilare. 
 La orele 18, în biserica catolicã din colonia germanã Elsass, am oficiat un scurt serviciu divin ºi am vorbit 
ostaºilor ºi populaþiei. 
 31 august 1941, orele 7,30. În biserica catolică din colonia germană Elsass, am oficiat sfinţirea apei, de 
faţă fiind populaţia coloniei, ofiþerii, subofiþerii, trupa ºi domnii generali N. Ciupercã ºi Atanasiu Vasile, dupã care 
am vorbit credincioºilor despre puterea credinþei adevãrate a lui Hristos. 
 La orele 9, în colonia germană Manheim, am întâlnit batalionul 8 asalt, care se pregătea să intre pe front. 
Am rugat pe domnul comandant ºi am citit trupei o rugãciune pentru dãruirea biruinþei. 
 Am constatat cu multã emoþie starea sufleteascã de nedescris a ofiþerilor, subofiþerilor ºi trupei, care cu 
atâta evavie au trecut fiecare ºi au sãrutat Sfânta Cruce. 
 Starea de înviorare a trupei ºi nemãsurata lor credinþã în victorie dupã aceastã slujbã, s-a observat atât de 
puternic în figura fiecãruia, care arãta numai bucurie ºi încrederea ce ºi-o puneau în Dumnezeu, cruce ºi credinþã. 
 La orele 10, în biserica catolicã din aceeaºi colonie, am oficiat slujba sfinþirii apei, populaþia fiind 
adunatã în bisericã. 
 Am vorbit ºi aici cuvinte de laudã pentru victoria oºtirii române condusã de domnul mareºal Ion 
Antonescu ºi am îndemnat poporul ºi în special tineretul de a frecventa biserica ºi a se închina fãrã fricã ºi pe faþã 
lui Dumnezeu. 
 Am îndemnat, de asemeni, populaţia să iasă la munca câmpului pentru strângerea recoltei, din care va 
primi jumătate din munca depusă, în cereale. 
 La orele 11,30, în cătunul Crasnagorca, populat de moldoveni, am oficiat, de asemeni, slujba sfinþirii apei 
ºi am botezat un numãr de 30 copii. Dupã botez, am sãvârºit Taina Sfintei Cununii, pentru 20 perechi moldoveni, 
care pânã aici trãise fãrã aceastã tainã, încã din anii 1934. 
 Dupã oficierea acestor taine, am vorbit fraþilor transnistrieni despre adevãrata credinþã mântuitoare a lui 
Hristos, îmbãrbãtând ºi trezind în ei adevãratul sentiment religios creºtinesc ºi naþional român, dând aceleaºi 
recomandaþii pentru munca câmpului ºi creºterea ºi educaþia copiilor în spiritul religios. 
 În afarã de cele cuprinse pânã aici în aceastã dare de seamã am cãutat, atât cât timpul ºi posibilitãþile mi-a 
permis, sã urmãresc îndeaproape ºi activitatea preoþilor activi ºi mobilizaþi la unitãþile din subordinea marilor 
unitãþi  de care aparþin ºi în intervalul de timp de la 15 iulie-1 septembrie 1941, am reuºit sã inspectez activitatea 
preoþilor mai jos notaþi: 
 - preotul Zaharia Vasile - Regimentul 11 Dorobanţi 
 - preotul Birău Pantelimon - Regimentul 14 Dorobanţi. 
 - preotul Cobâiaº Andrei - Divizia 3 
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  - preotul Lucian N. - Divizia 7 
 - preotul Grancea Constantin - Regimentul 16 Dorobanţi 
 - preotul Popovici Valentin, mobilizat pe data de 10 august la Spitalul de campanie Nr. 6 din parohia 
Copanca, judeţul Tighina, în locul preotului Istrati Dumitru, din Galaţi, retras din cauza bolii. 
 Concluzii generale. 
 Spre marea satisfacþie generalã a bisericii creºtine, am constatat atât în Basarabia, dar mai ales în 
Transnistria, cã, cu toatã prigoana, împilarea dusã de bolºevici timp de 23 ani contra credinþei, bisericii ºi crucii, 
majoritatea bãtrânilor ºi celor de mijloc ºi-au pãstrat nevãtãmat credinþa în Dumnezeu ºi Bisericã, nepierzând nimic 
din bogãþia sufleteascã faþã de Dumnezeu ºi Bisericã. 
 În ce priveºte copiii ºi parte de tineret, asupra cãrora influenþa nefastã antireligioasã dusã de bolºevici a 
avut oarecum efect, încã nu se poate pierde nãdejdea unei reveniri la credinþã, deoarece asupra lor va acþiona de 
aici încolo voinþa liberã ºi dorinþa pãrinþilor lor de a-i aduce la adevãrata credinþã, precum ºi prin activitatea 
religioasã ce se va desfãºura de aici înainte de cãtre preoþii  ce se vor numi la bisericile respective transnistriene. 
 Toatã omenirea cea bãtrânã ºi de mijloc, cu excepþia a unei mici pãrþi a tineretului ºi copiilor, au primit 
slujbe religioase cu trupurile plecate, în genunchii anchilozaþi ºi dezobiºnuiþi a îngenunchia timp de 23 de ani, de 
prigoana antireligioasã a nemernicilor satani-bolºevici. 
 Suspinurile adânci ale durerii sufleteºti erau scãldate în lacrimi fierbinþi ºi curate ale bucuriei de a revedea 
din nou crucea ºi pe Dumnezeul-stãpân a toate. 
 Astãzi, trupurile lor cu adevãrat se înveselesc ºi se bucurã, cãci pentru ei a înviat din nou Hristos, iar iadul 
s-a sfărâmat. 
 Sfãrâmând porþile iadului bolºevic, armata românã a dat poporului transnistrian, prilejul de a aduce slavã 
întru cei de sus lui Dumnezeu ºi pe pãmânt pace, iar între oameni bunã învoire. 

Protopop militar M. U. 3 A., 
Iconom stavrofor maior Gh. Ureche 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 519-527 
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Divizia 6 Infanterie 
Serviciul religios 

 
Dare de seamă 

asupra activitãþii pastorale pe zonã ºi pe front în lunile: 
iulie, august, septembrie ºi octombrie 1941. 

 
  Peste Prut, în Basarabia... 
 7 iulie, ora 5 dimineaţa. Sunt în satul Ripiceni cu un eºalon al Diviziei 6 Infanterie. Am trecut Prutul pe un 
pod de vase ºi sãrut real pãmântul scump al Basarabiei noastre, copleºit de emoþie. Rãmân la capãtul podului de pe 
malul basarabean ºi binecuvântez cu crucea în mânã trupele din Regimentele 2 Artilerie ºi 10 Dorobanþi care trec 
grãbite în ºiruri lungi, podul. Suntem în satul Coconeºtii de Jos unde cerem informaþii despre traiul oamenilor. 
 8 iulie. Sunt în satul basarabean Terebna - unde populaþia satului primeºte cu mare însufleþite trupele 
noastre care trec mereu înainte. Împart cãteva cãrþi de rugãciune care le fac mare bucurie ºi ne interesãm de traiul 
sub regimul bolºevic. 
 9 iulie. Suntem noaptea în târgul Edineţi pe care-l găsim devastat ºi cu aspect jalnic. Evreii înºiºi au dat foc 
caselor ºi au fugit. 
 12 iulie. Oficiez Utrenia cu Te-Deum în biserica din târgul Edineþi. Asistã parte din trupe, ofiþeri ºi 
populaþie civilã. Am predicat cu privire la drepturile noastre sfinte asupra Basarabiei. 
 13 iulie, duminică. Sunt în satul Rediul-Mare unde oficiez Sf. Liturghie în biserica satului. Preotul local 
lipseºte fiind refugiat în Þarã. Asistã multã populaþie civilã care e foarte bucuroasã de slujba religioasã, precum ºi 
trupe ºi ofiþeri. 

Am fãcut Te-Deum ºi am cuvântat “Slava lui Dumnezeu” cã ne-a ajutat sã dezrobim Basarabia de sub 
jugul pãgânesc prin credinþa ºi vrednicia Conducãtorului. Am împãrþit câteva cãrþi de rugãciune la copiii satului. 
Am dat, de asemenea, 120 cãrþi de rugãciune pentru trupa Ambulanţei 6 sanitară, prin preotul mobilizat Bercutză. 
 20 iulie, Sf. Ilie. Sunt în satul Sauca (lângã Nistru) în a cãrui bisericã oficiez Sf. Liturghie cu parastas 
pentru comemorarea morþii regelui Ferdinand I. Preotul lipseºte fiind refugiat. Asistã trupe, ofiþeri ºi populaþie 
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care plânge la pomenirea regelui defunct. În predicã am preamãrit memoria regelui întregitor de Þarã, Ferdinand I, 
ºi am vorbit despre drepturile noastre asupra Basarabiei. Am împãrþit copiilor satului 50 cãrþi de rugăciune. 
 Pestre Nistru în Ucraina (Transnistria) 
 21 iulie. Am trecut Nistrul pe pod de vase german pe la satul Unguri-Arioneºti în Ucraina, apoi prin 
Moghilãu continuãm ºi ne oprim în satul Boronca unde se instaleazã ºi ambulanþa sanitarã care primeºte 2 ofiþeri 
rãniþi ºi mai mulþi soldaþi. 
 24 iulie. Ne oprim pe culmea unui deal pe care ne duce drumul ºi aici gãsim alãturi de drum mormintele 
proaspete ale vreo 60-70 soldaþi din Regimentul 10 Drobanþi, surprinºi în marº de avioanele inamice ºi 
bombardaþi. Întreg eºalonul II al Diviziei 6 se opreºte, cu ofiþeri ºi trupa, ºi asistã la slujba prohodului celor 
îngropaþi. Aprindem lumânãri ºi tâmâie. 
 27 iulie. Prin Antopol ajungem la Miascowka - sat mare cu trei biserici devastate. La ora 9 este adunat 
Batalionul 6 Pionieri în apropierea unei biserici ºi oficiez sfinþirea apei cu parastas de pomenirea ostaºilor morþi în 
asistenþa unui numãr mare din populaþia satului care improvizeazã cu cor ce dã rãspunsuri în limba rusã. Multã 
lume din sat plânge, iar mamele cu copii de mânã se silesc la sãrutatul Sfintei Cruci ºi la stropire. 
  În predica mea am vorbit despre pãgânismul bolºevic care a distrus Sf. Altare ale credinþei în Dumnezeu, 
cã armata românã vine sã elibereze poporul ºi sã restabileascã credinþa, cultul ºi bisericile etc. Predica mi-a fost 
tradusã pe loc, de un subofiþer, în limba ucrainianã a satului care rãspundea în cor spasivo - mulþumim. Am 
binecuvântat pe femei ºi copii spre mare mulþumire vãditã. 
 27 iulie, ora 12. Aceeaºi slujbã religioasã cu aceeaºi predicã tradusã, în altã parte a satului Miascowka, 
lângã altã bisericã devastatã complet ºi transformatã în club ºi teatru. Am cerut trupei asistente purtare moralã cu 
populaþia satului care a suferit atâta, timp de 20 de ani. 
 Ambele servicii religioase în mijlocul populaþiei civile, lipsitã de mulþi ani de bisericã ºi de preoþi, 
asistând ºi trupe cu ofiþeri, au fãcut o impresie profundã. S-a publicat în ziarul Universul de luni 18 august 1941 - 
un reportaj amplu de pe front - al acestor servicii religioase, de către un corespondent de război. 
 29 iulie. Am plecat din Krisopol spre Pavlowka cu o maºinã ºi douã sicrie, de unde am ridicat cadavrele 
ofiþerilor: locotenent colonel Krestel Rudolf ºi maiorul Buhãescu Iorgu, cãzuþi în lupte la 27 iulie, fãcând parte din 
Batalionul Mitraliere Divizionar ºi le-am trasportat la Soroca ºi le-am înmormântat a 2-a zi în curtea unei biserici 
din oraº, la ora 7, cu rânduiala cuvenitã, cu onoruri militare, coroane ºi cruci, în faþa mormântului eroului generalul 
Poetaº. 
 În luna august, în Transnistria 
 1 august. Sunt în satul Zabrorics, unde fac o slujbã religioasã la care asistã tot satul ºi trupe de ale noastre. 
Femeile cu copii mici plâng ºi se închinã. Le sunt traduse cuvintele mele despre rostul nostru aici. 
 3 august. Sunt în satul Smolanka, unde oficiez sfinþirea apei la care asistã tot satul, în curtea fostei 
biserici, transformatã în club comunist. ªi aici aceeaºi vãditã bucurie pe feþele brãzdate de lacrimi ale femeilor ºi 
bãtrânilor cã vãd slujba religioasã, dupã mai bine de 12 ani, cu preot. Nu întâlnim nicãieri preot. 
 6 august. Sunt în satul Lesniczewka, la 6-7 km. de Balta - oraº moldovenesc transnistrian. În acest sat 
oficiez în mijlocul populaþiei satului lângã biserica dãrâmatã - o slujbã religioasã cu parastas pentru toþii eroii 
români ºi germani. Mare mulþumire sufleteascã pe populaþie pentru aceastã slujbã. Asistã ºi trupe care cântã în cor 
- Tatãl nostru ºi Cu noi este Dumnezeu, ceea ce impresioneazã populaþia. 
 Cuvântarea mea despre războiul de eliberare a poporului ucrainian, despre credinþa în Dumnezeu ºi 
libertatea cultului, a fost tradusã de un ofiþer român. 
 Am botezat 30 copii între 1-12 ani, după cererea mamelor. 
 8 august. Trecem prin satul  de moldoveni transnistrieni: Ghederim, unde ne oprim cu mare plãcere, 
putându-ne înþelege cu populaþia în dulcele nostru grai moldovenesc. Aici am ºi împãrþit 100 cãrþi de rugãciune 
care îmi erau aproape smulse din mânã de populaþie. Ascult povestea vieþii amãrâte a satului sub regimul bolºevic. 
 9 august. Mã opresc în satul Lepitzka I unde gãsesc biserica nedevastatã - rãmasã întreagã ca prin minune. 
Lumea satului este adunatã la bisericã în aºteptarea noastrã, unde oficiez sfinþirea apei cu parastas pentru eroii 
noºtri cãzuþi. Le vorbesc despre rostul rãzboiului nostru. Fac încreºtinarea a 38 copii de diferite vârste, spre marea 
mulþumire ºi bucurie a tuturor. 

După cererea satului, mergem în procesiune la cimitirul satului unde fac slujba prohodului pentru cei 
îngropaţi timp de ani de zile fără preot. Stropesc mormintele cu aghiazmã. Îmi cer cruciuliþe ºi le dau cãrþi de 
rugãciune. 
 10 august, duminică, ora 10. Suntem în oraºul Ananiev. Oficiez cu pãrintele militar Bercuþa, de la 
Ambulanþa VI, sfinþirea apei cu Te-Deum, apoi parastas pentru eroii neamului, lângã o falnicã bisericã devastatã ºi 
dãrâmatã în parte de bolºevici. Foarte multã lume din populaþia târgului este de faþã, se închinã ºi plânge. 
Înfãþiºarea populaþiei la rugãciune este foarte impresionantã. Vãd bãtrâni plângând. Rãspunsurile la slujba 
religioasã sunt date de un cor de ruºi ucrainieni ºi de moldoveni într-o frumoasã armonie, în limba rusã. Asistã ºi 
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trupe române ºi germane la rugãciune, iar 5 avioane dau onoruri în zbor circular. Am vorbit trupelor, iar pãrintele 
militar Bercutza a vorbit în limba rusã, pe care o cunoaºte ca basarabean de origine. 
 Am împărţit peste 100 cărţi de rugăciune. 
 10 august, ora 16. Sunt în satul de moldoveni transnistrieni Handrabura, chemat de o delegaþie de oameni 
spre a le face o slujbã religioasã ºi a le încreºtina copii. Asistã tot satul. Femei ºi bãtrâni dau rãspunsuri corale în 
ruseºte ajutaþi de un ostaº basarabean. Am botezat 85 de copii de diferite vârste, fiindu-le naºi mulþi soldaþi ºi 
ofiþeri. În loc de cruciuliþe, care îmi lipseau, am împãrþit 200 cãrþi de rugãciune primite ca niºte daruri foarte 
scumpe. 

Am cuvântat, apoi, despre rostul rãzboiului nostru sfânt pentru poporul transnistrian de a aduce libertatea 
omului ºi a credinþei în Dumnezeu ºi bucuria de a fi întâlnit sate de moldoveni. ªi aici vãd lume plângând ºi 
ascultând slujba religioasã. Biserica acestui sat este monumentalã, ca construcþie, complet devastatã de mulþi ani ºi 
transformatã în club politic cu scenã de teatru. Au fost aduse icoane ce-au stat ascunse atâþia ani ºi aºezate în 
biserică. 
 15 august. Sunt în satul Staro-Scossareka - comuna Ivanowka, unde oficiez o slujbã religioasã sub cerul 
liber. Asistã tot satul. Femei ºi bãtrâni dau rãspunsuri în ruseºte, conduºi de un plutonier basarabean care cunoaºte 
limba ºi slujba. Am încreºtinat 70 copii, asistând ca naºi ofiþeri ºi soldaþi. Populaþia vãdeºte mare mulþumire ºi 
mulþi au lacrimi pe feþe. Le-am cuvântat prin tãlmaciu cã armata noastrã vine s-aducã libertatea ºi drepturile 
proprietãþii ºi ale familiei, sã deschidã bisericile ºi sã aºeze Sfânta Cruce în locul de cinste ºi de închinare. Cã 
duºmanul nostru nu-i poporul, ci conducãtorii bolºevici. 
 17 august, ora 11. Sunt în satul Ivanowka. Oficiez sub cerul liber ºi în mijlocul populaþiei satului. 
Încreºtinez aici 42 de copii, spre marea mulþumire a mamelor, cãci pãrinþii în mare majoritate lipsesc - fiind luaþi 
de bolºevici în retragere. Am dat dovezi scrise de încreºtinare, ca peste tot. Am vorbit ºi aici despre misiunea 
armatei române. 
 17 august, ora 17. Sunt într-un sat de coloniºti germani la punctul de comandã al Batalionului 11 din 
Regimentul 10 Dorobanþi. Neputându-se aduna batalionul pentru o slujbã religioasã, am vizitat pe soldaþi ºi ofiþeri 
aflaþi în grupe ºi sub mãºti - cu domul maior comandant. 
 18 august. Sunt în satul Stalino, la punctul de comandã al Regimentului 11 Artilerie. La ora 10 sunt 
adunaþi trupa ºi ofiþerii a 2 divizionare, din ordinul d-lui colonel comandant, pentru slujba religioasã. Am vorbit 
ostaºilor despre sensul rãzboiului nostru dincoace de Nistru. M-am ocupat apoi de latura moralã - furturi ºi 
desfrânãri - cerându-le ostaºilor sã se comporte demn de caracterul liberator ºi crucid* al rãzboiului ce purtãm. 
Sosind ordin de deplasare a regimentului, am plecat la comandamentul Diviziei 6 ºi am raportat verbal d-lui general 
comandant ceea ce vizitasem ºi despre situaþia sufleteascã ºi moralã bunã a trupelor. 
 20 august. Sunt în satul de moldoveni transnistrieni Alexeivka, chemat de primarul satului. Aici am 
botezat 52 copii ºi am împãrþit 80 de cãrþi de rugãciune tineretului, care am vãzut cã pot citi slova româneascã. 
Am cuvântat ºi aici ca ºi în altã parte. Slujba divinã ºi botezurile le-au fãcut mare bucurie. 
 După masă. Sunt în satul Ivanovka - fiind înºtiinþat din timp cã mã aºteaptã satul sã le mai botez încã un 
numãr de copii. Într-o grãdinã, sub cerul liber fiind pregãtite toate cele necesare, am încreºtinat 35 copii cu naºi 
dintre soldaþi, ofiþeri ºi subofiþeri. 
 21 august. Sunt în satul Catarjino unde vizitez unităţi din Regimentul 15 Dorobanţi, cantonate în sat. 
Constat însufleþire ºi mândrie româneascã pentru ceea ce a înfãptuit oºtirea noastrã. 
 22 august. Vizitez rãniþii aduºi de pe front, la o ambulanþã sanitarã, în satul Poliatovka. Dupã cererea lor, 
i-am spovedit pe toþi ºi am dat Sfânta Împãrtãºanie la o parte din ei. Am împãrþit 50 cãrþi de rugãciune. 
 25 august. Sunt în satul Eremiewka unde vizitez, fiind invitat, Ambulanþa divizionarã nr. 5, la care nu aflu 
preot militar. Am avut o ºedinþã religioasã din rugãciuni, am împãrþit 30 cãrþi de rugãciune ºi câteva ziare din 
Þarã. 
 26 august. Fiind solicitat de familie, am fãcut înmormântarea unui cetãþean de naþionalitate germanã ºi de 
confesiune catolicã, omorât de un bombardament aerian. La cimitirul catolic (satul este o colonie germanã catolică 
fără preot de mai mulţi ani) după rugămintea altor familii, am mai oficiat încă 4 prohoduri la mormintele unde s-au 
îngropat fără preot. Unele rugăciuni le-am citit în limba germană, de pe o carte ce mi s-a dat. Tot satul a participat. 
Mi s-au exprimat adânci mulţumuri. 
 29 august. Tãierea Capului Sf. Ioan Botezãtorul. Am oficiat o slujbã religioasã într-un parc din satul 
Vasliewca, cu asistenþã din unitãþile Regimentului 2 Artilerie ºi Regimentului 10 Dorobanþi. Am cuvântat 
ostaºilor despre caracterul crucid al rãzboiului nostru dincoace de Nistru ºi despre mândria de a fi întregit Þara, la 
Nord ºi la Est. Am îndemnat la comportare moralã cu populaþia satului. 
 30 august. Am transportat la Tighina ºi am înmormântat în Cimitirul Eroilor din marginea oraºului pe 
sublocotenentul Dragomir, din Regimentul 2 Artilerie. 

                                                           
* Aºa în text 
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 31 august, duminică. Slujbã religioasã, în biserica satului Vasilievka, cu asistenþã de trupe ºi ofiþeri din 
Regimentele 2 Artilerie, 10 Dorobanþi º.a. Am oficiat ºi parastas pentru eroii români ºi germani cãzuþi. Am botezat 
apoi 45 copii - bãieþii într-o apã ºi fetele în altã apã - dupã rânduialã, fiind þinuþi în braþe de soldaþi, ofiþeri ºi 
subofiþeri. Mare bucurie pe populaþie pentru încreºtinare. 
 În luna septembrie - tot în Transnistria 
 1 septembrie. Sunt la Ambulanþa divizionarã 6, în Mannheim, printre rãniþi. Am dat Sf. Împãrtãºanie 
maiorului Rãdulescu din artilerie, grav rãnit ºi evacuat la un spital. Am rãmas printre rãniþi, cãrora le-am dat cãrþi 
de rugãciune, mângâieri pãrinteºti, împreunã cu preoþii Bãbãtie ºi Bercuþã, mobilizaþi la aceastã ambulanþã. 
  4 septembrie. Am îngropat în curtea bisericii din satul Vasilievka-Odessa pe sergentul Fabian C-tin din 
Regimentul 16 Artilerie, omorât de bombardament aerian. 
 5 septembrie. Am mers la Regimentul 10 Dorobanþi, cantonat în niºte colhozuri - frontul Odesei. Au fost 
adunate trupe ºi ofiþeri în 2 rânduri, în câte un grajd (magazie) mare de colhoz ºi am oficiat pe rând acatist ºi 
parastas pentru ostaºii cãzuþi la datorie pentru Patrie ºi Lege. Am rostit cuvinte de laude pentru cum au luptat, am 
accentuat moartea foarte multor ofiþeri, drept pildã cã ei nu ºi-au cruþat viaþa în îndeplinirea datoriei în faþa 
inamicului. Am îndemnat pe ostaºi sã nu se dea înapoi, lãsând descoperiþi în faþa inamicului posturile de comandã 
ºi pe ofiþerii care îºi fac datoria, rãmânând pe poziþie, de unde ºi procentul mare de ofiþeri cãzuþi. M-am ocupat ºi 
de cazul unor automutilaþi, veºtejind laºitatea ºi netrebnicia când camarazi ºi ofiþeri îºi dau viaþa pentru Þarã ºi 
Cruce. Am binecuvântat trupa ºi am sfinþit-o cu aghiazmã. A asistat ºi dl. colonel comandant. 
 7 septembrie. Am oficiat o slujbã religioasã, în biserica satului Vasilievka-Odessa, la care asistã diferite 
trupe din unitãþile cantonate ºi în trecere, cu parastas pentru eroii cãzuþi pentru Patrie ºi Lege. Am botezat 28 copii 
aduºi ºi din sate vecine. 
 După masă. M-am trasportat în satul Dobrosanova, în spatele liniilor de luptã, unde am înmormântat pe 2 
ostaºi din compania 6 poliþie jandarmi, omorâþi de bombardamentul aerian. 
 8 septembrie. Naºterea Maicii Domnului. La ora 9 dimineaþa, am plecat la un colhoz unde se gãsea în 
adãpost Batalionul 6 Mitraliere Divizionar, în spatele frontului. A fost adunatã o parte din trupe - o altã patre 
gãsindu-se în dispozitiv de luptã - am oficiat Acatistul Maicii Domnului - ascultat cu mare evlavie ºi mulþumire 
sufleteascã de soldaþi ºi ofiþeri, cu dl. maior comandant Craiu. Am slujit apoi ºi parastas pentru ostaºii cãzuþi. În 
timpul serviciului divin a sosit ºi dl. general comandant al Diviziei 6, Arhip, care a asistat îngrijorat foarte tare de 
afluenþa de oameni pentru teama de bombardament aerian, foarte des în zona frontului de luptã. Am cuvântat 
despre caracterul sfânt al rãzboiului nostru împotriva bolºevicilor pãgâni distrugãtori de biserici ºi de credinþã. Am 
cãutat sã ridic moralul prin evocãri de ordin creºtin ºi naþional. A cuvântat ºi domnul general. 
 9 septembrie. Am înmormântat pe soldatul Marian Gh. din Regimentul 27 Dorobanţi, în cimitirul satului 
Vasilievka - pe deal. 
 14 septembrie. Înălţarea Sf. Cruci. Sunt la Regimentul 16 Artilerie, la un colhoz, în spatele liniilor de 
luptă. E adunată trupa pe un ogor cu răsărită (sora soarelui) înaltă cât omul, servind ca mască împotriva 
bombardamentului aerian. Asistã ºi 12 ofiþeri. Am oficiat sfinþirea apei cu care am stropit trupa, foarte mulþumitã 
de acest prilej de rugãciune, cu rugãciune de dezlegare pentru ostaºii cãzuþi. Am cuvântat despre eroismul oºtirii 
noastre româneºti care luptã azi pentru înãlþarea Sfintei Cruci ºi reînvierea Creºtinismului prigonit de pãgânii 
bolºevici. Am împãrþit 100 cãrþi de rugãciune de care au fost foarte bucuroºi. 
 20 septembrie. Sunt în satul Maiaki - pe malul răsăritean al Limanului Nistrului. În biserica satului, 
complet devastatã, de ani de zile fãrã catapeteasmã, oficiez o slujbã religioasã la care asistã populaþie civilã ºi trupe 
diferite. Sunt aduse icoane ce-au fost ascunse ani de zile. Am predicat la fel ca în alte pãrþi. Am trecut apoi în 
curtea bisericii, plinã de morminte ale ostaºilor noºtri cãzuþi în lupte ºi am oficiat parastas de pomenire a jertfei lor. 
 După masă. Am oficiat tot în bisericã Acatistul Maicii Domnului la care asistã mulþi ostaºi ºi ofiþeri 
cantonaþi ºi în trecere. Am botezat cu acest prilej 37 copii de toate vârstele ºi am dãruit 60 cãrþi de rugãciune - 
gãsindu-se ºi moldoveni în populaþia satului. 
 22 septembrie. Vizitez Ambulanþa divizionarã 21, cantonatã în acest sat. Dau 80 de cãrþi de rugãciune 
pentru trupa ºi rãniþii acestei ambulanþe, prin preotul militar al ambulanţei. 
 La Ambulanţa sanitară a Diviziei 6 
 Cu ord. M. ST. M. nr. 115858 B., din 20 septembrie 1941, comunicat subsemnatului 
prin Divizia 6, Biroul I. Stat Major nr. 47269 din 22 septembrie 1941, am fost repartizat pentru 
mobilizarea anului 1941-1942 la ambulanţa Diviziei 6, unde urmează să mă prezint de îndată 
întrucât preotul mobilizat, Băbătie C-tin, de la acea ambulanţă, se demobilizează, iar preotul 
mobilizat, Bot, la această ambulanţă, a fost trecut la Regimentul 10 Dorobanţi, unde nu era 
preot. 
 În serviciul acestei ambulanţe, am activat în modul următor: 
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a) Am îngropat după rânduială creştinească 60 ostaşi aduşi de pe front, din diferite 
unităţi, sau decedaţi la ambulanţă.  

b) Am amenajat un sector în cimitirul satului Petersthal - sat de colonişti germani 
luterani, aproape de Odessa, în care am înmormântat pe eroii noştri, fiecare cu cruce de lemn la 
cap, scrisă cu numele şi unitatea eroului. Am îngrădit acest sector cu gard, iar mormintele tivite 
cu lespezi de piatră. Am mai aşezat o cruce de lemn, mare şi dominantă, în mijlocul sectorului, 
pe un postament din blocuri de piatră, iar pe cruce am scris cu litere mari: EROI ROMÂNI 
morţi pentru PATRIE şi CREDINŢĂ ÎN DUMNEZEU. De asemenea, am îngrijit de a pune în 
ordine şi alte morminte, tot de eroi români, pe care le-am găsit răzleţe. Am pus cruci noi, scrise 
citeţ. A se vedea o schiţă alăturată. 
 c) Am întocmit procesele-verbale de identificare a celor morţi, după fişele medicale sau 
după acte găsite la ei. Am adunat toate lucrurile găsite la cei morţi, în prezenţa a 2 martori şi am 
făcut pachete separate, cu acele obiecte personale (scrisorii, acte, fotografii de familie etc.), pe 
care le-am etichetat şi depus într-o ladă spre a fi înmânate familiilor - ca lucruri de mare 
însemnătate simbolică, iar sumele de bani găsite le-am predat ofiţerului stării civile al 
ambulanţei spre a fi trimise acasă, prin unităţile respective. Toate obiectele şi banii găsiţi sau 
fost consemnaţi de mine în procesele verbale de identificare a celor morţi. 
 d) Am asistat la diferite operaþiuni medicale ºi am întãrit sufleteºte pe cei rãniþi ºi operaþi. Am împãrþit 
400 cãrþi de rugãciune rãniþilor ºi un numãr de cãrþi poºtale de scris acasã. La aceastã ambulanþã se gãsea ºi un fiu 
al meu, student medicinist, mobilizat la datoria pentru Ţară. 
 Am oficiat: 
 28 septembrie, ora 9. Toatã trupa din serviciul ambulanþei, cu ofiþeri ºi medici, au asistat la un serviciu 
religios cu parastas pentru cei morþi. Am cuvântat despre jertfele de vieþi adunate pe Altarul Credinþei în 
Dumnezeu ºi a Patriei. 
    În luna octombrie în Transnistria 
 5 octombrie, duminică. Am oficiat Sf. Liturghie în biserica din satul Maiaki - improvizându-se din timp o 
catapeteasmã - în sobor cu preoþii cãpitani: Dimitriu Mircea, de la Divizia 14-a ºi Popescu, din aceeaºi divizie. Au 
fost de faþã dl. general Stavrescu, comandantul Diviziei 14, cu tot statul major ºi foarte mulþi ofiþeri ºi trupã ºi 
populaþia satului. Am oficiat sfinþirea apei, cu care am sfinþit biserica precum ºi Te-Deum, apoi parastas pentru 
eroii cãzuþi. Am rostit o cuvântare de glorificare a cruciadei pe care o poartã Oºtirea noastrã biruitoare. A cuvântat 
ºi preotul militar Dimitriu Mircea pentru redarea bisericii cultului creºtin. Am botezat 25 copii de diferite vârste, 
spre marea mulţumire a mamelor.  
 12 octombrie, duminică. Am oficiat Sf. Liturghie în aceeaºi bisericã din Maiaki, plinã cu populaþie din sat 
ºi cu trupe. Mi-au fost date rãspunsuri de cãtre un cor, improvizat din femei ºi câþiva bãtrâni din sat, în limba rusã. 
Am botezat ºi de astã datã 32 copii, aduºi ºi din sate vecine, cãrora le-am împãrþit, spre marea bucurie a pãrinþilor, 
cruciuliþe de metal, trimise în dar de cãtre preotul ªtefan Gheorghiu din Iaºi spre a fi împãrþite, precum ºi 30 cãrþi 
de rugãciune. Am predicat, cu tãlmaciul lângã mine, despre datoria de a frecventa biserica, de a îngriji de 
mormintele eroilor ºi de a învãþa pe copii rugãciunile ºi a ºti sã se închine. 
 19 octombrie, duminică. Oficiez a 3-a oară Sf. Liturghie în biserica din Maiaki, la care asistã multã lume 
din satele vecine. Corul satului dã rãspunsuri în ruseºte. Am botezat 12 copii cãrora le-am împãrþit cruciuliþe ºi 
cãrþi de rugãciune. Populaþia aratã vãditã mulþumire. Am fost chemat sã fac înmormântarea unui om din sat, la 
care se formeazã o mare procesiune a satului. La cimitir, fiind rugat, oficiez alte 3 prohoduri pentru morþii din sat 
ºi îngropaþi fãrã preot - cum au fost toþi îngropaþi în decurs de 15 ani. Dupã aceasta, am blagoslovit prasnicul la 
casa mortului. 
 26 octombrie, Sf. Dumitru. Oficiez pentru ultima oarã, în biserica satului, Acatistul Sf. Dumitru ºi câteva 
parastase pentru morþii satului, în asistenþa a foarte multã lume. Mi-am luat rãmas bun cu multã pãrere de rãu din 
partea satului ºi a mea pentru despãrþire, cãci se fãcuse o legãturã sufleteascã între mine ºi sat, ºi am plecat spre 
þarã, în garnizoana respectivã (Focºani), unde am sosit în 30 octombrie. 
 Concluzii: 
 Pe data de 1 iunie 1941 am fost mutat de M.A.N. de la Regimentul 10 Dorobanţi în comandamentul 
Diviziei 6 Infanterie. Mobilizarea ºi rãzboiul m-au gãsit la aceastã divizie, în cadrul cãreia mi-am fãcut datoria cãtre 
Patrie ca preot militar. Deoarece se gãseau 3 regimente în divizie: 10 Dorobanþi, 2 ºi 16 Artilerie, care n-aveau 
preoþi mobilizaþi, am cerut printr-un raport sã se facã cunoscut acestor regimente cã stau la dispoziþia lor oricând 
vor apela la serviciul meu, dându-mi mijloc de transport ºi comunicându-mi data prezentãrii. 
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 În cadrul diviziei se mai gãseau mobilizaþi urmãtorii preoþi: Bercuþã I ºi Bãbãtie C-tin la ambulanþa 
sanitarã, preotul cãpitan activ Stan, la Regimentul 27 Dorobanþi ºi preotul cãpitan activ Popovici Nicanor, la 
Regimentul 15 Dorobanþi. Cu preoþii de parohie, mobilizaþi, m-am pus în legãturã în calitatea mea de preot ºef al 
serviciului religios al diviziei, predându-le instrucþiunile date de P.S.S. Episcopul Armatei asupra atribuþiilor ºi 
modului cum sã activeze preoþii militari cu mai mult folos. 
 Starea sufleteascã a trupelor a fost tot timpul excelentã, ofiþerii ºi soldaþii pe deplin conºtienþi de rostul 
rãzboiului în Basarabia cât ºi în Ucraina, plini de însufleþire ºi de mândrie româneascã de a fi putut întregi Þara la 
nord ºi la est, cu toate jertfele aduse ºi cu mare admiraþie ºi stimã pentru salvatorul ºi Întregitorul Patriei, mareºalul 
Ion Antonescu. 
 În ceea ce mã priveºte, pot mãrturisi cu conºtiinþa curatã, cã am pus tot sufletul în îndeplinirea datoriei 
mele. 
 Deplasãrile continue ºi bombardamentele zilnice ale aviaþiei inamice, n-au îngãduit aglomerãri pentru 
serviciile religioase fastuoase. 
 În cuvântãrile mele am cãutat sã dau oºtirii - soldatului - conºtiinþa înaltã a luptei ºi a jertfei pe care 
trebuie sã fie gata s-o aducã pentru a câºtiga biruinþa pentru Patrie ºi Lege.. . 
 Am avut - în Ucraina - ºi o acþiune de încreºtinare cãci populaþia mi-a cerut, cu adânci rugãminþi, sã le 
botez copii. Am botezat 531 copii de la 4-5 luni pânã la 14-15 ani, dând dovezi - drept certificate - pentru 
încreºtinare. 
 Am împãrþit la ostaºi ºi populaþie - mai cu seamã în satele de moldoveni - 2.240 cãrþi de rugãciune date 
de Episcopia Armatei, precum ºi 50 cruciuliþe de metal trimise în dar de preotul ªtefan Gheorghiu din Iaºi. 
 Am amenajat cimitirul eroilor din satul Petersthal - Odessa. 
 Sunt convins că populaţia ucrainiană din Transnistria poate fi câºtigatã sufleteºte în primul rând prin 
preoþi hotãrâþi pentru apostolat ºi prin bisericile care aºteaptã sã fie rezidite, restaurate ºi înzestrate. 
 Sunt foarte mulþumit în sufletul ºi conºtiinþa mea de preot militar cã am participat la acest rãzboi sfânt de 
reîntregire a Neamului la nord ºi est ºi pentru caracterul cruciat pe care l-am avut. Doresc din tot sufletul sã particip 
ºi la reîntregirea Þãrii cu Ardealul smuls cu pândã hoþeascã ºi diplomaþie diavoleascã. 

 
Confesorul Diviziei a 6-a Infanterie ºi Garnizoanei Focºani, 

Protoiereul maior Theodor C. Gheorghiu 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 768-773 
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Corpul 4 Armată 
[6.08.1941] 
Numele ºi prenumele: Craveţchi Antonie 
Gradul: preot militar 
Unitatea: Corpul 4 Armată 
Vechimea în grad: 01 aprilie 1937 
Locul ºi data naºterii: născut la 20 august 1891, Văscăuţi, jud. Hotin 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Crucea Regina Maria”, cls. a II-a. 
Motivul propunerii: Pentru abnegaþia, zelul ºi devotamentul de care a dat dovadã în timpul operaþiunilor din 
Basarabia, îmbãrbãtând trupele în primele linii, vizitând neobosit spitalele militare ºi fãcând o intensã propagandã 
religioasã ºi naþionalã în mijlocul populaþiei. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Se aprobă“. Comandantul Corpului 4 Armată, general de divizie /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 24 din 6 august 1941 
 
A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 223 Est, f. 261 
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Corpul de Munte 
[10.08.1941] 
Nume ºi prenume: Maniu Silviu 
Gradul: preot maior 
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Unitatea: Corpul de Munte, ºeful serviciului religios 
Vechimea în grad: 8.VI.1940 
Locul ºi data naºterii: 1899.XII.1, Răcătău, judeţul Alba 
Ultima decoraţie de război ce posedă: Medalia “Bãrbãþie ºi credinþã“ cu spade, din 1916-1918 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Coroana României” cu spade ºi panglicã de “Virtutea 
Militarã“, cls. a IV-a (ofiþer). 
Motivul propunerii: Pentru activitatea sa ca preot, dusã în linia întâi, dovedind împlirea datoriei cu curaj ºi mare 
îndrãznealã. Pentru activitatea sa ca propagandã ºi serviciu informativ, pentru activitatea sa în mijlocul trupelor, 
dând exemplu de curaj militar. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Se aprobă“. Comandantul Corpului de Munte, general de divizie, /ss/ indescifrabil. 
Numărul ordinului de zi ºi data: 66/ 10 august 1941 
 
A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 208 Est, f. 123 
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Oficiul poºtal militar Nr. 85 P.A. 
Nr. 98/102 din 11 august 1941 
 

către 
Ministerul Apărării Naţionale 

Subsecretariatul de Stat al Armatei de Uscat 
Secretariatul General 

 

 Am onoarea a vã aduce la cunoºtinþã cã, începând din ziua mobilizãrii armatei, Episcopul Militar a fost 
încadrat  la Marele Cartier General, cu misiunea de a oficia servicii divine pentru ostaºii care merg pe front precum 
ºi pentru cei care sunt în refacere ºi în acelaºi timp are misiunea importantã de a cerceta spitalele de rãniþi. 
 Până în prezent, am îndeplinit această misiune, cu rezultate binefăcătoare. 
 Pentru a putea continua aceastã misiune cu aceleaºi rezultate, este absolut necesar sã mai procurãm un stoc 
de cruciuliþe, iconiþe ºi alte obiecte sacre, care au o influenþã nespus de mare asupra sufletului ostaºului rãnit în 
spital, când i se prezintã aceste obiecte sfinte, însoþite de cartea de rugãciuni, de cãtre Episcopul Militar. 
 De aceea, cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a aproba deocamdatã încã 100.000 lei pentru procurarea 
acestor obiecte sacre ºi a ne acorda suma cu avans, dupã care vom prezenta actele justificative. 
 Pentru suma de 100.000 lei ce ne-aţi acordat-o în luna trecută, am prezentat actele 
justificative necesare, verificate de ofiţerul intendant. 
 
Inspectorul clerului militar, 
Episcop general dr. P. Ciopron 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 186 
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Nr. 24 
1941, luna august, ziua 12 
 

Preot căpitan Vasile Apostol 
Confesorul lui Horia 

Oficiul poºtal militar nr. 163 
către 

Inspectoratul Clerului Militar 
Oficiul poºtal nr. 85 

 
 Cu adâncă smerenie vin a raporta următoarele: 
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 Atât timp cât unitatea de infanterie la care m-am încadrat, odată cu plecarea ei din garnizoanã, a operat pe 
câmpul de onoare pe pãmântul Basarabiei, am stat în permanenþã în mijlocul trupei, adeseori chiar în primele linii, 
încurajând ºi îmbãrbãtând pe ostaºi. 
 Afară de aceste îndatoriri, ce fac parte din sfera noastră de activitate, n-am neglijat nici pastoraþia 
populaþiei civile, oficiind în timpul de repaus Sf. Liturghie ºi alte servicii, în satele unde cantonam. 
 Din contactul cu poporul basarabean de la sate am putut constata: 
 Un popor profund religios ce a fost complet neglijat de pastorii lor. Am gãsit biserici foarte frumoase, 
bogat împodobite, dar complet neglijate. Cimitirele complet pãrãsite ºi nici urmã de îngrijire a mormintelor. 
 Am gãsit preoþi bãtrâni ce mai vorbeau încã ruseºte ºi au fãcut slujbe în limba rusã, cu toate că satul era de 
moldoveni. 
 Am ascultat plângeri de ale enoriaºilor de felul cum erau spoliaþi de pastorii lor prin taxele enorme ce le 
puneau la servire. 
 Am oficiat slujba Sfintei Liturghii cu preoþii rãmaºi ºi am putut observa o deosebitã grabã la îndeplinirea 
acestui sfânt serviciu. 
 Am gãsit pomelnice ºi inscripþii recente pe zidurile bisericilor scrise în limba rusã. Din cercetarea stãrii 
cultural-religioase a acestui popor de la sate am putut constata cã a fost tratat cu o totalã neglijenþã. N-am gãsit 
cãrþi de predici ºi din cele auzite de la popor, rar când un preot mai predica cuvântul Evangheliei. 
 Trecut peste Nistru, am procedat imediat la botezarea pruncilor până la vârsta de 7 ani, oficiind Sfânta 
Taină a Botezului după toată orânduiala canonicã la un numãr de 420 de copii pânã în ziua de 12 august 1941, atât 
în satele de moldoveni cât ºi în cele de ucrainieni, unde m-am servit de un cântãreþ care a dat rãspunsurile în limba 
rusã. În ziua de 11 august 1941, regimentul a ridicat o troiþã pe care, la ora 4,50 dimineaţa, în timp ce regimentul 
se deplasa, în prezenţa d-lui comandant, am făcut cuvenita sfinţire. Aceasta este prima troiţă ridicată pe pământul 
Ucrainei, de Divizia 5-a Infanterie. 
 Din contactul cu poporul moldovean ºi cel ucrainian de peste Nistru, am putut observa cã pe deasupra 
tuturor vitregiilor îndreptate atât de sistematic asupra lor pentru a le distruge credinþa, ei ºi-au pãstrat-o în starea ei 
de curãþenie ce-au avut-o înainte de prigoana comuniºtilor. 
 Am întâlnit bătrâni ºi bãtrâne ce cãdeau în genunchi pe cale, la vederea preotului, sãrutând cu lacrimi 
sfânta cruce ºi apoi pãmântul. 
 Mi s-au adus icoane ce au fost ţinute în pământ timp de 22 ani, fără a li se întâmpla nimic, pe care le-am 
sfinţit din nou. 
 Mi-au cerut stãruitor sã le dau mãrturii (sf. cruciuliþe), precum ºi sfinþi (icoane), lucru ce nu l-am putut 
îndeplini, neavând la îndemânã asemenea lucruri sfinte. 
 Am sfinþit localurile de ºcoalã, case ºi pe cât mi-a fost posibil am deprins personal pe copii care erau 
botezaþi sã-ºi facã semnul sfintei cruci. Se simte absolutã nevoie ºi cât mai urgentã a unor echipe misionare trimise 
de sfânta noastrã patriarhie, care sã oficieze sfintele slujbe pe limba rusã ºi sã facã catehizarea tineretului, ce este 
complet îndobitocit. Pe lângã mizeria trupului, acest popor a fost þinut într-o crasã ignoranþã. Toate bisericile au 
fost dãrâmate ºi lângã ele au fost înãlþate statuile lui Lenin ºi Stalin. 
 Acestea fiind o parte din constatările fugitive ce le-am putut observa în drumul nostru pe 
aceste locuri, cu smerenie vin a vă ruga a dispune cele de cuviinţă. 

 Cu supusă smerenie, 
Preot căpitan Vasile Apostol 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 446 
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Oficiul poºtal militar P. A. nr. 85 
Nr. 97/101 din 13 august 1941 

 
către 

Ministerul Apărării Naţionale 
Subsecretariatul de Stat al Armatei de Uscat 

Secretariatul General 
 
 La Nr. 7117 ºi 8520/941, am onoarea a vã face cunoscut cã este nevoie sã se tipãreascã încã 500.000 cãrþi 
de rugãciuni pentru ostaºi, dupã modelul celor tipărite până acum, dintre care 100.000 exemplare se găsesc în 
prezent în curs de tipărire la tipografia Ministerului Apărării Naţionale. 
 În privinþa insignelor purtate la gât de cãtre ostaºi, credem cã ar fi mai bine ca ele sã fie confecþionate în 
formã de cruce, fiind mai potrivit cu împrejurãrile în care ducem rãzboiul de astãzi când creºtinismul luptã 
împotriva pãgânismului. În acest scop, am fãcut intervenire la Marele Cartier General, cu rugãmintea de a aproba 
aceastã propunere. 
 În ceea ce priveşte procurarea de iconiţe, cruciţe şi alte obiecte sacre, pentru ofiţerii şi 
ostaşii răniţi de prin spitale, vom face un raport special. 
 

Inspectorul clerului militar, 
Episcop general dr. P. Ciopron     ªeful cancelariei, 

Preot colonel Dăncilă Ioan 
 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 182 
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Nr. 979, 1941, luna august, ziua 18 
Ambulanţa Mixtă de Munte nr. 99 

 
Onor, 

Episcopia Militară Alba-Iulia 
Oficiul militar nr. 85 

 
 Am onoarea a Vă înainta alăturat darea de seamă a activităţii preotului căpitan Antonescu Dumitru de la 
această ambulanţă, din care rezultă că: 
 1) În timpul cât sfinþa sa a stat la aceastã ambulanþã, a desfãºurat o activitate extraordinarã, atât în ce 
priveºte îngrijirea sufleteascã a rãniþilor, cât ºi trezirea la adevărata credinţă a populaţiei din Ucraina, unde după 
cum se vede din alăturata dare de seamă n-a stat o clipă fără a activa. 
 2) Pe lângă sfinţirea a numeroase biserici în comunele: Belianî, Polianeţchi, Tridubi etc., a botezat un 
număr de 82 (optzeci ºi doi) copii la Polianeþchi ºi opt la Carlovca etc. 
 Pe lângã aceastã activitate sfinþia sa a þinut predici diferite, atât trupei, cât ºi populaþiei civile, 
îndemnându-i a nu se depãrta niciodatã de la legea lui Hristos, care le-a ajutat a-ºi revedera iarãºi Biserica ºi Crucea 
la loc de cinste. 
 Pentru aceastã activitate neobositã ºi apreciabilã, l-am propus pentru decorare cu Meritul Sanitar cls. I, 
rugându-vã respectuos sã binevoiþi a aprecia aºa cum se cuvine activitatea sfinþiei sale ºi a-l distinge cu un ordin 
pentru merite excepţionale pentru Biserică. 

ªeful Ambulanþei 99 Munte 
 a Brigăzii a 4-a Mixtă Munte, 

 Maior dr. /ss/ indescifrabil 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 405 
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Marele Cartier General 
Eºalonul I 

 
 

Inspectoratul Clerului Militar P.A. 
Oficiul poºtal militar Nr. 85 
Nr. 158 din 20 august 1941 

Ordin circular, către preoţii militari activi 
 
 Cu ocazia inspecþiior canonice ce le-am fãcut în ultimul timp, precum ºi din informaþiile primite de la 
unele comandamente militare, am constatat cu multã bucurie cã preoþii militari activi plecaþi cu trupele pe front îºi 
îndeplinesc cu prisosinþã misiunea lor. Aceleaºi informaþii le-am cãpãtat ºi de la rãniþii de prin spitalele pe care i-
am vizitat ºi care mi-au vorbit cu mult entuziasm despre tratamentul pãrintesc al preoþilor militari faþã de ostaºii de 
pe front. 
 Pentru aceastã lãudabilã activitate, þin sã vã aduc, iubiþilor mei preoþi militari ºi colaboratori pe terenul 
pastoraþiei sufleteºti în armatã, toate mulþumirile mele cele mai cãlduroase. Prin aceastã activitate, nu numai cã v-
aþi fãcut datoria, dar aþi întãrit ºi situaþia clerului militar ºi despre activitatea ce o desfãºoarã acest cler. Þara ºi 
Neamul vor ºti sã vã aprecieze meritele. 
 Vă îndemn cu toată stãruinþa sã continuaþi ºi de aici înainte misiunea ce o aveþi, tot cu acelaºi zel. 
Îndeosebi, fiþi cu luare aminte ºi cu toatã atenþia când oficiaþi serviciul înmormântãrii sau altã slujbã de pomenire 
pentru ostaºii morþi pe câmpul de luptã. Sã nu faceþi serviciul de mântuialã ºi grãbit, cum a fost cazul unui preot 
confesor de rezervã, care a indispus pe asistenþi cu prilejul prohodirii unui ostaº decedat. Nu uitaþi cã publicul 
asistent urmãreºte cu multã luare aminte serviciul divin în astfel de împrejurãri ºi deci o neglijenþã cât de 
neînsemnatã sau scãpare din vedere din partea preotului oficiant, poate aduce o gravã jignire sentimentului religios 
al credincioºilor. 
 Trebuie sã þinem seama cã oamenii sunt foarte sensibili la astfel de ocazii. Þinuta ºi atitudinea preotului la 
slujbã, gesturile ºi pronunþarea rugãciunilor, pot avea o înrâurire binefãcãtoare asupra credincioºilor, dacã preotul 
este la înãlþimea momentului; sau dimpotrivã, pot fi dezgustãtoare dacã preotul nu este pãtruns în toatã fiinþa sa de 
slujba ce o îndeplineºte. 
 De aceea, încã o datã repet, pãtrundeþi-vã de însemnãtatea îndemnului ce vi-l fac cu privire la oficierea 
serviciilor divine ºi veþi vedea cât de frumoase rezultate veþi obþine. 
 Dragostea mea de pãrinte iubitor ºi profund mulþumit de activitatea ce o desfãºuraþi, vã însoþeºte orinde 
vã aflaþi. Peste câteva zile voi trece la trupele ºi spitalele din Ucraina. 
 Comunicaþi numãrul oficiului poºtal militar al unitãþii cãreia aparþineþi, cei care n-aþi comunicat pânã 
acum. 
 Dacă mai aveţi nevoie de cărţi de rugăciuni, comunicaţi să vă trimitem. Vă transmitem 
binecuvântarea arhierească atât cuvioşiilor voastre, cât şi ostaşilor ce-i păstoriţi. 
 
Inspectorul Clerului Militar 
Episcop general, dr. Partenie Ciopron 

ªeful cancelariei, 
Preot colonel Dăncilă Ioan 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 370 
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Oficiul poºtal militar nr. 85 
Nr. 96 din 22 august 1941 

 
Marele cartier general 

Eºalonul I 
 

 Avem onoarea a vã aduce la cunoºtinþã cã în inspecþiile canonice fãcute de subsemnatul la diferite unitãþi 
militare de pe front, precum ºi la spitalele de rãniþi, am observat cã ostaºii poartã la gât câte o insignã 
confecþionatã de unitatea respectivã, pentru stabilirea identitãþii. 
 Dat fiind faptul că războiul de astăzi, pe lângă revendicările teritoriale are şi o puternică 
nuanţă creştină, fiind vorba de o cruciadă a creştinismului împotriva păgânismului, suntem de 
părere ca aceste insigne de la gâtul ostaşilor să fie confecţionate în formă de cruce. Acest lucru 
are o mare influenţă asupra sufletului ostaşului român, care este profund credincios. 
 În acest scop, cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a aproba propunerea ºi a dispune sã se dea ordin corpurilor 
de trupã pentru aducerea ei la îndeplinire, fiind de mult folos sufletesc pentru ostaºi. 
 

Inspectorul Clerului Militar, 
Episcop general dr. P. Ciopron 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 181 
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[Brigada a 2-a Mixtă Munte 
22 august 1941] 

 
Prea Sfinţite Stăpâne, 

 
 Subsemnatul, preot căpitan Grosu Valeriu, confesorul Brigãzii II Mixtã Munte, vin cu onoare a vã ruga sã 
binevoiþi a decide asupra soartei mele ºi a întregii mele familii, pentru care scop, în smerenie vã supun  P. S. 
Voastre dezideratul meu: 
 1) Subsemnatul, din primele zile ale războiului nostru sfânt dus contra bolºevismului, am fost pe front la 
Batalionul 7 Vânãtori Munte. 
 2) În tot timpul operaþiunilor am luat parte efectiv la luptele grele, atât în Basarabia, Bucovina de Nord, 
cât ºi în Ucraina. 
 3) De la data de 17 iulie a.c. pentru meritele mele, desfãºurate în cadrul Batalionului 7 Vânãtori Munte, 
am fost chemat de domnul general Ion Dumitrache, comandantul Brigãzii II Mixtã Munte, ca sã conduc serviciul 
religios al acestui comandament. 
 4) De la data venirii mele la brigadã ºi pânã-n prezent, pe lângã întocmirea tuturor tabelelor de morþi ai 
unitãþilor ºi subunitãþilor brigãzii, centralizarea “dãrilor de seamã“, ca ºi a unor sfaturi ºi instrucþiuni ce le-am dat 
preoþilor camarazi de la unitãþi, am desfãºurat o dublã activitate: pe tãrâmul duhovnicesc ºi pastoral printre ostaºi ºi 
pe tãrâmul misionar, printre populaþia civilã ucraineanã ºi moldoveneascã din Ucraina 
. 5) În tot timpul acesta am deschis ºi sfinþit mai multe biserici în Ucraina, 
 - am înmormântat 119 ostaºi, 
 - am botezat 427 de copii între 0-12 ani, 
 - am înmormântat 15 civili ºi 
 - am fãcut propagandã intensã de moralizarea ºi creºtinarea populaþiei civile din Ucraina. 
 6) Ca drept mulþumire ºi rãsplatã a muncii mele, desfãºuratã cu timp ºi fãrã timp, cu o putere de muncã 
asiduã, am fost apreciat de domnul general I. Dumitrache, comandantul Brigãzii II Mixtã Munte, care, pe data de 
11 august a.c., m-a propus la decorare ºi pe data de 14 august a. c. am fost aprobat de Corpul de Munte ºi citat prin 
ordinul de zi. Decoraþia ce mai sus mi s-a acordat a fost una dintre cele mai distinctive, pe care pânã-n prezent nici 
un preot nu o are ºi anume: “Steaua României” cu spadã ºi panglicã cl. V. 
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 7) Atât pentru munca mea, cât ºi pentru jertfa adusã pe Altarul Patriei pentru binele Neamului ºi înãlþarea 
Bisericii creºtine, cu deosebit respect am onoarea a vã înfãþiºa durerea mea: 
 Subsemnatul am o mamã vãduvã, o sorã bolnavã ºi un frate, care dupã ocupaþia ruseascã a Basarabiei din 
1940, deoarece se gãseau departe de frontierã, n-au putut sã se evacueze. Soarta vitregã a fãcut ca ei sã fie 
despãrþiþi de mine vremelnic, un an de zile. În aceastã perioadã le-am fãcut zeci de cereri de repatriere ºi am 
intervenit la Ministerul de Externe ca sã-i readuc în Þarã, dar au rãmas fãrã efect. Stãpânirea bolºevicã ºi iudaicã 
din primele zile de ocupaþie au arestat familia mea pe motiv cã tatãl meu, care a fost preot la Catedrala oraºului 
Soroca, a fost mare naþionalist, a fost delegat în Sfatul Þãrii ºi a luptat mult pentru alipirea Basarabiei la Patria 
mumã. Vremelnic, mama vãduvã ºi sora bolnavã au fost eliberate ºi supuse unui regim de teroare, iar fratele a fost 
depus la închisoare. Pânã la începutul ostilitãþilor ºtiam de soarta lor, cã se gãseau ca vai de ei terorizaþi ºi în viaþã. 
Ori azi, când rãzboiul nostru sfânt a început ºi Basarabia este eliberatã pe veci de bolºevici, nu mai ºtiu nimic de 
soarta lor. Pânã-n prezent le-am expediat de pe front scrisori ºi am rugat prietenii ºi cunoscuþii sã-mi comunice 
ceva de soarta lor. ªi am primit rãspuns cã nimeni nu ºtie ceva de soarta lor, întrucât au fost evacuaþi de ruºi din 
Chiºinãu. 
 Tatãl meu, care a activat intens pentru unirea Basarabiei în rãzboiul trecut ºi care a adus Basarabiei mari 
servicii în calitate de delegat a Sfatului Þãrii, preºedinte al comitetelor ºcolare de la diferite ºcoli, preºedinte activ al 
diferitelor instituþii de folos obºtesc, înfiinþãtor de ºcoli româneºti ca ºi fondatorul ºi iniþiatorul, în calitate de preot, 
cel ce a înmormântat pe generalul Stan Poetaº, ucis miºeleºte la Atachi în 1919 ºi i s-a ridicat o statuie 
comemorativã în centrul oraºul Soroca, pe ale cãrei lespezi stã scris ºi azi numele tatãlui meu. 
 Ori, soarta nemiloasã ce-a avut familia tatãlui meu nu poate fi rãsplãtitã de Þarã ºi neamul ei, decât atunci 
când unicul lor fiu, care se gãseºte pe front ºi a luptat pentru dezrobirea Basarabiei ºi azi luptã pe frontul ucrainean 
pentru distrugerea comunismului, nu-i va aduce mângâiere ºi alinare. 
 Pentru regãsirea familiei mele terorizate de bolºevici ºi pentru a-i da o mânã de ajutor în aceste timpuri 
grele, vin cu smerenie a vã înfãþiºa cã, pe lângã suferinþele ce le am, în timpul anului trecut de bejenie, am 
adãpostit la mine pãrinþii bãtrâni ai soþiei mele, refugiaþi din Basarabia, tatãl socru preot pensionar de 65 ani ºi pe 
mama soacrã. 
 ªi acum, când soarta Basarabiei e pecetluitã pe veci ºi ei pot sã se întoarcã în Basarabia, ca doi bãtrâni fãrã 
nici un sprijin moral ºi material au nevoie de sprijinul nostru ºi o mânã de ajutor. 
 Pentru toate aceste considerente, ca ºi pentru zelul meu adus pe altarul Patriei, complet dezinteresat ºi într-
un chip ideal, vin cu smerenie a vã ruga sã binevoiþi a mã înlocui pe front cu un alt preot ce încã n-a fost pe front, 
iar pe mine sã mã detaºaþi la Garnizoana Chiºinãu sau la Garnizoana Orhei. Solicit aceastã detaºare foarte urgent, 
deoarece motivele enumerate mai sus nu-mi vor putea liniºti suferinþele, alina durerile ºi împãca conºtiinþa pânã 
când nu voi primi binevoitoare aprobare în acest sens a P. S. Voastre. 
 Îmi pun toatã nãdejdea în P. S. Voastrã ca sã-mi pot împlini cu un scop atât de înalt sacrele datorii faþã de 
mama vãduvã, sora bolnavã, frate dispãrut ºi socri refugiaþi, care trebuie ajutaþi la nevoie, din toate rãsputerile 
mele. 

Al P. S. Voastre, fiu duhovnicesc, 
 

Preot căpitan Grosu Valeriu, 
Confesorul Brigăzii II Mixtă Munte 

Oficiul militar nr. 77 
 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 539-540 
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Proces Verbal 

Astãzi anul una mie nouã sute patruzeci ºi unu, luna august, ziua 24. 
 
 Noi, preotul cãpitan Sextil Dascãlu, confesorul garnizoanei Brad, de faþã fiind domnul colonel Gheorghe 
Iliescu, comandantul garnizoanei Brad ºi sergentul major de jandarmi Ieremia, comandantul lagãrului de prizonieri, 
am procedat la botezul prizonierilor din anexatul tabel nominal (lagărul Lunceiul de Jos). 
 Botezul s-a fãcut cu libera lor voinþã, nefortaþi ºi dupã ce fiecare în parte a fost interogat dacã vrea a intra 
în Biserica Creºtinã Ortodoxã, arãtându-li-se totodatã deosebirea dintre comunism ºi creºtinism. 
 Drept pentru care, am încheiat prezentul proces verbal, în dublu exemplar, spre cele 
legale. 
 

Preot S. Dascălu,   Comandantul garnizoanei Brad, 
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Confesorul garnizoanei Brad  Colonel Gheorghe Iliescu 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 603 
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Batalionul 7 Vânători Munte 
[28.08.1941] 
Nume ºi prenume: Dumitrescu R. Marin 
Gradul: căpitan preot 
Unitatea: Batalionul 7 Vânători Munte 
Vechimea în grad: 1941 
Locul ºi data naºterii: 1903.III.6, Smârdioara, judeţul Teleorman  
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Coroana României” cu spade ºi panglicã de “Virtutea Militarã“, cls 
a V-a 
Motivul propunerii: Pentru spiritul de sacrificiu, curajul ºi devotamentul dovedite în luptele de la Iariºenscaia ºi sud 
Vierhovca, în zilele de 19, 26, 27 iulie 1941, când, pe lângã misiunea de duhovnic, a îngrijit ºi pansat rãniþii sub 
bombardamentul foarte violent al inamicului, dând un ajutor preþios medicului ºi alinând suferinþele rãniþilor prin 
pilda ºi cuvântul sãu. Pentru modul conºtiincios cum a îngrijit ca ostaºii cãzuþi la datorie sã fie înmormântaþi 
creºtineºte - chiar sub atac inamic. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: Comandantul Batalionului 7 Vânători Munte, locotenent colonel /ss/ indescrifabil. 
“Merita a fi de acord”. Comandantul Grupului 4 Vânători Munte, colonel /ss/ indescifrabil. “Aprob”. Comandantul 
Brigăzii 2 Mixtă Munte, general /ss/ indescifrabil. 
 
A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 181 Est, f. 252 
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Nr. 83 din 29 august 1941 
 

Confesorul Garnizoanei Brad 
către 

Inspectoratul Clerului Militar Alba Iulia 
 
 Am onoarea a vã raporta cã în ziua de duminicã 24 agust 1941, am însoþit pe domnul colonel Iliescu 
Gheorghe, comandantul garnizoanei Brad, în inspecþia pe care a fãcut-o Detaºamentului de lucru C.F.R. Nr. 67 
Brad, lagãrul prizonierilor ruºi nr. 1 (Luncoiul de Jos). 
 Cu aceastã ocazie am oficiat un serviciu divin, dupã care le-am vorbit prizonierilor despre: “Dumnezeu ºi 
Bisericã întemeiatã de Domnul nostru Iisus Hristos” ºi “Deosebirea dintre binefacerile creºtinismului faþã de 
comunismul distrugãtor de tot ce e sfânt”. 
 Dupã predicã am procedat la stropirea cu apã sfinþitã ºi botezul prizonierilor, care nu au fost botezaþi 
deloc sau care nu au sãrutat crucea de ani de zile. 
  Botezul prizonierilor s-a fãcut cu libera lor voie, nesiliþi ºi dupã ce în prealabil fiecare a fost, cu 
insistenþã, interogat dacã primeºte crucea spre sãrutare ºi încreºtinare. 
 Se anexează: 
 1. Proces verbal; 
 2. Tabel nominal. 

Confesorul garnizoanei Brad, 
Preot căpitan S. Dascălu 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 602 
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Nr. 1 
1941, luna august, ziua 30 

 
Preoţii militari activi de pe 

câmpul de luptă al Diviziei III Infanterie 
către 

Marele Cartier General 
Inspectoratul Clerului Militar 

Oficiul poºtal militar 85 
 
 Subsemnaþii, preoþi militari activi din Comandamentul operativ - Ucraina - Divizia III-a Infanterie, 
conºtienþi de rolul ºi misiunea noastrã pastoralã moral-patrioticã spre care am fost îndrumaþi prin îndemnul ºi 
directivele date prin diferite ordine ºi sfaturi duhovniceºti ale Înaltului Arhipãstor al oºtirii, Preasfinþitul nostru 
Episcop D. D. Dr. general Partenie Ciopran, avem onoarea a raporta în clipe de liniºte urmãtoarele: 
 1) Încă de la începutul operaţiunilor militare de pe câmpul de luptã, subsemnaþii am pregãtit sufleteºte pe 
toþi ostaºii din toate unitãþile spre a corespunde planului de luptã ºi scopului urmãrit prin acþiune eroicã îndrumatã 
cu atâta dinamism ºi spirit de sacrificiu exemplar de cãtre viteazul general comandant al nostru, I. ªteflea - secondat 
de dl. general Arhip ºi dl. lt. colonel Marin Ionescu, ºeful de stat major. 
 2) În ziua de 1 august am botezat toate trupele în oraºul Chiºinãu, pregãtindu-le pentru trecerea Nistrului. 
 3) În noaptea de 2-3 august am ieºit înaintea trupelor Diviziei III la Nistru, punctul Vadul lui Vodã ºi timp 
neîntrerupt de trei zile ºi trei nopþi am botezat trupele, de la comandantul de regiment pânã la ultimul ostaº, precum 
ºi armele lor, însufleþindu-i încontinuu prin îndemnuri ºi invocaþii, potrivit ordinelor operative. Intrau ostaºii noºtri 
dragi într-o grea misiune de spargere a cazematelor bolºevice situate pe prima linie “Stalin”, de aceea am depus tot 
efortul nostru spre a-i încuraja spre aceastã grea ºi delicatã misiune. 
 4) Am trecut podul Nistrului mergând înaintea trupelor cu sf. Cruce în mânã, întrucât noi am constatat cã 
ostaºii noºtri simþeau oarecare gol sufletesc din cauza necunoscutului geografic ºi etnografic spre care mergeau 
totuºi. 
 5) Spre marea cinste a noastrã ºi a momentului istoric al Diviziei III, însuºi Conducãtorul Statului, însoþit 
de d-nii generali: Ciupercã, Sohn, I. ªteflea, I. Arhip, misiunea germanã ºi statul major au venit ºi au asistat trecerea 
trupelor în Ucraina. Cu acest prilej am rostit o ectenie ºi o rugãciune de biruinþã oºtirilor noastre. 
 Dl general Conducãtor a sãrutat Sfânta Cruce ºi Sfânta Evanghelie, prezentate de pãrintele cãpitan Gh. 
Barbu, botezându-se ºi filmându-se aceastã mãreaþã solemnitate religioasã care face cinste clerului militar. 
 În ziua de 3 august, fiind duminicã, la îndemnul d-nii generali Ciupercã ºi I. ªteflea, subsemnaþii am trecut 
Nistrul ºi am fãcut împreunã o impresionantã procesiune religioasã cu steaguri, prapori, sf. icoane, ostaºi ºi popor 
moldovenesc transnistrean, mergând prin comunele: Pãrâta, Coºniþa, Doroscoie, Bacalowa, Nowacolosowa, Hut-
Timuº, ªipca, Progrebi, Plosca, Slobozia Ruseascã, Poliatowca, Antonowca, Kasel, Neudorf, Freidorf, Mihailowca, 
Curtowa, Dimitriewca, ªtern, Carpowa, Donceva, Petroewdechewda, Vinogradov, Lenischi, Vigoda, etc. unde, în 
toate aceste comune, întocmai ca în vremurile primare ale misionarismului apostolic creºtin, subsemnaþii preoþi 
am botezat ºi împãrtãºit peste 4000 de prunci ºi tineri neîncreºtinaþi pânã la trecerea noastrã. Aceºti prunci au fost 
însoþiþi de pãrinþii lor cât ºi de întreaga populaþie a satelor care stãteau în genunchi în tot timpul serviciului divin. 
Pruncii au fost þinuþi în braþe de cãtre ostaºi ºi ofiþeri pânã la comandamentul diviziei noastre. Dl general I. 
ªteflea, care însuºi le-a dat prin preotul cãpitan Barbu Gh. un mare numãr de bani ce au fost înmânaþi pãrinþilor ca 
dar din partea d-sale. La acest gest exemplar al domnului general comandant I. ªteflea, s-au asociat toþi 
comandanþii de regimente, astfel cã putem mãrturisi aici cã noi, preoþii militari de la unitãþile Diviziei a III-a, 
suntem însufleþiþi de acest exemplu de virtuþi creºtineºti ºi ostãºeºti ce se desprind ca un fluviu de energie 
spiritualã din inima de bun român ºi mare creºtin a domnului general comandant I. ªteflea, care a fost mereu în linia 
I în mijlocul bravilor noºtri ostaºi, îndemnându-ne ºi pe noi cu exemplul domniei sale care se va înregistra în istorie 
ca cel mai sacru exemplu de sacrificiu pentru Neam, Þarã, Cruce, Lege, Rege ºi Conducãtor. 
 6) Sub impresia ºi exemplul de sacrificiu al viteazului nostru comandant am pornit ºi noi, potrivit ordinului 
nr. 8949 din 20 august, sã asanãm câmpul de luptã de la Cota 102 unde, sub tirul artileriei ºi bombardamentului 
aerian inamic, am cules de pe câmpul de luptã peste 400 ostaºi ºi ofiþeri morþi, pe care, cu ajutorul brancardierilor 
ºi pionierilor, i-am înmormântat într-o movilã pe care ei au cucerit-o dupã atacuri ºi contraatacuri succesive ziua ºi 
noaptea, timp de 10 zile, spãrgând frontul ºi făcând calea liberă trupelor operative spre Odesa. 
 Am înãlþat aici o frumoasã troiþã de stejar, iar movila încadratã cu cruci individuale, pare astãzi un 
frumos mausoleu în mijlocul unui câmp de lupte groaznice, cu numeroase gropi de obuze ºi branduri în care am 
gãsit corpurile lor sfârtecate - i-am identificat ºi i-am aºezat în morminte individuale purtând fiecare crucea 
respectivã pe care am încrustat numele lor. 



 33 

 Astfel de cimitire de onoare am orânduit ºi împodobit ºi în urmãtoarele localitãþi unde au avut loc lupte: 
Hut-Timuº, Plosca, Slobozia Ruseascã, Poniatowka, Bakalowa, Kasef. Neudorf, Rhigstal, Hut-Cernica, Hefmanþi, 
Petroevdokerka, Curtowa, Carpowa, Vigoda. 
 Toate cimitirele de onoare ale bravilor noºtri eroi au fost organizate de preoþii militari ai diviziei sub 
sugestiile domnului general comandant ºi sub tirul bombardamentelor în care totuºi noi ne-am fãcut datoria. 
Mormintele eroilor diviziei au fost frumos împodobite cu flori, cruci individuale, pe care s-au aºezat cãºtile 
respective, brazde cu iarbã ºi încadrate cu blocuri de piatrã ce au fost aduse cu concursul ostaºilor 
. La ceremonia inaugurării fiecărui cimitir de onoare, preoţii militari ai diviziei au oficiat slujbe religioase 
de prohodire urmate de cuvântări însufleţite în care au arătat sublimul jertfei lor în aceastã mãreaþã cruciadã 
pornitã împotriva acestui bolºevism pãgân ºi ateu. 
 7) Această divizie, însufleţită de misiunea măreaţă moral-patriotică, lovindu-se de o puternică rezistenţă 
inamică, bine organizată din punct de vedere militar, a cucerit fiecare brazdă de pământ din Ucraina cu mari jertfe, 
având astfel un mare număr de răniţi. Alături de d-nii medici, în frunte cu energicul comandant al Ambulanţei 
Diviziei III, dl. căpitan dr. Moga, noi preoţii militari am căutat să dăm tot sprijinul nostru de medici sufleteºti, 
mângâind ºi încurajând pe ostaºii ºi ofiþerii rãniþi cu cuvinte de alinare a durerilor ºi în special explcându-le, chiar 
în sala de operaþie a ambulanþei, mãreaþa jertfã pe care ei au adus-o pentru biruinþa Neamului ºi a Sfintei Cruci, 
explicându-le cã sub adãpostul avântului ºi jertfelor lor s-a început opera de reîncreºtinare a celor “înstrãinaþi 
forþat” de Hristos ºi Sf. Evanghelie. 
 8)  O deosebitã grijã s-a avut de legãtura ostaºului cu cei de acasã, procurându-li-se cãrþi poºtale ºi dându-
li-se îndrumãri pentru înlesnirea rapidã a corespondenþei. De asemenea, am asistat la mesele lor pe care le-am 
gustat ºi le-am binecuvântat! 
 De multe ori ºi în dese împrejurãri am dat concursul ofiþerilor cu aprovizionarea aducând hranã atât 
ostaºilor, cât ºi rãniþilor. 
 9) Mulþi dintre noi am avut însãrcinãri care au depãºit misiunea noastrã preoþeascã, aceasta fiind impusã 
de împrejurãrile grele prin care am trecut, dar pe care totuºi le-am împlinit cu toatã dragostea ºi avântul, mai cu 
seamã când ºtiam cã chiar dl. general comandant, I. ªteflea, se gãseºte în primele linii pe front unde, expus în faþã 
inamicului, a înfruntat moartea, nu de puþine ori. 
 ªi acest lucru îl ºtiu toþi ostaºii noºtri. 
 10) La serviciile de înmormântare a bravilor eroi a asistat întotdeauna ºi populaþie civilã care a adus flori, 
lacrimi ºi untdelemn împodobind mormintele celor care i-au dezrobit de sub tirania bolºevismului. 
 11) Orice atac a fost precedat de rugăciune, invocându-se ajutorul Domnului pentru izbândă. 
 12) În toatã acþiunea noastrã duhovniceascã ºi misionarã în acest crâncen rãzboi am fost cãlãuziþi ºi 
însufleþiþi de îndemnul ºi exemplul viu al conducãtorului ºi arhipãstorului nostru sufletesc P. S. general dr. 
Partenie Ciopron, ori al comandantului viteaz al diviziei noastre, general I. ªteflea. 
 
Confesorul Ambulanţei Diviziei 3 - preot căpitan I. Barbu 
Confesorul Regimentului 1 Vânători - preot căpitan Paraschiv Popescu 
Confesorul Regimentului 30 Dorobanţi - preot căpitan Dana Marin 
Confesorul Regimentului 4 Dorobanţi - preot căpitan Constantin Ionescu 
 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 531-533 
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Serviciul Confesional Evanghelic Lutheran 
Lebouton Ekkehart, căpitan rezervă 
Nr. 6 - 95156 
1941, august, 31 

 
Preotul militar evanghelic lutheran de la Corpul 3 Armată 

către 
Serviciul clerului Corpul 3 Armată 

 
Darea de seamă 

despre activitatea pastorală a preotului-căpitan concentrat Lebouton Ekkehart, de la data de 1 
august până la 31 august 1941. 

 
 1. În zilele de 1-7 august am cãutat legãtura cu unitãþile Corpului pentru a afla unde se gãsesc ostaºii 
lutherani, vizitând Divizia de Gardã ºi Regimentul 7 Artilerie  Grea. 
 2. În baza cererii d-lui maior Strempel, ofiþer de legãturã german la Comandamentul Dragoº, cãtre dl. ºef 
de stat major, colonel Gorski, am primit ºi îngrijirea religioasã soldaþilor germani pe lângã comandant, începând 
activitatea mea cu o conferinþã despre Biserica Lutheranã în Ardeal - la data de 2 august. 
 3. Trecând Nistrul am organizat, în strânsã legãturã ºi sub comanda ºefului serviciului cler, protopop maior 
Ureche, la Comandamentul Dragoº, în comunele nemþeºti prin care am trecut, slujbe de deschidere a bisericilor, 
având în vedere necesitatea de pãstorire ºi încurajare a oamenilor chinuiþi de sistemul sovietic ºi având în vedere 
lipsa de preoþi în aceste comune de 7 pânã la 10 ani, cum urmeazã: 
 4. La data de 10 august 1941 în biserica lutherană din comuna Cassel, asistat de dl. protopop maior 
Ureche. 
 5. La data de 12 august 1941 am oficiat în biserica romano-catolicã din comuna Strassburg un serviciu 
divin festiv, împreunã cu dl. protopop maior Ureche. La inaugurarea acestei biserici au asistat ostaºii ºi ofiþerii în 
frunte cu dl. comandant al marii unitãþi Dragoº ºi ostaºii ºi ofiþeri germani în frunte cu dl. general Hariffe. 
 6. La data de 15 august 1941, înaintea bisericii, am procedat la arderea cãrþilor bolºeviste, cu care ocazie 
dl. protopop maior Ureche ºi subsemnatul am þinut discursuri naþional-religioase. 
 7. a) La data de 17 august 1941 am organizat o slujbã care a fost oficiatã la ora 9 de dl. protopop 
maior Ureche ºi de subsemnatul. 
  b) la ora 10 am oficiat o slujbă în comuna Selz. 
  c) la ora 11 am asistat la serbarea de ardere a bibliotecii bolºevice din comuna Baden 
 8. a) La data de 18 august am vizitat rãniþii ºi bolnavii din spitalul de la Selz. 
  b) La ora 5 p. m. am oficiat un botez asupra unui copil de rit catolic la Strassburg. 
 9. La data de 20 august am intervenit la locul de drept pentru a se procura materialul necesar pentru 
restaurarea bisericii ºi am asistat la repararea ei. 
 10. La data de 22 august am vizitat iarãºi spitalul din Selz. 
 11. La data de 24 august am oficiat o slujbã în biserica catolicã din Strassburg ºi am sãvârºit o slujbã de 
înmormântare a unui om civil, decedat în urma bombardamentului aerian. Cu ocazia aceasta am sfinþit ºi celelalte 
morminte nesfinþite din cimitirul din Strassburg. 
 12. La data de 26 august am vizitat pentru a treia oară spitalul din Selz unde se aflau răniţi civili din 
comuna germană. 
 13. La data de 28 august, împreunã cu dl. protopop maior Ureche, am vizitat ambulanþa Diviziei 8, ca ºi 
unitãþi din Divizia 7 ºi Divizia 9, la Bujanca ºi Georgontal. 
 14. La data de 29 august am luat măsurile necesare pentru a deschide bisericile din Eremievca - colonie 
germanã - ºi Brilevca - colonie germanã. 
 15. La data de 29 august, la ora 19, împreună cu dl. protopop maior Ureche, am oficiat o slujbă în biserica 
catolică din Elsass, la care au participat dl. comandant al marii unităţi Dragoº cu statul major ºi ostaºi, pe lângã 
populaþia civilã. 
 16. La data de 30 august am vizitat Ambulanþa Diviziei 6 la Mannheim, în colonia germanã am ºi pregãtit 
o slujbã pentru duminicã. 
 17. La data de 31 august, împreună cu dl. protopop maior Ureche, am oficiat o slujbã la Elsass, la ora 8, la 
care slujbã au asistat dl. comandant al Armatei a IV-a, dl. comandant al Marii Unitãþi Dragoº, ofiþeri ºi ostaºi, pe 
lângã populaþia civilã. 
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 18. La ora 10 am oficiat o slujbă în biserica catolică din Mannheim, împreună cu dl. protopop maior 
Ureche. 
 19. La data de 31 august, de la ora 11 la 17, am asistat la botezuri ºi cununii în comuna româneascã Crasna 
Gorca, oficiate de dl. protopop maior Ureche. 
 20. În zilele de 13 ºi 14 august am mai oficiat câte o slujbã în coloniile germane Baden, Selz ºi Kavdel, 
împreunã cu dl. protopop maior Ureche. Având în vedere cã toate bisericile au fost dãrâmate sau transformate în 
magazii sau sãli de dans ºi cluburi, noi am vãzut în restaurarea ºi deschiderea lor, ca edicifii Dumnezeieºti, cea mai 
nobilã a noastrã þintã. Toate aceste servicii au fost secondate ºi de cuvântãri, atât din partea d-lui protopop maior 
Ureche în limba ruseascã, cât ºi din partea subsemnatului în limba germanã. 

 
E. Lebouton, preot căpitan evanghelic-luteran 

la Corpul 3 Armată 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 528-530 
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Preot căpitan B. Totoescu 
Confesorul Regimentului 25 Infanterie 

 
Darea de seamă  

asupra activităţii religios-pastorale pe luna august 1941 
 

 În timpul lunii august, activitatea religios-pastorală s-a desfăşurat după împrejurările 
impuse de ofensiva din Ucraina şi frontul din faţa Odessei. 
 În tot cursul acestei luni, ostaºii au fost în acþiune continuã ºi numai în puþine cazuri am putut sã iau 
contact cu trupa operativã ºi aceasta numai cu fracþiuni mici ca grupe sau plutoane, în rãstimpurile de acalmie, sau 
cu ostaºi singulari adãpostiþi în tranºee. 
 În schimb însã, m-am putut ocupa mai mult cu ostaºii de la trenul de luptã ºi trenul regimentar. Astfel, am 
fãcut pentru aceºtia douã servicii religioase: duminicã, 10 august, o utrenie în satul Tolmacefca (lângã Gatargii), iar 
duminicã, 24 august, o aghiazmã în comuna Bujalik (Odessa). La acestea au participat ºi populaþia civilã ºi ostaºii 
veniþi în refacere de pe front la trenul regimentar. Ambele dãþi, le-am vorbit despre însemnãtatea rãzboiului 
împotriva bolºevismului ºi misiunea tuturor ostaºilor români, pregãtindu-i pentru ziua când vor fi trimiºi ºi ei pe 
front. În vorbirile mele am tratat ºi chestiunea comportãrii cu populaþia civilã ºi cu bunurile lor, deoarece s-au 
întâmplat cazuri când unii ostaºi s-a dedat la acte care, adeseori, periclitau bunul nume al armatei române ºi rolul ei 
pe aceste meleaguri. 
 Duminicã, 31 august, am fãcut un Te-Deum pentru ostaºii din batalionul de marº, care urmau ca a doua zi 
sã fie repartizaþi pe companii ºi sã intre în poziþie. Am vorbit ofiþerilor ºi trupei din aceastã unitate, recent veniþi 
pe front, i-am stropit cu aghiazmã ºi le-am împãrþit câteva zeci de cãrþi de rugãciune. 
 Având în vedere cã în cursul acestei luni trupele noastre au înaintat mult pe frontul Odessa ºi pe acest front 
au cãzut mulþi ofiþeri ºi soldaþi, desigur cã, problema culegerii de pe câmp ºi a înmormântãrii acestora a revenit pe 
primul plan. 
 În acest scop, am format o echipã de zece oameni (din muzica regimentului) ºi în fruntea lor am cutreierat 
câmpul de luptã, am adunat eroii cãzuþi ºi i-am înmormântat conform obiceiurilor ºi a ritualului nostru. Toþi 
ofiþerii, ca ºi o parte din trupã, au fost înhumaþi în gara Crimidofca (Odessa), unde am început pentru ei un cimitir 
chiar în parcul gãrii. Am dat deosebitã grijã acestui cimitir. Mormintele au fost aliniate ºi împodobite cu flori, 
crucile au fost fãcute ºi scrise uniform. Cu aceeaºi grijã a fost continuat apoi acest cimitir de pãrintele cãpitan 
Cercel, de la ambulanþa Diviziei a 13-a. Prin felul curat, uniform ºi îngrijit cum se prezintã acest cimitir, cât ºi prin 
aºezarea sa, cred cã este unic pe întinsul frontului Odessei. 
 O altã parte din ostaºi au fost adunaþi ºi înmormântaþi lângã satul Alexandrofca (Odessa), iar a treia parte 
au fost aduºi ºi înhumaþi lângã biserica din Bujalik (Odessa). Numai puþini au rãmas înmormântaþi singulari pe 
câmpul de luptã. 
 Toþi ofiþerii ºi subofiþerii au fost aºezaþi în racle; tuturor cãzuþilor noºtri li s-au fãcut cruci frumoase ºi 
personal am fãcut inscripþiile pe ele. 
 Cu ocazia culegerii cãzuþilor noºtri, am înmormântat câþiva ofiþeri ºi mai mulþi soldaþi de la 
Regimentele 3 Roºiori, 13 Cãlãraºi ºi 10 Vânãtori. Þin sub înþeles cã, aceste unitãþi au dat mult prea puþinã grijã 
eroilor lor. Astfel, în sectoarele unde au luptat ele, au fost gãsiþi abia dupã o lunã, dupã consumarea bãtãliei, ºi 
înmormântaþi: un locotenent-colonel, doi cãpitani, câþiva locotenenþi ºi sublocotenenþi ºi numeroºi ostaºi. 
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Cadavrele lor au fost complet descompuse ºi mâncate de pãsãrile rãpitoare, iar identificarea lor s-a fãcut numai cu 
deosebitã greutate. Cei mai mulþi dintre ei au fost aduºi ºi înmormântaþi lângã biserica din Bujalik. 
 Deºi în ordinele primite ni se spune sã avem cât mai mult contact cu ostaºii rãniþi, aceasta este foarte 
puþin posibil, deoarece pe la postul de prim ajutor de lângã postul de comandã al regimentului nu trec decât foarte 
puþini rãniþi. Fiecare batalion îºi are medicul sãu ºi-i trimite direct pe rãniþi la ambulanþã. Preotul ambulanþei însã 
îi poate vedea pe toþi. 
 Dealtfel ºi aceastã problemã mai are un neajuns. Pentru un rãnit nu ajunge numai cuvântul bun, ci mai 
trebuie ceva pentru alinarea suferinþei fizice. ªi noi preoţii nu dispunem de nici un mijloc de acest fel, căci nu avem 
nici zahăr, nici ciocolată, nici biscuiţi, alcool sau altceva asemănător, pe care putem să le oferim suferinzilor. 
 La 3 august am botezat, în satul Hârtop, lângã oraºul Grigoriopol, opt copii de moldoveni din acel sat. 
 În cursul lunii august înmormântarea ostaºilor s-a fãcut în ordinea urmãtoare: 
 1. În cimitirul militar româno-german, pe ºoseaua Carantin Grigoriopol - un ofiþer ºi 6 ostaºi; 
 2. Nord-est de oraºul Grigoriopol - 4 ostaºi; 
 3. Cimitirul satului Simonofka - 1 ostaº; 
 4. Liziera de nord a comunei Blagododnaia (Odessa) - 3 ostaºi; 
 5. Liziera de sud a comunei Blagodanaia - 4 ostaºi; 
 6. Cimitirul comunei Blagodanaia - 1 ofiþer ºi 4 ostaºi; 
 7. Liziera de nord a comunei Cubanka (Odessa) - 13 ostaºi; 
 8. Cimitirul militar din gara Grimidofka (Odessa) - 8 ofiþeri, 2 subofiþeri ºi 19 ostaºi; 
 9. Lângã Cota 58, sud-est de satul Bujalik (Odessa) - 14 ostaºi; 
 10. Un km. vest de satul Alexandrofka (Odessa) - 42 ostaºi; 
 11. Lângă biserica Bujalik - 16 ostaºi; 
 Total: 9 ofiþeri, 2 subofiþeri ºi 136 trupã. 
 Ofiþerii ºi ostaºii sus amintiþi de la Regimentele: 3 Roºiori, 13 Cãlãraºi ºi 10 Vânãtori, înmormântaþi 
lângã biserica din Bujalik, vor fi trecuþi în darea de seamã pe luna septembrie de către părintele căpitan V. Cehan, 
de la Regimentul 35 Infanterie. 

 
Confesorul Regimentului 25 Infanterie, 

Preot căpitan B. Totoescu 
1 octombrie 1941 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 568-570 
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Corpul de Munte 
Serviciul confesional evanghelic Corp de Armată 
Oficiul poºtal militar 33 
 

către 
Inspectoratul Clerului militar P.A. 

Oficiul poºtal militar nr.  85 
 
 La ordinul domniei voastre nr. 258 din 23 septembrie, am onoarea a înainta alăturat darea de seamă asupra 
activităţii mele, desfãºurate de la 12 august pânã la 30 septembrie 1941 

Căpitan confesor evanghelic C.A. 
[Erhard Brandsch] 

Anexă 
Darea de seamă 

asupra activităţii preotului păzitor evanghelic Erhard Brandsch, 
desfãºurate de la 12 august pânã la 30 septembrie 1941. 

 
 Sus-numitul m-am prezentat în ziua de 2 august 1941 la Corpul de Munte P. S. din Braºov, de unde am 
fost trimis la P. A. care am ajuns-o în ziua de 11 august în comuna Marjanopol, începând de a lucra în ziua de 12 
august 1941. 
 În timpul de la 12 august pânã la 30 septembrie au fost vizitate aproape toate unitãþile Corpului de Munte, 
de o datã sau de mai multe ori - dupã cum o voi arãta mai jos - de asemenea am vizitat spitalele de campanie nr. 7 ºi 
nr. 16. Vizitând aceste unitãþi am þinut soldaþilor de confesiune evanghelicã, fie slujbe religioase, sau ore de citire. 
La slujbe religioase le-am predicat despre credinþa creºtinã, împãrtãºindu-i deodatã, în total, un numãr de 517 
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oameni, iar la orele de citire le-am citit ºi le-am vorbit despre stemã, patrie, patriotism, scopul rãzboiului actual, 
etica soldatului. În acelaºi timp am încercat sã adun, în toate comunele prin care am trecut, populaþia civilã de 
confesiune evanghelicã, germanã, þinându-le predici ºi botezând copiii lor, în numãr de 64. 
 În măsura cât era posibil, am împãrþit soldaþilor Testamente Noi ºi cãrþi de cântece religioase ºi de 
rugãciuni. 

Amănunţit 
 Slujbe religioase s-au ţinut la: 
13.VIII - pentru Batalionul 31 Pionieri, cartierul corpului, compania de poliţie a corpului 
14.VII - pentru Escadronul 2 / Vânători Călări 
18.VIII - pentru locuitorii din comuna Solasa. 
 - “ -  - pentru Batalionul 17 Vânători, Batalionul 4 Pionieri. compania poliţie 
19.VIII - pentru Escadron 4 / Vânători Călări 
22.VIII - pentru locuitorii din Vossnesensk 
24.VIII - pentru Batalionul 31 Pionieri, cartierul corpului, compania de poliþie a corpului ºi locuitorii din Serbansk 
27.VIII - pentru Divizionul 57 Artilerie Grea 
31.VIII - pentru locuitorii din comuna Alexandrowska 
7.IX - pentru oamenii Brutăriei 58 campanie 
9.IX - pentru Escadron 1 / Vânători Călări 
16.IX - pentru Batalionul 31 Pionieri, cartierul corpului, compania de poliţie a corpului 
 Ore de citire s-au ţinut: 
20.VIII - pentru Batalionul 31 Pionieri, cartierul ºi compania de poliþie a corpului, cu tema “Rãzboiul actual 
contra bolºevismului” 
2.IX - pentru aceiaºi oameni, cu tema: “Etica soldatului” 
8.IX - pentru Divizionul 57 Artilerie Grea, cu tema: “Rãzboiul actual contra bolºevismului” 
14.IX - pentru oamenii Brutăriei 58 campanie cu tema: “Patriotism” 
22.IX - pentru oamenii Brutăriei 38 campanie cu tema: “Patriotism” 
 Vizitarea spitalelor: 
15.VIII - Spitalul 16 campanie. Nu s-au găsit evanghelici. 
4.IX - Spitalul 7 campanie: 2 soldaţi evanghelici. 
5.IX - Spitalul 7 campanie, partea a II-a n-are evanghelici. 
 Iar în celelalte zile am vizitat locuitorii civili evanghelici ai comunelor ºi am folosit timpul pentru a pregãti 
predici. 
 Despre atitudinea soldaţilor faţă de noi preoţii şi faţă de predicile noastre, am constatat 
că oamenii care acasă erau mai indiferenţi, aici pe front caută slujbele şi împărtăşire şi citesc cu 
mare plăcere cărţile de rugăciuni care le-am distribuit. 

Erhard Brandsch 
Căpitan confesor evanghelic C.A. 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 901-903 

 
30 

 
Nr. 12033 
1941, luna septembrie, ziua 1 

 

Spitalul Militar No. 284 
către 

Inspectoratul Clerului Militar 
Oficiul poºtal militar Nr. 85 

 
 Am onoarea a înainta alăturatul raport al preotului căpitan Gâlea Alexandru Nr. 90/941, confesorul 
Regimentului 24 Infanterie, spre cele legale. 

ªeful Spitalului Militar Nr. 284, 
Medic colonel dr. Aurelian Botiez 

ªeful biroului adjutaturã, 
/ss/indescifrabil 

 
Regimentul 24 Infanterie  
P.A. 
Serviciul Religios 

 
Dare de seamă 
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despre activitatea religioasã ºi naþional-patrioticã, depusã de preotul căpitan Gâlea Alexandru, 
confesorul Regimentului 24 Infanterie, în cursul lunii iulie 1941 

 
 1) De la 1-5 iulie, în timpul deplasãrii trupelor, de la Oancea-Corvului la Bogdãneºti-Prut, am însoþit tot 
timpul diferitele unitãþi fiind permenent în mijlocul ostaºilor, îndrumându-i ºi încurajându-i. În satele prin care am 
poposit, am vizitat cantonamentele ºi am întreþinut diferite convorbiri cu ei. Am oficiat scurte servicii religioase, 
urmate de cuvântãri potrivite împrejurãrilor. 
 Înainte de începerea luptelor, dupã o anumitã pregãtire, cu toatã prudenþa, spre a nu lãsa impresia cã 
mergem la moarte, ci convingând trupele cã prin curãþenia ºi sfinþenia vieþii, ne asigurãm ajutorul divin, cea mai 
mare parte din ostaºi au fost spovediþi ºi au primit Sfânta Tainã a Împãrtãºirii, toþi au fost, însã, binecuvântaþi ºi 
stropiþi cu apã sfinþitã, la podul Bogdãneºti, de la trecerea Prutului. 
 2) De la 6-9 iulie, în timpul luptelor de trecere a Prutului ºi ocuparea cotei 93 de pe dealul Stoeneºti-Cahul, 
am fost tot timpul la postul de prim ajutor regimentar, alãturi de medicul regimentului, ajutând, mângâind ºi 
încurajând pe rãniþi. Unora dintre ei, care nu erau spovediþi ºi împãrtãºiþi, mai ales din alte unitãþi, li s-au 
administrat aceste Sfinte Taine. Ostaºii ºi ofiþerii decedaþi în primele zile, care au fost evacuaþi la podul C.F.R.-
Bogdãneºti, au fost înhumaþi în satul Raiu-Murgeni, judeþul Tutova. 
 3) De la 10-19 iulie, în timpul luptelor de la Þiganca-Stoeneºti-Epureni, împreunã cu medicul respectiv, 
am procedat la identificarea decedaþilor pe câmpul de luptã ºi întrucât numãrul lor era destul de mare, am cerut ºi 
mi s-au pus la dispoziþie echipe de asanare a terenului. Am ales un loc potrivit pentru Cimitirul Eroilor, între 
Stoeneºti ºi Epureni, la liziera N-E Stoeneºti, care sã fie vizibil ºi, totodatã, apãrat de cursul apelor, ºi aici au fost 
înhumaþi cea mai mare parte a ostaºilor ºi câþiva ofiþeri ce erau prea descompuºi - conform ordinului domnului 
medic ºef al diviziei; restul ofiþerilor au fost înhumaþi în cimitirul din Tg. Fãlciu. S-a avut în vedere cea mai strictã 
exactitate la stabilirea identitãþii, iar obiectele ºi sumele de bani gãsite asupra decedaþilor, au fost inventariate ºi 
predate unui medic, anume orânduit de divizie, spre a fi trimise, în urmã, familiilor acestora. S-au fãcut schiþe de 
plan, la toate cimitirele, stabilindu-se locul morþilor. O parte din ostaºi au fost evacuaþi ºi înhumaþi în cimitirul 
Epureni, liziera de nord, spre Cania. 
 4) În ziua de 12 iulie, ora 8 1/2, în timpul celui mai violent bombardament de artilerie ºi aviaþie inamicã, 
cum rãniþii sporeau ca numãr, iar materialul sanitar era pe sfârºite, rugat de medicul regimentului, care nu putea 
pãrãsi postul, am plecat cu cãruþa sanitarã spre Tg. Fãlciu, unde aveam rezerve, sã aduc parte din aceste materiale. 
Cum se încercase o miºcare de învãluire din partea inamicului ºi cum elemente stinghere din diferite unitãþi 
porniserã la o retragere neordonatã ºi neorganizatã, am trimis numai conductorul dupã materialul sanitar, iar eu am 
ieºit înaintea fugarilor, pe ºoseaua Stoeneºti-Fãlciu, cu Sf. Cruce în mânã, amintindu-le de jurãmântul depus ºi de 
urmãrile grave ale faptei lor, am readus pe poziþie peste o sutã de oameni. Pentru acest fapt, cum ºi pentru 
îndeplinirea cu devotament a îndatoririlor spirituale, am fost imediat propus pentru decorare. 
 5) De la 20-31 iulie, în timpul de urmãrire a inamicului ºi de ocupare a Basarabiei, mi-am urmat, 
pretutindeni, unitatea fiind mereu în mijlocul ostaºilor, luând, adesea, masa cu ei lãudându-le vrednicia arãtatã în 
lupte, scoþând în evidenþã mãreþia jertfei eroilor cãzuþi, cum ºi calitãþile comandanþilor lor, care au dus 
regimentul la cea mai strãlucitã victorie, dupã urma cãreia, regimentul, comandantul lui ºi doi ofiþeri au fost 
decoraþi cu ordinul “Mihai Viteazul”. 
 6) Prin satele prin care am trecut, am oficiat slujbe religioase, la care au luat parte atât trupa, cât ºi 
populaþia civilã. Astfel, în ziua de 21 iulie, s-a oficiat un Te-Deum de mulþumire la Ceadârlunga; în ziua de 23 
iulie, ora 7 seara, la Catzbach, unde am avut cea mai frumoasã primire, cu arc de triumf, cãlãreþi, flori ºi muzicã - 
am oficiat Te-Deum ºi sfinþirea apei, urmate de o vibrantã cuvântare, în care am arãtat misiunea trupelor germano-
române: dezrobirea naþionalã ºi libertatea Cultului Creºtin. A fost cea mai frumoasã manifestaþie de simpatie din 
partea populaþiei civile. 
 Sâmbătă, 26 iulie, am oficiat vecernia, iar duminică, 27 iulie, prima Sf. Liturghie, în comuna “I. Gh. 
Duca”, din judeţul Cetatea-Albă. Le-am vorbit credincioºilor de dragostea ºi sacrificiul armatelor române ºi aliate, 
pentru dezrobirea lor de bolºevism ºi de recunoºtinþa ce datoreazã acestora ºi mai ales eroilor cãzuþi. În urma Sf. 
Liturghii, am fãcut parastas pentru pomenirea eroilor. 
 În pădurea de la Catzbach, ca şi în alte locuri de staţionare, unde a fost posibil, s-au 
desfăşurat scurte servicii religioase şi s-a vorbit ostaşilor. 

 
Confesorul Regimentului 24 Infanterie P.A., 

Preot căpitan Gâlea Alexandru 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 537-538 
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[Regimentul 1 Vânători 
Oficiul poºtal militar nr. 120 
Nr. 29/ 01 septembrie 1941] 

 

Dare de seamă  
asupra activitãþii pastorale desfãºuratã de preotul cãpitan Popescu Paraschiv, în cursul lunii 

august 1941, 
 la Regimentul 1 Vânători, pe câmpul de luptă. 

 

 De la 4 august la 26 august a.c. Regimentul 1 Vânãtori a intrat în dispozitiv, purtând grele lupte în 
sectoarele cele mai dificile ºi totuºi cu pierderi foarte reduse. În tot acest timp, zi ºi noapte,  am urmat trupa care se 
echilibra ºi îºi forma axa sufleteascã prin serviciile religioase ºi cuvintele de avânt pe care le þineam ori de câte ori 
permiteau împrejurãrile. Celor vii, mângâieri ºi avânt, credinþã ºi nãdejde, celor rãniþi mângâiere ºi încurajare, 
celor morþi rugãciuni pioase de pomenire ºi îngrijire faþã de mormintele lor, aceasta a fost misiunea mea pe care n-
am ezitat a mi-o îndeplini cu râvnã ca fiind cerutã de Atotputernicul Dumnezeu Carele pe toate le judecã ºi le 
rãsplãteºte. 
 Crucea cea mare de la cimitirul “Cotei 102”, care va rãmâne cel mai sacru monument de artã, demn de a fi 
vãzut ºi de autoritãþile noastre superioare, este lucratã de mine însumi, pentru a strãjui, în câmpiile Ucrainei, la 
capul eroilor a cãror jertfã va rãmâne pentru totdeauna lecþie urmaºilor, de credinþã în Dumnezeu ºi de eroism 
naþional. Prin bãtaia tunurilor, brandurilor, avioanelor am îndeplinit servicii de înmormântare ºi la alte unitãþi, iar 
la postul de prim ajutor medical, o lacrimã de duioºie, un cuvânt scripturistic de încurajare, un pahar cald de ceai ºi 
lapte, fixa rolul atât de covârºitor ºi rãspunderea sufleteascã a preotului militar, în timp de rãzboi. 
 Dupã 22 de zile de continuã luptã, trupa intrând în refacere, am mers din companie în companie, din 
pluton în pluton ºi cu capetele ºi genunchii plecaþi am vãrsat lacrimi de recunoºtinþã lui Dumnezeu pentru 
binefacerile revãrsate asuprã-ne, prin biruinþa noastrã contra celor fãrã Dumnezeu, fãrã lege, fãrã neam, rugându-L 
ca ºi în viitor sã ne protejeze ºi sã ne ducã mai departe spre izbândã. I-am botezat pe fiecare în parte ºi am împãrtãºit 
pe cei veniþi pentru complectare de la P.S. ºi batalionul de marº, fãcând totodatã pe batalion ºi pomenirea celor 
cãzuþi la datorie. 
 Iar prin satele prin care am trecut nu puteam să nu ne oprim câteva ore ca sã nu se gãseascã zeci de copii 
de încreºtinat, aºa încât multe sute de suflete au fost redate bisericii lor, care pe acolo pe unde se mai pãstreazã 
ruina lor am pus pe turle crucea de lemn, precum ºi prin pieþele unde pânã atunci trona statuia Anticristului Stalin. 
Am mers chiar în câmpurile lor de la marginea satelor, ca să le prohodesc morţii ce fuseseră ani de-a rândul 
înhumaţi fără preot. 
 Lacrimile de durere la amintirea celor dragi ai lor, amestecate cu lacrimile de bucurie că în sfârºit de acum 
li se vor odihni morþii întru adevãrata pace, vor forma pentru totdeauna satisfacþia ostenelilor mele în faþa cãrora 
nu m-am cruþat.  

Era o activitate care depãºea misiunea noastrã, dar care o încorona. 
 De acum, precipitându-ne spre Odesa, prin saluturi de eroism ºi credinþã, vom desãvârºi lucrarea pe care 
ne-a cerut-o Dumnezeu, Regele, conducãtorul Mareºal ºi Arhipãstorul nostru, P. S. episcop al Armatei din fãclia 
cãruia ne aprindem lumina muncii ºi a sacrificiului în aceastã vreme de luptã, între noaptea întunecatã a ateismului 
ºi aurora de purpurã a Creºtinismului. 

 Preot căpitan Paraschiv Popescu, 
 Gara Carpowa-Ucraina 

 1 septembrie 1941 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 511 
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Ambulanţa 44 Cavalerie 
[05.09.1941] 
Nume ºi prenume: Erhan Ioan 
Gradul: preot căpitan 
Unitatea: Ambulanţa 44 Cavalerie 
Vechimea în grad: 22.VII.1941 
Locul ºi data naºterii: 1911.II.21, Cobâlca, jud Orhei 
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Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Crucea “Meritul Sanitar”, cls a II-a 
Motivul propunerii: A asistat religios rãniþii trecuþi prin Ambulanþa 44 cu multã râvnã ºi apropiere sufleteascã. 
Cunoscând limba rusã a luat legãturã spiritualã cu populaþia civilã botezând mulþi copii ºi redeschizând bisericile. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Aprob”. Comandantul Brigăzii 8 Cavalerie /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 86/5 septembrie 1941 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 217 Est, f. 18 
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Nr. 20/1941, septembrie, 6 
Regimentul 16 Dorobanţi 
Confesorul regimentului 

 
Dare de seamă 

asupra activităţii pastorale, depusă pe frontul contra comunismului, de preotul căpitan Constantin 
Grancea, confesorul Regimentului 16 Dorobanţi, 

 Oficiul poºtal militar No. 38, 
 în cursul lunii august 1941. 

 
 1. Însufleþit de sentimentul datoriei faþã de Patrie ºi Cruce - în urma cererii personale cãtre Inspectoratul 
Clerului Militar, de a fi utilizat pe frontul contra pericolului roºu - m-am prezentat la unitate în ziua de 30 iulie 
1941. 
 2. În ziua de 31 august m-am prezentat d-lui comandant al Regimentului 16 Dorobanþi, colonel Vissarion 
ºi viitorilor mei camarazi, ofiþerii regimentului. 
 3. În ziua de 1 august 1941, vineri, însoþit de preotul Todiceancu Pavel, am fãcut o sfeºtanie la batalionul 
I, dupã care am vorbit la fiecare companie în parte despre “Rãzboiul sfânt contra bolºevismului” ºi despre nevoia de 
a continua lupta peste Nistru, pânã la distrugerea completã a Rusiei comuniste, în propria sa aºezare. 
 4. Sâmbătă, 2 august 1941, dimineaţa, la batalionul III, iar dupã-masã la batalionul II, am sãvârºit servicii 
religioase cu rugãciuni de mulþumire, pentru binefacerile primite ºi rugãciuni de implorarea milei ºi a ajutorului lui 
Dumnezeu în lupta grea, dar sfântã, ce o ducem. 
 În cuvinte calde, pe tema de la batalionul I, am vorbit la toate companiile, dând sfaturi ºi asigurându-i cã 
începând cu primul comandant, toþi ofiþerii, cu preotul ºi cu Sf. Cruce, vom fi mereu cu ei ºi în mijlocul lor. 
 5. Duminică, 3 august 1941, dând curs cererii ce s-a fãcut regimentului de cãtre o delegaþie din satul 
Speia, jud.  Tighina, am sãvârºit Sf. Liturghie, în biserica satului. 
 Dupã o întrerupere ºi lipsã a serviciilor religioase din sat, vreme de mai bine de 9 ani, o mare bucurie a 
avut satul Speia, când i s-a deschis biserica lui dragă, o monumentală catedrală, vrednică de cea mai pretenţioasă 
metropolă. 
 Dupã aceea, prin delegaþie de ofiþeri, Regimentul 16 Dorobanþi a fost naºul a 3 copii micuþi din satul 
Speia. Botezul s-a oficiat în biserica satului, redeschisă. 
 Regimentul 16 Dorobanþi a dat 2.000 lei, dl. colonel Vissarian 500 lei, dl. colonel Mãnciulescu Celus 500 
lei, dl. colonel Constantinescu A. 500 lei, preotul cãpitan Grancea Constantin 500 lei ºi dl. locotenent Ghiu Vasile 
500 lei, bani pe care i-am împărţit astfel: 
 Câte 1.000 lei dar pentru fiecare copil botezat, iar 1.500 lei s-au donat bisericii jefuite de bolºevici ca prim 
fond pentru lumânãri ºi nevoile imediate ale bisericii. 
 6. Duminică, după terminarea serviciilor, am urmărit unitatea, care plecase în marº, spre nord, direcþia 
podul de peste Nistru, de la Vadul lui Vodã. 
 La Vadul lui Vodã, i-am ajuns, unde dupã dorinþa d-lui colonel Sandovici Constantin - ca altã datã 
cruciaþii - am trecut podul peste Nistru cu crucea ºi preotul în fruntea unităţii, comandată de domnia sa. 
 Luni, 4 august 1941, unitatea ºi-a continuat marºul spre Grigoriopol, unde urma sã ia primul contact cu 
inamicul. 
 7. Marþi, 5 august 1941, am stat toatã ziua la postul de comandã ºi postul de ajutor regimentar, dând 
sprijin, încurajând ºi mângâind rãniþii. 
 8. Miercuri 6 august 1941, am fost asemeni la punctul de comandã ºi postul de prim ajutor în permanenþã; 
iar dupã respingerea inamicului, am început înmormântarea fraþilor cãzuþi. 
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 9. Joi, 7 august 1941, am continuat cu înmormântarea ºi înfrumuseþarea cimitirului stând la punctul de 
comandã ºi postul de prim ajutor, aºezat imediat în spatele frontului. 
 10. Vineri, 8 august 1941, am rãmas în urma unitãþii, continuând cu strângerea morþilor ºi înmormântarea 
eroilor. 
 În cursul zilei am ajuns unitatea în satul Butur, unde am botezat primii 7 copii ucrainieni, copii mici până 
la vârsta de 7 ani. 
 11. Sãmbãtã, 9 august 1941, am vizitat ostaºii din eºalonul III de sub comanda d-lui locotenent colonel 
Celus Mãnciulescu, spre a le oferi ºi lor sfânta cruce ºi prezenþa preotului în mijlocul lor. 
 În satul Iarmiºca am botezat 9 copii, dupã cererea locuitorilor. 
 Duminică, în primul sat de lângă colonia germană am botezat 12 copii, iar în Marianca am botezat 17 
copii adunaţi din satele Roia, Viramicolschi, Iurcovca ºi Rozalievca, fãcând servicii religioase pentru sãtenii ºi 
numeroasa populaþie de moldoveni, care tot timpul serviciilor religioase au stat în genunchi, plângând cu lacrimi 
de bucurie, cã au vãzut sfânta cruce, servicii religioase ºi preot liber slujindu-le. 
 După prânz, am înmormântat 5 eroi căzuţi pe frontul de la Razdelnaia. 
 12. Între 11 ºi 12 VIII. 1941, am urmãrit coloanele regimentului, de care - din cauza serviciilor religioase 
ºi a botezurilor - rãmãsesem în urmã, trecând de la eºalon la eºalon, printre oameni. 
 13. În zilele de 13, 14 până la 19 VIII 1941, în luptele grele de la Carpovo - Mihailovschi, am trecut de la 
unitate la unitate, luând, pe cât era cu putinţă, parte la masa trupei, făcând rugăciunea, mângâind, sfãtuind ºi 
încurajând. 
 Zilnic am þinut legãtura cu postul de comandã, ajutorul regimentar ºi înmormântând eroii cãzuþi. Ca ºi la 
Grigoriopol, ºi la cimitirele urmãtoare am acordat o grijã ºi atenþie deosebite înmormântãrilor ºi cimitirului, fapt 
care a făcut să fie fotografiat de formaţiunile germane, formaţiunile de propagandă, Divizia 7-a, iar în ziua de 17 
VIII 1941, o parte a serviciului înmormântării a fost filmată de către o formaţiune de propagandă, care întâmplător 
trecerea prin partea locului. 
 În acest interval, în satele unde erau aºezate terenurile de luptã ºi îndeosebi în satul Vakulovca, am botezat 
un numãr total de 27 copii. 
 14. În zilele de 20 ºi 21 VIII 1941, staþionând în satul Vakulovca, am continuat cu strângerea morþilor ºi 
am mai botezat încă un număr de 14 copii, dintre care unul de 16 ani, înmormântând totodată 57 eroi căzuţi în 
primele lupte ale ofensivei de la Karpovo-Mihailovschi. 
 15. În zilele de 21-23 august 1941, dupã cererile insistente ale moldovenilor ºi ale ucrainienilor, am 
botezat în satul  Moldoveanca 9 copii ºi în satul Leninska 8 copii, iar în satul Hutur Crasina 5 copii. O delegaþie de 
sãteni din satul Lenina II, m-a luat cu o cãruþã militarã, transportându-mã în satul lor, unde le-am fãcut servicii 
religioase, panihide, botezând ºi 8 copii. 
 În acest interval am înmormântat încã 32 eroi cãzuþi de la unitatea noastrã, 4 la regimentele de artilerie ºi 
1 la Regimentul 7 Artilerie Grea. 
 16. Duminică, 24 VIII 1941, cu asentimentul d-lui colonel Sandovici Constantin, noul comandant al 
regimentului - întrucât dl. colonel Vissarion rãnit în luptele de la Karpovo-Mihailovschi fusese evacuat - am fost 
între oamenii batalionului III, oferind sfânta cruce, mângâind ºi îmbãrbãtându-i, mergând printre ei pânã în 
imediata apropiere a frontului. 
 Întrucât între timp începuse un violent bombardament de artilerie sovieticã, dl. colonel comandant, care cu 
multã bunãvoinþã mã însoþise mergând de la unitate la unitate ºi de la om la om, a opinat pentru suspendarea 
serviciului la celelalte batalioane, asigurându-mă că dacă va înceta bombardamentul, mă va chema domnia sa 
personal. 
 Întrucât bombardamentul nu a încetat toată ziua, serviciul nu a mai putut fi continuat. 
 17. Luni 25 VIII 1941, deºi continua un violent bombardament de artilerie sovieticã, fiind ºi sãrbãtoare, Sf. 
Mucenic Pantelimon, am continuat a oferi sfânta cruce ostaºilor, în mãºti individuale ºi în tranºee, ajutat de data 
aceasta de d-nii: locotenent colonel Constantinescu ºi maior Grigoriu, comandanþii batalioanelor. Serviciul a mers 
atât dimineaþa cât ºi dupã prânz. 
 18. Marţi, 26 VIII 1941, regimentul intrând în rezerva diviziei, ne-am retras în satul Lenina, unde am 
staţionat mai multe zile. 
 19. Joi, 28 VIII 1941, în satul Lenina am mai botezat 3 copii. 
 20. Vineri, 29 VIII 1941, am mai botezat încã 5 copii; iar în dupã-amiaza ambelor zile, însoþit de cântãreþ 
am trecut pe la companii printre ostaºii luptãtori ai batalioanelor în rezervã. 
 21. Sâmbãtã, 30 VIII 1941, am urmat unitatea rechematã iarãºi la front, la Vigoda ºi Vajnii, unde am 
înmormântat în cimitirul din gara Vigoda, eroii cãzuþi. 
 22. Duminică, 31 august 1941, în zorii zilei am săvârşit sfânta aghiazmă, după care 
începând cu postul de comandă al Regimentului 16 Dorobanţi am oferit sfânta cruce şi sfânta 
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aghiazmă comandanţilor, ofiţerilor şi trupei din unităţile la care s-a putut pătrunde şi anume: 
Regimentul 16 Infanterie, Regimentele 7, 8 şi 6 Artilerie, Regimentele 14 şi 37 Infanterie, fiind 
însoţit şi călăuzit de către dl. locotenent Ghiu Vasile, ofiţerul cu informaţiile de la Regimentul 
16 Dorobanţi. 
 
 Confesorul Regimentului 16 Dorobanţi, 
 Preot căpitan  Constantin Grancea 
 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 643-644 
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Serviciul confesional evanghelic lutheran 
Comandamentul Corpului 3 Armată 
Nr. 7 - 95157 
1941, luna septembrie, ziua 6 
 

Preotul căpitan Lebouton Ekkehart, confesorul evanghelic luteran al Comandamentului Corpului 
3 Armată 

Oficiul poºtal militar 131 
către 

Marele Cartier General 
Inspectoratul Clerului Militar 

Oficiul poºtal militar nr. 85 
 
 Am onoarea a raporta pe lângã “darea de seamã“ ce am înaintat-o prin Corpul 3 Armatã, Serviciul 
religios, urmãtoarele consideraþii duhovniceºti, pe care le prezint respectuos Prea Sfinþitului nostru ierarh al oºtirii. 
 1. Mulþumesc respectos prea sfinþitului episcop general dr. Partenie Ciopron al Armatei, care, în aceste 
vremuri istorice, când armatele româno-germane duc rãzboiul sfânt pentru stârpirea bolºevismului ºi apãrarea 
civilizaþiei în rãsãritul Europei, alegând în persoana mea modestã sã fiu pastor sufletesc al ostaºilor germani ce-ºi 
fac datoria pentru Patrie, Tron ºi Conducãtor în Armata Românã. 
 2. În aceastã calitate a mea, am avut ocazia pe câmpul de luptã ca, împreunã cu preoþii militari ortodocºi, 
sã însufleþim ostaºii noºtri spre marea biruinþã de încreºtinare a Ucrainei ºi de stârpire a bolºevismului. 
 3. Prin satele româneºti ºi satele germane din sectorul nostru de luptã, am desfãºurat o vie activitate 
misionarã întocmai ca în vremurile apostolice, chemând în jurul drapelului nostru ºi al crucii pe toþi acei pe care 
persecuþia bolºevicã i-a  depãrtat de Hristos ºi Bisericã. 
 4. Într-un cadru de hotãrâtã acþiune de reconvertire s-a fãcut arderea tuturor broºurilor ºi cãrþilor 
incendiare cu caracter comunist printr-un act solemn efectuat înaintea bisericilor, pe care am aºezat sfânta cruce, 
punându-le la dispoziþia credincioºilor. 
 5. În comunele: Cassel, Strassburg, Bader, Elsan, Kavdel, Polz, Glücksthal, Neudorf etc., împreunã cu dl. 
protopop maior G. Ureche ºi cu preotul-cãpitan Barbu Gheorghe confesorul ortodox al Diviziei 3 ºi dl. cãpitan 
medic dr. Friedrich Filtsch de la Ambulanþa divizionarã 3, într-un cadru deosebit de solemn ºi impresionant, s-au 
oficiat servicii religioase pentru populaþia germanã, care a participat efectiv prin coruri catolice ºi imnuri religioase 
evanghelice, aducând cel mai frumos omagiu de recunoºtinþã bravilor noºtri ostaºi români ce-au cãzut în lupta 
pentru eliberarea lor în aceste regiuni ºi care se gãsesc înmormântaþi prin aceste comune. 
 6. Populaþia germanã din Ucraina le-a împodobit mormintele cu flori, venind în fiecare dimineaþã plini de 
pietate ºi reculegere în faþa lor. 
 7. În aceste comune germane, atât subsemnatul, dl. protopop Gh. Ureche, cât ºi pãrintele cãpitan Barbu 
Gheorghe, am rostit predici înãlþãtoare în faþa ostaºilor noºtri, care au fost ascultate ºi de populaþia germanã cu 
lacrimi în ochi. 
 8. În comunele germane prin care a luptat ºi Divizia 3, a rostit predici ºi slujbe religioase, în absenþa mea, 
preotul-cãpitan Barbu, care au fost traduse populaþiei de cãtre dl. cãpitan medic dr. Friedrich Filtsch, delegatul 
diviziei, care, deºi în vârstã de 64 ani, a cerut d-lui general comandant ªteflea sã-i aprobe a merge pe front ca 
voluntar, în care calitate, atât ca medic, cât ºi ca misionar, a adus reale foloase în aceastã cruciadã româno-germanã. 
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 9. Sub tirul artileriei duºmane, subsemnatul împreunã cu preotul cãpitan Barbu ºi dr. cãpitan medic Filtsch, 
am adunat peste patru sute de ostaºi români morþi, printre care am avut ºi ostaºi de naþionalitate germanã, ce-ºi 
dorm somnul de veci în acelaºi mormânt, înfrãþiþi prin jertfa pentru acelaºi ideal ºi peste care s-a ridicat un prea 
frumos mausoleu de piatrã, prin stãruinþa pãrintelui cãpitan Barbu. La înmormântarea acestor bravi eroi a luat 
cuvântul, rostind o înãlþãtoare vorbire ºi dl. cãpitan-medic dr. Filtsch. La acest mausoleu, ce poatã denumirea 
“Cota 102”, care constituie gloria Diviziei 3 s-a petrecut în timpul înmormântãrii ostaºilor un impresionant 
fenomen ceresc, pe care l-au vãzut toþi ostaºii ºi în urma cãruia bombardamentul inamic a încetat, lãsându-ne sã 
îngropãm liniºtiþi pe eroii noºtri iubiþi. Deºi în tot timpul cât a durat asanarea câmpului de luptã, timp de douã zile 
a fost furtunã, întuneric ºi bombardament duºman, seara în momentul îngropãrii morþilor, pe când se rostea 
predica, pe vârful movilei dominante, de cãtre preotul-cãpitan Barbu, s-a ridicat întunericul, apãrând soarele într-o 
luminã vie, purpurie, destul de strãlucitoare ºi un curcubeu înconjura colina morþilor, pãrând cã prin jertfa lor 
bunul Dumnezeu mângâia omenirea, iar pe eroii noºtri îi înveºmânta într-o glorie nepieritoare. 
 La asanarea câmpului de luptã de la “Cota 102” a luat parte ºi dl. medic-sublocotenent dr. Schön Thomas. 
 10. Aceastã activitate a mea misionarã am desfãºurat-o printre ostaºii Diviziei 3, împreunã cu pãrintele-
cãpitan Barbu, pe care am continuat-o personal ºi în alte divizii ce compun Comandamentul Corpului  3 Armatã. 
 11. Împreună cu dl. protopop maior Ureche Gheorghe, ºeful serviciului religios al Corpului 3 Armatã, am 
desfãºurat activitatea pastoralã de la trecerea Nistrului ºi pânã în actuala linie de luptã, unde am mers singur ºi unde 
am întâlnit pe preoþii militari ortodocºi fãcându-ºi datoria, care m-au primit cu toatã bucuria, înfrãþindu-ne în 
misiunea noastrã pastoralã, atât la ambulanþã cât ºi la lazarete. 
 12. Împreunã am participat efectiv la deschiderea bisericilor, la botezurile de prunci, la cununii ºi la orice 
serviciu religios de pe câmpul de luptã ºi prin sate ºi oriunde ni s-a ivit ocazia sã îmbãrbãtãm ostaºii, sã mângâiem 
rãniþii ºi sã încreºtinãm populaþia civilã, explicându-le rostul jertfelor pe care oºtirea noastrã, sub conducerea 
viteazului nostru conducãtor, dl. mareºal Antonescu, cât ºi marele führer al Germaniei, Adolf Hitler, le fac 
împreunã, împlinind voia lui Dumnezeu, pentru binele ºi fericirea popoarelor þinute în întunericul bolºevic. În 
aceastã misiune a mea am fost sprijit ºi încurajat în toate împrejurãrile de cãtre dl. general Atanasiu, comandantul 
Corpului 3 Armatã, care a asistat cu statul sãu major la multe solemnitãþi ºi care este un exemplu de ales creºtin, 
îngrijindu-se personal ºi dându-mi directive preþioase pentru împlinirea misiunii mele pastorale în mijlocul 
ostaºilor români de naţionalitate etnică germană. 
 13. Rãmân de asemenea mult recunoscãtor episcopului meu evanghelic-lutheran, Wilhelm Staedel, care 
m-a ales sã fiu pastor sufletesc al ostaºilor germani în Armata Românã, trimiþându-mã cu alþi 7 camarazi sã fim 
purtãtori ai cuvântului lui Iisus pe câmpul de luptã sub directa îndrumare ºi conducere a distinsului Episcop al 
Armatei Române, general dr. Partenie Ciopron. 

Căpitan preot evanghelic-lutheran, 
/ss/ Lebouton 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 607-608 
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Nr. 195.021 
1941, septembrie, ziua 8 
Corpul I Armată 
Serviciul religios 
Oficiul poºtal militar nr. 14 
 

Protopop locotenent colonel Mateescu 
către 

M.C.G., Inspectoratul Clerului Militar 
Oficiul poºtal militar nr. 85 

 

 Cu onoare vă aduc la cunoºtinþã cele mai de jos, rugându-vã sã binevoiþi a dispune. 
 Pe zona de rãzboi, începând cu ziua de 3 August ºi pânã în prezent, serviciul religios în comandamentul 
Corpului I Armatã, s-a îndeplinit de subsemnatul, în urmãtoarea îndoitã calitate ºi anume: 
 1. ªef de serviciu religios pe corp, având în subordine pasagerã pe preoþii Ambulanþelor divizionare: 36, 
26, 21 ºi 1 Gardã; cum ºi pe toþi preoþii regimentelor de la diviziile ce s-au perindat sub jurisicdicþiunea temporarã 
a Corpului 1. Armatã ºi, al doilea, în calitate de confesor deservent la comandament ºi la toate subunitãþile ºi 
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formaþiunile pendinte de corp, ca: cartier, jandarmi, transmisiuni etc., plus unitãþile fãrã preot aflate în locul de 
aºezare a corpului. 
 În prima mea însãrcinare, de ºef al serviciului religios, pe cât mijloacele de locomoþie mi-au îngãduit (cãci 
lipsa aceasta a fost cam simþitã), am vizitat, în zilele de 9, 13, 15, 21 ºi 28 august, precum ºi în zilele de 31 august 
ºi 1 septembrie, ambulanþele divizionare de pe front ºi unele regimente în repaus (de ex. Regimentul 33 Infanterie 
ºi câteva batalioane), unde am cãutat, pe cât posibil, pe de o parte sã stau de vorbã cu rãniþii sosiþi pentru 
triere,mângâindu-i ºi încurajându-i în durere, iar pe de alta, sã cercetez activitatea pastoralã a preoþilor, dându-le 
toate îndrumãrile practice ºi utile în aceste împrejurãri excepþionale. 
 Mi-am fãcut convingerea, atât din observaþii personale cât ºi mai ales din informaþii culese de la domnii 
comandanþi de mari unitãþi, cum cã toþi preoþii în general ºi-au fãcut cu prisosinþã datoria de preot creºtin ºi 
român. Am gãsit însã ºi o ambulanþã lipsitã de asistenþã religioasã, tocmai în zilele de intensivã triere a rãniþilor, - 
preotul fiind în permisie, învoit de domnul comandant al diviziei respective - fapt ce m-a determinat sã 
încunoºtiinþez Inspectoratul Clerului din M. C. G. propunând ca pe viitor sã nu se mai acorde învoiri sau concedii 
preoþilor militari activi sau de rezervã, fãrã avizul în prealabil al acestui comandament. 
 Tot cu acest prilej, am putut constata cã nu toþi ostaºii au primit, dupã rânduiala creºtinã, înainte de 
intrarea în luptã, Sfintele Taine: “Mãrturisirea ºi Împãrtãºirea”, operaþiuni obligatorii care dacã nu s-au efectuat la 
timp ele sunt inaccesibile în timpul luptelor. 
 Am dat instrucþiuni preoþilor militari sã profite de zilele de repaus pentru trupã ºi chiar pentru ofiþeri spre 
a se adiministra tuturor aceastã mângâiere creºtinã. Tot în aceastã calitate de ºef de serviciu de corp, în cursul lunii 
expirate s-a corespondat cu M. C. G., Inspectoratul Clerului, - cu M. U. în subordine ºi cu preoþii în subordine 
atingându-se pânã în prezent, la “intrare ºi ieºire”, numãrul  21. 
 În a doua mea însărcinare, adică de preot deservent în comandamentul acestui corp, activitatea mea s-a 
manifestat pe 2 laturi ºi anume: 
 a. Ritualistã ºi 
  b. Religioasã, naþional patrioticã, ºi moral educativã, silindu-mã pe cât posibil ca eu însumi sã slujesc de 
exemplu. 
 În latura ritualistă: am folosit toate împrejurările posibile, dar ferindu-mã de a nu deveni un impediment 
pentru alte servicii , fie în Basarabia, fie aici peste Nistru, oficiind Sfânta Liturghie atât în duminici cât ºi în unele 
zile din sãptãmânã, prin bisericile din localitãþile pe unde am trecut, oficiind de asemenea Te-Deum-uri pentru 
ajutorul ºi pentru împlinirea nãzuinþelor noastre româneºti; cum ºi parastasul pentru ostaºii noºtri morþi pe câmpul 
de onoare, cunoscuþi ºi necunoscuþi, oficii la care au participat autoritãþile locale (prefect, primar, reprezentant al 
armatei etc. cum ºi domnul comandant al corpului, când timpul a permis). 
 Am oficiat servicii religioase uzuale în mijlocul ostaºilor, nu numai celor pendinte de comandament, dar 
chiar la unitãþi ºi detaºamente strãine. Toate aceste oficii, în regulã generalã, au fost urmate de scurte cuvântãri 
patriotice, instructive ºi morale, þinându-se seama de împrejurare ºi de scara de culturã a celor de faþã. În total s-au 
þinut 18 cuvântãri ocazionale ºi scurte alocuþiuni. 
 Cu acest prilej, socot de a mea datorie să menţionez cã, mânat numai din râvnã apostolicã ºi scrupule 
creºtine, am botezat în religiunea creºtinã ortodoxã, pânã în prezent, 148 copii, în vârstã de la o lunã la 6 ani ºi 
întotdeauna acordând asistenþã religioasã gratuitã tuturor celor ce au cerut aceasta ca: prohodire pentru morþii ce s-
au înhumat sub regimul bolºevic fãrã asistenþã religioasã ºi înmormântãri când a fost cazul. 
 Mai presus de toate atenþiunea mea este îndreptatã în a observa ºi promova fondul moral ºi sufletesc al 
ostaºului de toate gradele, ºtiind pozitiv, cã numai pe acest unic fond, se poate clãdi în oºtirea noastrã simþul de 
respect cãtre superiori, simþul de datorie ºi disciplinã, toate constituind baza existenþei ostãºeºti. 
 Despre aceastã din urmã îndatorire ºi despre realizãrile obþinute voi raporta ulterior ºi anume la terminarea 
campaniei. 

 
ªeful Serviciului religios, Corpul 1 Armatã, 

Protopop locotenent colonel V. Mateescu 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 627-628 
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Nr. 2944/ 10 septembrie 1941 

 
Preotul căpitan Cârlogea Marin  

din Regimentul 74 Infanterie, confesorul Garnizoanei Cernăuţi 
către 

Inspectoratul Clerului Militar 
Oficiul poºtal militar nr. 85 

 
Dare de seamă 

asupra activităţii confesorului militar, Cernăuţi 
 
 Pe scurt: de la 22 iulie la 22 august 1941. 
 22 iulie a.c. S-a definitivat curãþirea capelei militare, profanatã de bolºevici. 
 S-au vizitat răniţii spitalului militar. 
 S-a instituit o candelã ºi o icoanã, în salonul rãniþilor. 
 S-au vizitat prizonierii. 
 S-au împărţit cărţi de rugăciuni, Batalionului II/74, care pleacă din garnizoană. 
 23 iulie a.c. Am intervenit personal printr-un raport, la dl. general V. Ionescu, comandantul garnizoanei, 
spre a se lua măsuri pentru ridicarea unei cruci, sergentului Zenoagă Zenovie din Regimentul 3 Grãniceri, 
înmormântat de noi, spitalul nefixându-i nici o cruce, lucru ce s-a ºi aprobat, crucea rãmânând sã o confecþioneze 
Regimentul 74 Infanterie. 
 S-a vorbit batalioanelor I ºi II/74 la ora 11 a.m., într-o cuvântare ocazionalã, despre “ Respectul faþã de 
avutul aproapelui nostru”, fãcând apel la conºtiinþa lor de soldaþi români, creºtini ºi olteni care veniþi aici sunt 
chemaþi, sã clãdeascã, nu sã dãrâme. 
 24 iulie a.c. S-au vizitat răniţii spitalului militar. S-a constatat moartea caporalului Călinescu Gavril din 
Regimentul 3 Grãniceri Rãdãuþi ºi s-au cerut comenduirii locale, dispoziþii telefonice, asupra faptului cum va 
decurge înmormântarea, ce se va oficia în ziua de 25 iulie a.c. ora 16. 
 Am dat sfaturi ostaºilor întâlniþi în Batalionul 18 Vânãtori ºi specialiºtilor din Regimentul 11 Roºiori. 
 25 iulie a.c. Am vãzut prizonierii ruºi, lângã cercul militar, cãrora le-am þinut un cuvânt ocazional, prin 
care li s-a arãtat nenorocirea adusã de bolºevism ºi situaþia în care se zbat azi, deºi un stat mare, numai datorită 
lipsei de credinţă în Dumnezeu. 
 Am vãzut comuniºtii din judeþul Cernãuþi sub pazã, lângã Catedrala Mitropolitanã. 
 Am stat de vorbã cu ei, întrebând, ce i-a fãcut de au îmbrãþiºat ideile iadului comunist. Majoritatea mi-au 
rãspuns, cã au fãcut-o datoritã traiului, pe care nu-l puteau cãpãta din altã parte. Recunosc greºeala. Cer expiere. 
Mãrturisesc cã ºi în timpul ruºilor au fost creºtini într-ascuns. 
 După-amiază am făcut înmormântarea caporalului Călinescu Gavril din Regimentul 3 Grăniceri ºi a lui 
Ludovic Forgaci. 
 Am fost însoţit de un pluton din grăniceri. După prohod s-a ţinut un cuvânt funebru. 
 26 iulie a.c. Am fost în Regimentul 74, am stat de vorbă cu soldaţii, dându-le sfaturi. 
 S-au dat prin dl. sublocotenent Popescu Grigore, venit în delegaþie de la Iaºi, 100 (una sutã) cãrþi de 
rugãciuni pentru batalionul III/74 ce se gãseºte la Iaºi. 
 După-amiază s-a efectuat vecernia. 
 27 iulie a.c. Serviciu Liturghic la biserica mânăstirii, însoţit de predică. 
 28 iulie a.c. Am mers la lagărul de prizonieri, unde am stat de vorbã cu dânºii ºi în special cu cei neaoºi 
ruºi, prin tãlmaci, care detestã guvernarea bolºevicã. Unul mi-a comunicat cã tatãl sãu a murit de foame în urma 
confiscãrii întregii averi ºi deci, dânsul nu poate accepta aceste procedee inumane. Majoritatea nu sunt strãini de 
creºtinism, ºtiu a face cruce ºi a se ruga, în afarã de usbeci, care au mãrturisit cã se închinã soarelui ºi lunii, deci 
sunt pãgâni. 
 Eu am întãrit convingerea lor în rãul adus de raiul bolºevic printr-un scurt cuvânt, arãtând cã puterea 
rãului, care este bolºevismul, în curând va cãdea, iar ei vor merge acasã ºi din nou vor fi pravoslavnici. 
 Am vizitat rãniþii din spitalul militar. Au moralul ridicat ºi sunt convinºi cã jertfa lor nu este zadarnicã. 
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 29 Iulie a.c. Am vãzut deþinuþii curþii marþiale. Am sta de vorbã cu conducãtorii curþii ºi am stabilit un 
program pentru aceastã curte, ºi anume: luni, pentru servicii ierurgice ºi vineri, cuvânt comentatoriu din Sfânta 
Scripturã. 
 Am asistat la masa trupei din cazarma Regimentului 8 Vânători. 
 30 iulie a.c. S-a adunat Regimentul 74 Infanterie la cazarma Regimentului 8 Vânãtori, cãrora li s-a þinut 
un cuvânt despre condiþiile creºtine în care un ostaº trebuie sã trãiascã. 
 S-a condamnat furtul ºi sudalma. 
 Dupã-amiazã am mers pe câmpul de instrucþie, unde, însoþit de ofiþerii: Fotescu, Dimulescu, Tãrãpoancã 
etc., am stat de vorbã cu ostaºii din fiecare companie în parte. 
 1 august a.c. Am vãzut ostaºii rãniþi din spitalul militar. Am stat de vorbã cu fiecare în parte. 
 I-am încurajat ºi le-am îndulcit suferinþa. 
 Am luat iniþiativa, prin Regimentul 74 Infanterie, pentru o colectã în naturã printre ofiþeri ºi trupã, spre a 
le veni în ajutor ostaºilor rãniþi. S-a binecuvântat masa trupei. 
 Am vorbit companiei a 4-a, prezent fiind sublocotenentul Toltea, arătându-le adevăratul rost al soldatului 
pe aceste meleaguri. 
 Le-am cerut moralã ºi strãruinþã în rugãciune, pentru izbânda deplinã, care nu va întârzia sã vinã. 
 Le-am arãtat cum dupã mobilizare pot sã-ºi întemeieze un cãmin strãlucit ºi o gospodãrie modernã. Li s-au 
dat exemple. 
 2 august a.c. De vorbă cu soldaţii în Regimentul 8 Vânători. Binecuvântarea mesei trupei. Pregătirea 
pentru vecernie. 
 3 august a.c. Oficierea serviciului liturghic, cu predică. Am dus, împreunã cu dl. maior Dinescu, 
comandantul Batalionului I/74, cãpitan Pãltineanu ºi sublocotenent Preotu, daruri ostaºilor rãniþi din spitalul 
militar. 
 Darurile au constat din: ciocolatã, vin, þigãri, chibrituri, câte un pachet pentru fiecare ostaº în parte. 
 4 august a.c. Dupã programul stabilit cu Regimentul 74 Infanterie, am vãzut deþinuþii curþii marþiale 
locale în numãr de 280, cãrora le-am þinut un cuvânt ocazional arãtându-le, cã datoritã greºelilor, au ajuns aici ºi 
aceasta pentru cã au jignit Majestatea Divină. 
 Le-am cerut ca acela care are curajul sã se apropie de scaunul duhovniciei, sã se spovedeascã ºi sã se 
cuminece. 
 S-a spovedit până târziu. S-a anunţat continuarea pe vineri, 7 august a.c. Am văzut sectorul companiei 
comandată de dl. locotenent Maftea, stând de vorbă cu soldaţii dându-le sfaturi, cum trebuie să se comporte în 
situaţia în care se găsesc. 
 5 august a.c. Am vãzut compania a 7-a/74, comandatã de dl. locotenent Sãvulescu, în sectorul “Gara”. Am 
stat de vorbã cu ostaºii ºi le-am dat sfaturi ºi îndrumãri. S-a binecuvântat masa trupei. 
 S-a efectuat vecernia pentru 6 august a.c. 
 6 august a.c. S-a liturgisit cu predică. S-a binecuvântat masa trupei. 
 7 august a.c. Am vizitat spitalul militar. S-au încurajat răniţii. S-a ţinut o conferinþã cu comentarii din 
Sfânta Scripturã (Matei V, 13-18), compania 4-a ºi 8-a/74 cum ºi compania comandã, în cazarma 11 Roºiori. 
 S-a binecuvântat masa trupei. 
 8 august a.c. S-au spovedit ºi împãrtãºit 5 bolnavi - ostaºi ºi rãniþi din spitalul militar. 
 Am citit rugãciuni pentru însãnãtoºirea sublocotenentului Vasile Orezeanu, operat în spital. 
 S-au vãzut deþinuþii de la curtea marþialã, continuându-se spovedirea ºi împãrtãºirea. 
 9 august a.c. Vizitarea companiei 1-a în sector. Binecuvântarea mesei trupei. Pregãtirea pentru vecernie ºi 
Liturghie. 
 10 august a.c. Adunarea Regimentului 74 Infanterie la ora 9,30 a.m., în cazarma Regimentului 8 Vânători. 
Oficierea sfinţirii apei. Pomenirea eroilor, lista nr. 1. Cuvântare ocazională. 
 11 august a.c. Adunarea Regimentului 74 Infanterie în cazarma Regimentului 8 Vânãtori. Cuvântul d-lui 
colonel, comandantul regimentului. Lista celor pedepsiþi ºi moralã din partea d-sale. 
 12 august a.c. Vizitarea companiei 7-a în sector. Educaţia religios-morală a fiecărui corp de gardă în parte. 
 13 august 1941. Vizitarea deþinuþilor curþii marþiale. S-a þinut un cuvânt ocazional la un numãr de peste 
120 deþinuþi. Toþi îºi exprimã dorinþa cã vor fi buni români ºi buni creºtini. Detestã viaþa sub regimul comunist. 
 14 august a.c. Vizitarea prizonierilor bolºevici, din faþa comenduirei pieþii. 
 S-au chemat toþi deþinuþii, în numãr de 85, ºi dupã ce s-au interogat fiecare în parte de unde a fost luat 
prizonier, din ce localitate este - parte din ei ºtiind româneºte, parte prin tãlmaci, li s-a ţinut un cuvânt ocazional 
scoţând în evidenţă scopul real al regimului sovietic. 
 S-a constat cã toþi prizonierii au o oroare de acest regim ºi n-ar mai dori revenirea lui. 
 Unii plâng, arãtând starea lor familialã detestabilã sub ruºi, cer eliberarea spre a-ºi reface cãminul. 
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 15 august a.c. S-a oficiat Sf. Liturghie în suburbia Clocucica, sectorul companiei de cercetare din 
Regimentul 74 Infanterie, însoţit de părintele Protoerescu: 
 S-a predicat. S-a vizitat compania în sector ºi s-a fãcut educaţia religios-morală, fiecărui grup de comandă 
în parte. S-a efectuat vecernia. 
 16 august a.c. S-a sãvârºit Sf. Liturghie la biserica cu hramul “Cuvioasa Paraschiva”, împreunã cu 
pãrintele Jeancovschi, parohul bisericii. 
 17 august 1941. S-au vizitat deþinuþii închisorii militare. S-a þinut un cuvânt ocazional la un numãr de 
circa 25-30 deþinuþi, ce încã nu erau introduºi în celule. De faþã dl. locotenent colonel Davideanu ºi plutonierul 
Ionescu. 
 S-a interogat fiecare în parte de fapta comisă, scoţând de aici subiectul de vorbit, înfierând faptele lor 
neromâneºti ºi necreºtineºti, punându-se în serviciul sovietelor. 
 18 august a.c. S-a vizitat spitalul militar. 
 S-a constat moartea caporalului Petre Rădulescu din Regimentul 86 Infanterie, rănit pe front. 
 S-a raportat cazul comenduirei pentru a i se face o înmormântare creºtineascã ºi a i se da onorurile 
cuvenite gradului ºi faptei sale ostãºeºti. 
 19 august a.c. S-a vizitat compania a 8-a în sector, făcându-se educaţia religios morală fiecărui grup de 
comandă în parte. 
 S-a efectuat înmormântarea caporalului Rădulescu Petre din Regimentul 86 Infanterie. S-a ţinut un cuvânt 
funebru. I s-a dat onorul de către un pluton din compania de pionieri, 74 Infanterie, comandată de sublocotenent 
Miroiu. 
 20 august a.c. Am vizitat sectorul companiei a 8-a. S-a făcut educaţia religios morală fiecărui grup de 
comandă. S-au împărţit cărţi de rugăciuni companiei a 3-a. S-a binecuvântat masa trupei. 
 21 august a.c. S-a vizitat cazarma Regimentului 11 Roºiori. Am stat de vorbã cu ostaºii cãrora li s-au dat 
sfaturi. Am vãzut infirmeria regimentului cu trei bolnavi, cãrora li s-au îndulcit suferinþele prin cuvinte frumoase. 
 22 august a.c. S-a vizitat curtea marţială. S-a ţinut un cuvânt ocazional deţinuţilor. S-au vizitat prizonierii. 
S-a asistat la masa trupei. 

  
Confesorul Garnizoanei Cernăuţi 

 din Regimentul 74 Infanterie, 
 Preot căpitan Cârlogea Marin 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 652-657 
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Regimentul 89 Infanterie 
Nr. 10374/1941 
11 septembrie 1941 

 
Prea cucernice părinte Protopop, 

 
 Am onoarea a vă înainta următorul raport: 
 1. În vizitele pe care zilnic le-am fãcut, pe la ostaºii noºtri din primele linii, pentru a le duce un cuvânt de 
îmbãrbãtare ºi mângâiere duhovniceascã, mulþi dintre ei mi-au cerut cărţi de rugăciuni, cruciuliţe sau iconiţe, 
pentru a se închina bunului Dumnezeu 
. 2. Alþii doresc sã se mãrturiseacã ºi sã se împãrtãºeascã cu însuºi Trupul ºi Sângele Domnului. I-am 
spovedit ºi-i voi mai spovedi, parte din ei am ºi cuminecat. Cuminecãtura care o am pentru bolnavi, este în cantitate 
micã ºi se poate administra ºi cu apã, fiind pregãtitã cu vin. Îmi lipseºte puþin vin de calitate bunã, pentru 
Cuminecãturã, întrucât ei au fost învãþaþi a se cumineca numai sub acestã formã. 
 3. Întrucât mi-am adus odăjdii şi cărţi de ritual, ale mele personale, nu am cerut de la 
Episcopia Armatei nimic şi nici nu mi s-a trimis nimic. În tot timpul am simţit lipsa unor 
lumânări pe care să le aprind la căpătâiul eroilor căzuţi. 
 

Cu fiiască dragoste, al P. C. Voastre 
Preot căpitan Valeriu Beleuţă 
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către, 
Prea Cucerniciei Sale părintelui protopop locotenent colonel Mateiu Popescu 

ªeful Serviciului clerului Corpului V Armatã la Marea Unitate, Oficiul poºtal 34. 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 710 
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Ambulanţa Divizionară nr. 3 
[18.09.1941] 
Nume ºi prenume: Barbu I. Gheorghe 
Gradul: preot, căpitan activ. 
Unitatea: Confesorul garnizoanei Bucureºti 
Vechimea în grad: 1 aprilie 1931 
Locul ºi data naºterii: 1903 mai 31, Coºovenii de Sus, judeţul Dolj 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Crucea Regina Maria”, cls a II-a 
Motivul propunerii: Se propune pentru ordinul “Crucea Regina Maria” cls. a II-a pentru că a executat ordinul 
operativ special nr. 13 din 20 august 1941, al comandamentului, sub tirul artileriei inamice, a fãcut asanarea 
câmpului de luptã la Cota 102. Apoi ºi-a îndeplinit funcþiunea de pastor, atât la ambulanþã, cât ºi în mijlocul 
populaþiei, botezând 800 de copii ºi peste 4000 bãrbaþi ºi femei ºi, prin predici, a instalat prin satele ucrainene 
Sfânta Cruce în locul statuilor lui Lenin. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 130 din 18 septembrie 1941 
Pãrerea ºefilor ierarhici: Rog binevoiţi a aproba. Comandantul Diviziei 3 Infanterie /ss/ general I. Şteflea: 
“Aprob”. Comandantul Corpului 3 Armată, general /ss/ indescifrabil. 
 
A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 66, f. 551 

 
39 

Comandamentul M.U. 
Oficiul poºtal militar nr. 120 
Nr. 25502, 18 septembrie 1941 

Divizia a  3-a 
către 

Ministerul Apărării Naţionale 
Inspectoratul Clerului Militar 

 

 Am onoarea a înainta raportul de faţă al preotului căpitan Barbu I. Gheorghe, cu rugămintea ca el să fie 
supus Î.P.S dr. Ciopron, Episcopul Armatei, pentru a studia problema pusă, care este foarte interesantă. 
 Pe terenul creºtinesc s-a fãcut mult în aceastã divizie ºi la prima ocazie mã voi prezenta Î.P.S. Episcop 
militar dr. Ciopron spre a raporta verbal ceea ce au fãcut preoþii noºtri militari în acest rãzboi sfânt al neamului 
nostru. 

Din ordin 
ªeful de stat major 

Lt. colonel Marin Ionescu 
Nr. 6 
10 septembrie 1941 

 
Preotul căpitan Barbu I. Gheorghe 

Confesorul Ambulanţei divizionare Nr. 3 
către 

Ambulanţa divizionară a Diviziei nr. 3 
 
 Am onoarea a raporta următoarele: în afară de activitatea pur pastorală, pe care noii 
preoţi militari au desfăşurat-o în mijlocul bravilor noştri ostaşi, atât pe câmpul de luptă, cât şi 
pentru mângâierea şi alinarea suferinţelor celor răniţi; am realizat în această campanie şi 
frumoase rezultate pe terenul misionar evanghelic în mijlocul populaţiei civile, fiind îndemnaţi 
la acest lucru de râvna noastră duhovnicească şi de exemplul viu al Î.P.S. Episcop Ciopron al 
armatei şi mai ales de preţiosul îndemn şi sprijin pe care l-am avut din partea d-lui general 
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comandant I. Şteflea, care, deşi s-a găsit întotdeauna pe câmpul de luptă în linia întâia, cot la cot 
cu ostaşii noştri, totuşi l-am simţit în orice loc prezent, la întrega noastră acţiune de 
reîncreştinare a Rusiei bolşevice. 
 Încã nu se terminase trecerea trupelor noastre peste Nistru ºi d-sa ne-a ºi trimis prin satele moldoveneºti 
spre a boteza ºi a predica pe Hristos, dându-mi personal ºi un însemnat dar de bani spre a-i împãrþi copiilor 
botezaþi. Adesea, sub tir de artilerie ºi bombardament aerian, am botezat copii ucrainieni; am împãrtãºit poporul cu 
Sf. Taine, am distrus statuile lui Lenin ºi am înãlþat Sf. Cruce pe Sf. Altare, care fuseserã pânã aici distruse ºi 
pângãrite de bolºevici. 
 De cãtre ambulanþa noastrã, s-au botezat pânã în prezent 863 copii ºi peste 4000 tineri, ºi un alt numãr tot 
atât de însemnat, au primit Sf. Împãrtãºanie. Acþiunea noastrã misionarã trebuie însã continuatã ºi mai ales 
fortificatã, avându-se în vedere cã noi, preoþii militari, ne deplasãm în continuu însoþind trupele noastre dupã 
mersul operativ respectiv. 
 O adevãratã sãrbãtoare a fost în divizia noastrã, când prin râvna duhovniceascã a d-lui colonel Mariu 
Ionescu - ºeful de stat major, s-a adus în mijlocul ostaºilor ºi a populaþiei civile ciobanul Petre Lupu de la Maglavit, 
obþinându-se frumoase rezultate de înviorare sufleteascã în special la ostaºii ce mergeau pe front, ostaºii rãniþi ºi 
populaþia ucrainianã. 
 Dar, noi plecãm mereu înainte, iar populaþia civilã, încreºtinatã cu atâtea jertfe, rãmâne în urmã fãrã 
pãstori. De aceea, propun a se interveni la Marele Cartier General în scopul ca Sfântul Sinod sã fie convocat sã ia 
în discuþie aceastã importantã problemã de fortificare creºtinã a acþiunii misionare din Ucraina, ce s-a început prin 
atâtea jertfe de cãtre preoþii militari. Avem nevoie aici, în spatele frontului nostru, de o armatã misionarã 
apostolicã, care trebuie sã confirme lucrul nostru pastoral în mijlocul populaþiei civile. Ce folos cã noi am ridicat 
troiþe ºi am sfinþit biserici, dacã nu-i nimeni sã slujeascã în ele în duminici ºi sãrbãtori! 
 Chiar duminica trecutã, în satele Drucecva, Curtova ºi Carpova, o mulþime imensã de credincioºi au venit 
la sfânta bisericã ºi aºteptau în haine de sãrbãtoare sã le vinã preoþi sã le slujeascã Sf. Liturghie ºi sã le predice, 
mângâindu-le ºi luminându-le sufletele. 
 Sunt atâþia cucernici preoþi în þarã - câte 2-3 la o bisericã: ar fi foarte utili aici atât pentru Neam, cât ºi 
pentru populaþia de aici. Aduºi aici pentru douã-trei sãptãmâni, aceºti preoþi, prin rotaþie, ar continua lucrul nostru 
pastoral. Ar putea organiza capele în care sã slujeascã ºi sã lãmureascã poporul asupra jertfelor pe care le face 
ostaºul nostru pentru Cruce ºi civilizaþie, ar sluji ºi ar face pelerinaje la cimitirele de onoare ale ostaºilor noºtri, ar fi 
cârmuitorii sufleteºti al noului popor eliberat ºi încreºtinat.  

Prin broºuri, iconiþe, cruciuliþe ºi  prin rãspândirea Sfintei Scripturi ºi a cãrþilor de rugãciuni în fiecare 
colibã din fiecare sat, prin vizitele canonice ale înalþilor noºtri chiriarhi, cruciada aceasta sfinþitã a neamului 
nostru, ar cãpãta un ºi mai formidabil loc de strãlucire în istoria lumii! 
 Faþã de jertfele bravilor noºtri ostaºi, faþã de strãdaniile pline de eroism ale providenþialului nostru 
Conducãtor, Biserica, prin slujitorii ei, trebuie sã fie cât mai prezentã în mijlocul nostru, spre a însãmânþa aici 
adânc Cuvântul Domnului Hristos ºi mai ales pentru a scoate la luminã, din bezna întunericului, pe aceºti oameni 
care au avut atât de suferit de pe vremea persecuþiei bolºevice care le-a deformat sufletele, lipsindu-i de tot ce 
constituie omenie, creºtinism ºi civilizaþie. 
 Nu o facem noi acum, nu o face Biserica ortodoxă, o vor face sigur Biserica catolică sau 
poate sectele, care întotdeauna au fărâmiţat conştinţa unui popor! 
 Biserica noastră ortodoxă trebuie sã povãþuiascã ºi sã fie prezentã lângã acei ce înfruntã moartea pentru 
Hristos ºi pentru Evanghelie! 

 
 Preot căpitan activ Barbu I. Gheorghe 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 838-839 
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Nr. 279 
1941, septembrie, 20 

 
Preotul Batalionului 20 Vânători Munte 

către 
Prea sfinţitul episcop, general dr. Partenie Ciopron 

Episcopul Armatei 
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 Cu adânc respect, am onoarea a Vă raporta cele ce urmează: 
 Pe data de 6 august 1941, am fost mobilizat ca preot confesor al Batalionului 13 Vânători Munte, activând 
în cadrele acestui batalion în campania de la Nistru la Nipru, până la data de 31 august a.c., raportând următoarele: 
 x) Am predicat ostaºilor în toate împrejurimile cerute. 
 x) Am fost neîntrerupt în mijlocul trupei, cu sfatul ºi exemplul. 
 x) Am făcut parastasul eroilor căzuţi din acest batalion. 
 x) În oraºul Wosnecenco (Ucraina) am slujit la cimitirul local un parastas pentru morþii familiilor din oraº, 
îngropaþi fãrã preot. 
 x) Pe distanţa de 200 km. de la Wosnecenco-Nipru, prin toate satele pe unde am trecut am botezat copii 
între 0-15 ani, ce nu erau creºtinaþi. 
 x) Prin toate satele unde am cantonat cel puþin o zi, am vizitat bisericile locale, dispunând a fi curãþite, pe 
cele dãrâmate de bolºevici, le-am fotografiat. 
 Cu data de 1 septembrie 1941, am fost mutat confesor la Batalionul 20 Vânători Munte.  

La acest batalion având o activitate deosebită, am onoarea a raporta următoarele: 
 x) În intervalul de la 3-6 septembrie Batalionul 20 Vânători Munte a avut lupte grele cu inamicul, ce a 
atacat cu forţe superioare. 
 x) În tot timpul acestei lupte am fost lângă batalion, în zona de luptă. Colaborând cu dl. căpitan medic dr. 
Ţintea, de la  Batalionul 20 Vânători Munte, am făcut evacuarea răniţilor, ridicându-i chiar din zona de luptă.  

Sub focul inamicului am evacuat aproximativ 170 rãniþi. În timpul evacuãrii rãniþilor, am fost 
bombardaþi timp de 3/4 orã ºi de aviaþia inamicã. Dar, sub paza lui Dumnezeu, am scãpat neatins decât în mod 
superficial la faþã. 
 x) Conform ordinului d-lui comandant al batalionului, subsemnatul împreunã cu dl. medic, am format 
douã echipe sanitare, pentru a strânge rãniþii ºi morþii din zona de luptã. 
 x) În ziua de 5 septembrie ºi în noaptea de 5 septembrie, în timp ce poziþiile erau încã ocupate de armatã, 
subsemnatul, ajutat de echipa sanitară, am verificat terenul de luptă, exact până la apa Niprului.  

Deºi duºmanul ne-a reperat ºi a tras, nu ne-a atins. În felul acesta s-au evacuat încã 8 rãniþi ºi 86 morþi. 
 În acest interval am fost iarãºi bombardaþi de aviaþia duºmanã. 
 x) Am onoarea a raporta că subsemnatul am fost singurul preot care în timpul luptelor de la 3-6 
septembrie a.c. din regiunea Sablucovca, am stat neîncetat la zona de luptă, înţelegând a-mi face datoria către ţară 
alături de batalionul ce lupta. 
 În afară de cele de mai sus, am onoarea a mai raporta: 
 x) Batalionul 20 Vânãtori Munte, începând de la dl. comandant ºi pânã la ultimul soldat, s-a purtat 
vitejeºte în aceastã luptã.  

S-au adus mulţumiri ofiţerilor şi trupei, bine meritate, împărţindu-se recompense şi 
decoraţii. Au fost decoraţi chiar şi sanitari ce au fost sub conducerea mea.  

Cred că ar fi fost cazul de a se da atenţie şi activităţii deosebite  a preotului confesor; 
acest lucru însă nu s-a făcut. 
 x) Preoţii, cei întâi, în război, sunt obligaţi a se jertfi, fără condiţia nici a unui fel de recompensări. 

Totuºi, pentru prestigiul Bisericii ºi preoþimii militare, socot cã, în cazuri deosebite, trebuie evidenþiatã ºi 
activitatea lor, pentru a se dovedi cã în cartea rãzboiului acesta pentru neam ºi credinþã, au scris ºi preoþii 
mobilizaþi câteva rânduri frumoase. 
 De aceea, înaintez Prea sfinţiei voastre, acest raport. 

Cu adânc respect, 
 

 preot căpitan iconom Claudiu Petrovici, 
Batalionul 20 Vânători Munte 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 694-695 
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Corpul 3 Armată 
[22.09.1941] 
Nume ºi prenume: Ureche Gheorghe 
Gradul: preot, maior 
Unitatea: Corpul 3 Armată 
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Vechimea în grad: 10.V.1940 
Locul ºi data naºterii: 1889.III.1, Truºeni, judeþul Lãpuºna 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Steaua României” cu spade, cls a V-a (cavaler) 
Motivul propunerii: A propovãduit credinþa ºi iubirea aproapelui, în toate localitãþile pe unde a trecut corpul de 
armatã, contribuind foarte mult la ridicarea moralului trupelor. A botezat sute de copii în satele din Ucraina ºi a 
oficiat zeci de cununii, câºtigându-se foarte mult simpatia populaþiei ucrainene faþã de armata românã. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Aprob”. Comandantul Corpului 3 Armată, general /ss/ indescifrabil 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 36/22 septembrie 1941 
 
A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 46 Est, f. 32 
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Corpul I Armată, Serviciul religios 
Oficiul poºtal militar Nr. 14 
Nr. 195.042 
1941, septembrie 29 

Corpul 1 Armată 
Serviciul religios  

către 
Marele Cartier General, Inspectoratul Clerului Militar, 

Oficiul poºtal militar Nr. 85 
 
 Am onoarea a Vă înainta aici alăturat o dare de seamă cu activitatea desfăşurată de 
preotul căpitan rezervă Mihăilă C-tin, din Regimentul 5 Grăniceri pe timpul de la 3 iunie la 31 
august a.c. 
 Acest preot a mai fost concentrat la acel regiment, încã de trei ori, în anii 1939 ºi 1940 ºi în plus 
mobilizarea de acum. 
 M-am convins personal, că, în toate împrejurimile, acest preot a dovedit curaj ºi devotament în împlinirea 
datoriei, chiar în situaþii grele, fãcându-se destul de util aºezãmântului ce deserveºte ºi acum, ºi, în acelaºi timp, 
atrãgându-ºi simpatia trupei ºi chiar a ofiþerilor. 
 Propun să fie distins cu un rang bisericesc. 

  
ªeful serviciului religios C.I.A., 

 Protopop locotenent colonel V. Mateescu 
 

Situaţie  
de activitatea pastorală a preotului căpitan confesor  

Mihăilă Constantin, Regimentul 5 Grăniceri,  
de la 3 iunie -  31 august 1941. 

 
 Marţi, 3 iunie. Prezentarea la Regimentul 5 Grăniceri, partea sedentară, Brăila. 
 Miercuri, 4 iunie. Prezentarea la Regimentul 5 Grãniceri, partea activã, Galaþi. Comandantul 
Regimentului 5 Grãniceri este ºi comandantul detaºamentului din care fac parte: 1) Batalioanele I, II, III, IV din 
Regimentul 5 Grăniceri; 2) B.M.D.; 3) Regimentul 2 Artilerie Grăniceresc; 4) Flotila de război; 5) Secţia de 
proiectoare, grupa de branduri etc., având un însemnat efectiv (...). 
 Duminică, 22 iunie. Declararea războiului româno-germano-rus. Momente înãlþãtoare. Sute de guri de tun 
vestesc mãreþia luptei ºi împroaºcã fãrã milã focul asupra bolºevicilor. Artileria inamicã bate în Bãdãlan 
(Batalionul II). 
  Pe ºoseaua Galaþi-Reni companiile 6-7 încearcã trecerea Prutului. Sunt respinse de artileria inamicã care 
bate cu furie. Sunt morþi ºi rãniþi. 
 Luni, 23 iunie. De dimineaþã, orele 7,30, am plecat în batalion sã identific morþii ºi rãniþii. Am fost prins 
sub un bombardament de artilerie timp de douã ceasuri ºi jumãtate. Este imposibil de descris situaþia în care mã 
gãseam. Sute de obuze se spãrgeau în stânga, în dreapta, în faþã ºi în spatele meu. Eram cu cãpitanul Antonescu, dl. 
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dr. Bãdiriþã ºi cântãreþul meu. Printr-o minune dumnezeiascã am scãpat. Am fost felicitat de dl. general 
Potopeanu, comandantul Diviziei I Grăniceri, ca unul ce primisem botezul de foc. 
 Marþi, 24 iunie. Am îngrijit de sicrie, cruci, îmbrãcãminte curatã, pluton de onoare ºi tot ce trebuie pentru 
morþii eroi. Cu tot bombardamentul de artilerie ºi aviaþie, am condus la locul de veci, în cimitirul militar - Galaþi, 
pe urmãtorii ostaºi cãzuþi la datorie: 
 1. serg. Coporeanu Ioan, compania 4, Regimentul 2 Grăniceri pază; 
 2. sold. Deacu Ioan, compania 4, Regimentul 2 Grăniceri pază; 
 3. sold. Toma Ianculovici,  Regimentul 5 Grăniceri operativ; 
 4. sold. Manole ªtefan,    - “ - 
 5. sold. Damaschin Nicolae   - “ - 
 6. serg. Iutuc Gheorghe   - “ -  
 7. sold. Iacolici Toma    - “ - 
 8. un plutonier de jandarmi, mort la spital în urma unei operaţii. 
 Miercuri, 25 iunie. La spital cu răniţii. 
 Joi, 26 iunie. Am confecþionat material pentru coºciuge, cruci. Cu pompa cuvenitã ostaºilor cãzuþi la 
datorie, am înmormântat pe urmãtorii: 
 1. caporal Balãºa Gh.,  Compania 6, Regimentul 5 Grãniceri; 
 2. caporal Buºilã Alecu,   - “ - 
 3. soldat Gridiº Toma,    - “ - 
 4. soldat Comănici Ilie,   - “ - 
 5. soldat Popa Ioan,    - “ - 
 6. soldat Orbulescu Nicolae,   - “ - 
 Vineri, 27 iunie. La comandament. La spital de vorbă cu răniţii. Acolo mai sunt încă doi preoţi mobilizaţi. 
 Sâmbătă, 28 iunie. Batalionul I, compania II. Pregãtiri pentru intrarea în foc. Sfinþirea apei cu ectenie de 
rãzboi. Botezul trupei. Cuvântãri cu subiectele: “Luptã dârzã împotriva comunismului (pãgânismului). Cu noi este 
Dumnezeu, Mântuitorul, Biserica ºi Crucea Sa, Sã fim vrednici de numele strãmoºilor ºi eroilor noºtri”. Rugãciune 
pentru dezlegarea ºi iertarea pãcatelor: “Cu noi este Dumnezeu”. 
 Duminicã, 29 iunie (Sf. Apostol Pavel ºi Petru). La Batalionul I (Bãdiþã). Companiile I ºi  III. Din cauza 
bombardamentului ºi a mãsurilor de camuflare am fãcut slujba pe grupe ºi pe plutoane. Cu aceasta am fost ocupat 
toatã ziua. 
 Slujbã ºi predicã despre: “Jertfa mucenicilor, a apostolilor Petru ºi Pavel ºi a celorlalþi apostoli pentru 
Evanghelie; a voievozilor, a eroilor pentru þarã; jertfa ce ni se cere nouã pentru Bisericã, Þarã, Rege  ºi 
Conducãtor”. 
 Duminicã, 29 iunie orele 20-23 1/2, pregãtiri de plecare. Ora 24 plecarea Diviziei I Grãniceri în altã parte, 
pentru a sparge frontul. De aici încolo a trebuit sã mãrºãluim zi ºi noapte. Am fost întotdeauna alãturi de medicul 
regimentului, cãpitan dr. A. Zamfir, printre ostaºi (...). 
 Sâmbătă 5, duminică 6, luni 7, marţi 8 iulie, cantonarea în pădurile de lângă satele Popeni, Epureni, 
Murgeni. La Ţiganca lupte violente. În tot timpul am fost printre ostaºi, þinându-le cuvântãri, îmbãrbãtându-i la 
luptã ºi încurajând pe cei obosiþi în marº. 
 Marþi, 8 iulie. Cu 70 maºini, trimise de divizie, am plecat spre Huºi. 
 Miercuri, 9 iulie. Dimineaþa la ora 6 am fost în satul Rãseºti de lângã Prut. Trecerea Prutului am făcut-o 
între orele 19-20. Am trecut prin satele: Albiţa, Călmăţui, Danca, Dăncuţa, oprindu-ne în Cioara. Pe tot parcursul 
drumului prin aceste sate am fost întâmpinaţi cu mare bucurie. În special, eu ca preot, abia am putut să mă strecor 
prin aceste sate, fãgãduind la toþi cã a doua zi, joi 10 iulie, voi face slujbã la Cioara ºi poftindu-i sã ia parte. 
 Joi, 10 iulie. Poposim în Cioara. Nu este bisericã, aºa cã, în mijlocul satului, la o troiþã mare cu chipul 
Domnului Iisus împodobit cu flori, busuioc, lumânãri, colivã, fructe etc. am sãvârºit sfinþirea apei  unitã cu Te-
Deum, cu rugãciunile de rãzboi ºi am vorbit fraþilor moldoveni aºa cum simþeam ca român ºi preot în clipele 
acelea. Le-am arãtat bucuria revederii, i-am compãtimit pentru suferinþele îndurate. Le-am vorbit despre lupta 
noastrã dreaptã pentru întregirea hotarului ºi pentru mãrirea neamului ºi despre ajutorul lui Dumnezeu care este ºi a 
fost întotdeauna cu cei ce cred în El, spre deosebire de pãgânii (bolºevicii) care au cãutat sã-L alunge din familie ºi 
societate ºi au format ºcoala celor fãrã Dumnezeu. Aici, în Cioara, am botezat mai mulþi copii ºi am sãvârºit diferite 
ierurgii, satisfãcând cerinþele poporului. În acest timp, regimentul ia formaþie de luptã ºi contact cu inamicul. Apar 
primii rãniþi, în numãr de cinci, loviþi la cap, picioare ºi piept. 
 Vineri, 11 iulie. Spre Pogoneºti - Regina  Maria - Mingir. Seara m-am retras cu medicul la Pogoneºti, 
pentru a primi rãniþii. 
 Sâmbătă 12, duminică 13 iulie, în Cioara. Luptele începurã sã devinã violente în regiunea Voinescu, 
Tomai, Tochile Rãducanu, Rãzeºti cota 209. Din ordinul d-lui general Trincu mã stabilesc în Mingir, un centru 
important de unde se putea trimite rãniþii mai uºor la spitalele Ambulanþei divizionare 36. 
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 Luni, 14 iulie. Primul mort pe pământul Basarabiei: soldatul Ţuţuiana Gheorghe, compania pionieri, pe 
care l-am înmormântat în cimitirul din Mingir. De notat că aici am găsit biserică bună, preot, cimitir, lume 
credincioasă. 
 Marţi, 15 iulie. Lupte violente la Tomai. Dupã mine, acest loc rãmâne în istoricul Regimentului 5 
Grãniceri, ceea ce pentru Þarã sunt Mãrãºeºtii. 
 Aici ºi-au gãsit moartea bravii ofiþeri: locotenent Drãguleþ, sublocotenent Vãlceleanu, locotenent 
Macovei, maior Popescu ºi peste 40 ostaºi. Numãrul rãniþilor a fost foarte mare. Am înmormântat cu deosebitã 
pompã pe locotenentul Drãguleþ Mihail. I-am fãcut coºciug, cruce mare pe care am sculptat numele lui, colivã etc., 
adicã tot ce trebuie pentru un erou. 
 Miercuri 16, joi 17 iulie. Tot în Mingir cu rãniþii ºi cu morþii. Rãniþii i-am îndrumat spre Voinescu ºi 
Regina Maria. 
  Din cauza luptelor violente, ostaºii nu au putut fi scoºi de pe poziþie, în majoritatea cazurilor. Asanarea 
câmpului de luptã s-a fãcut de locotenent Ungheanu, Regimentul 5 Grãniceri, cu o echipã de înmormântare la 
cimitirul din Tomai. Acolo a fost înmmormântat ºi locotenentul Vladimirescu care a fost mai târziu deshumat ºi 
transportat la cimitirul din Brãila. 
 Vineri, 18 iulie. În urmărirea inamicului de la Mingir spre Ceadâr. 
 Sâmbãtã, 19 iulie. În urmãrirea inamicului Ceadâr-Sãrãþeni - Sãrãþica Veche - Maxineni II - Maxineni I -
Marienfeld. Repaus, aici  am înmormântat pe fruntaºul Dode Niþã din Regimentul 9 Cãlãraºi, lovit de glonþ 
mitralierã. Seara spre Ialpugeni, Javgura, noaptea în Cimiºlia. Aici am gãsit numai jale. În special biserica a fost 
profanatã cum nu se poate descrie. Icoanele sparte, împuºcate, obiectele sfinte cãlcate în picioare, sfãrâmate, 
veºmintele rupte cu desãvârºire, arhiva distrusã, peste tot numai sticle sparte ºi mucuri de þigãri. Nici canibalii nu 
se purtau cu atâta sadism. 
 Luni, 21 iulie. Spre Ciucur-Mingir, Cioc-Maidan, Basarabeasca. La Basarabeasca mi-am amintit de 
dãrâmarea Ierusalimului. Oraºul în flãcãri, peste tot numai cadavre de evrei ºi evreice, magazii arse, staþia de cale 
feratã complet distrusã, în sfârºit, un iad. Aici se îngrãmãdeau coloane ºi cu mare greutate putem merge mai înainte, 
mai ales cã drumurile ºi podurile sunt minate. 
 Marţi, 22 iulie, spre Tarutino, Berezina, Kleastnitza. În Kleastnitza e o jale; 3/4 din orãºel ars. Biserica, în 
special, este completamente arsã. Sub ruinele încã fumegânde se vede numai locul unde cu o zi înainte a fost altarul 
Domnului. Clopotniþa dãrâmatã, clopotele sparte ºi împrãºtiate în sute de bucãþi, pe jos. De asemeni, spitalul, 
ºcoala numai ruine fumegânde. Ce jale, ce barbarie, peste tot! Aici coloana noastrã a fost atacatã de bande sovietice 
care au fost respinse, dezarmate ºi parte fãcute prizoniere. 
 Miercuri, 23 iulie. Plecarea din Kleastnitza spre Frumuºica-Nouã, Zoreni, Vãdeni. Ne oprim în Vãdeni. 
Trupele noastre înainteazã spre Friedensfeld unde întâmpinã rezistenþã puternicã din partea inamicului. Ne mutãm 
cu infirmeria aproape de postul de comandã al regimentului, pentru a veni în ajutor grabnic rãniþilor. Sunt lupte 
violente ºi mulþi rãniþi, aºa cã toatã noaptea medicul a avut de lucru. L-am ajutat dupã putere. De altfel, de la 
începutul campaniei ºi pânã în prezent am fost nedespãrþiþi ºi în timpul marºului, ºi în cantonament ºi pe câmp. În 
acest timp, batalionul II dă lupte violente în Plateevca. 
 Joi, 24 iulie. La orele 15 am înmormântat pe câmpul de luptã un ostaº  din Regimentul 1 Grãniceri În 
timpul slujbei, au asistat mulþi ofiþeri ºi trupã din batalionul III, care se gãseau pe poziþie dar au profitat de timpul 
ploios ca sã nu fie observaþi de inamic. Dupã cuvântarea mea a vorbit dl. colonel Predan, arãtând jertfa acestui 
ostaº necunoscut ºi recomandând ostaºilor sã nu mai umble de colo pânã colo pe câmp, sã nu mai strige, demascând 
astfel inamicului poziþia ºi dându-i astfel ocazia sã facã victime. Ostaºul sã se târascã ca ºopârla ºi sã fie superior 
inamicului în arta de a lupta. La o distanþã de 600-700 metri, alþi doi ostaºi din Regimentul 1 Grãniceri cãrora le-
am fãcut slujba înmormântării. 
 La 2 km. V. colþ N.V. al satului Friedensfeld, am înmormântat încã opt ostaºi tot din Regimentul 1 
Grãniceri care au fost surprinºi de inamic ºi executaþi. 
 Seara am plecat cu dl. colonel, cu statul major ºi cu medicul în satul Neagra. Batalioanele noastre erau în 
urmărirea inamicului. 
 Vineri, 25 iulie. Popas în Friedensfeld. Dupã ora 12 plecarea spre Uspenca-Caira. Aici am fost 
întâmpinaþi de preotul satului, Nicolae Bragã ºi de primar, cu pâine ºi sare, iar din partea populaþiei cu flori. A 
vorbit dl. colonel. În timpul cât s-a odihnit trupa, am vizitat biserica care a scãpat ca prin minune de foc ºi am 
ascultat suferinþele ºi torturile la care au fost supuºi ºi preotul ºi învãþãtorul ºi locuitorii. 
 Sâmbătă, 26 iulie. Plecarea din Caira spre Corneºti. Drumul a fost extrem de greu din cauza ploii. Am 
ajuns noaptea în Corneºti. 
 Duminicã, 27 iulie (Sf. Pantelimon). Am fãcut slujbã la biserica din sat. Rãspunsurile au fost date de 
cântãreþii din regiment ºi de poporul din bisericã: oameni, femei, copii. În predica zilei am arãtat viaþa 
mucenicului Pantelimon, jertfa pentru Evanghelie, jertfa ce ni se cere pentru Þarã, pentru Rege ºi Bisericã. Mi-am 
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fãcut situaþia de pierderi: 6 ofiþeri ºi 64 ostaºi morþi, 291 rãniþi ºi 154 dispãruþi. Am înaintat Regimentului 1 
Grãniceri, prin Regimentul 5 Grãniceri, actele ostaºilor înmormântaþi la Friedensfeld. 
 Luni, 28 iulie. Spre Babel, Eigenheim, Pietroasele, Cazacii Vechi. Aici este o bisericã monumentalã, 
devastatã de bolºevici. Icoane împuºcate, obiecte sfinte sfãrâmate, veºminte rupte, policandrul ºi sfeºnice distruse. 
Biblioteca împrãºtiatã. Aici pãstorise, cu un an ºi câteva luni înainte, preotul D. Stoilev. De aici, plecarea la Hanul-
Câºlei, lângã Polanca. Aici suntem atacaþi de avioane ruseºti. Nici o pierdere. 
 Marţi, 29 iulie. Spre Caplani. Staţionare. Trupa în repaus, apoi prin Volintiru spre Copceac. 
 Miercuri, 30 iulie. Copceac. Sat mare, biserică bună, preot bun. Aici se face adunarea ofiţerilor. Se dau 
instrucţiuni, apoi adunarea regimentului. Se citesc anumite ordine. Vorbeºte dl. colonel Predan. Începe ploaia. 
Drum greu spre Sãlcuþa, prin Alexandreni, Seiþi, Copaci. 
 Joi, 31 iulie. Sosirea în Sălcuţa. Staţionare. Seara spre Cârnăţenii-Noi. 
 Vineri, 1 august. Cârnăţenii-Noi. Repaus. 
 Sâmbătă, 2 august. Cârnăţenii-Noi. Repaus-baie. 
 Duminicã, 3 august. Adunarea întregului regiment pe platoul din nord-est al satului. Cuvântare: “Lupta 
dârzã ce trebuie sã ducem cu marii aliaþi germani pentru biruinþa Crucii ºi stârpirea fiarei comuniste”. 
 Luni, 4 august. Cârnãþenii-Noi. Adunarea întregului regiment. Botezul a doi copii. Li s-a dat numele: 
Zamfir ºi Zamfira, diminutivul Regimentului 5 Grãniceri. Li s-a dat la fiecare albituri, scutece ºi câte 5.000 lei. A 
vorbit dl. colonel Predan. arãtând dragostea noastrã pentru fraþii moldoveni ºi îndemnând ofiþerii ºi ostaºii la luptã 
contra comunismului. Slujba botezului am oficiat-o împreunã cu venerabilul preot Anton Sibovski din comuna 
Cãinari. 
 Marţi. 5 august. Cârnăţenii-Noi. Inspecţia d-lui general Ionescu, comandantul Corpului I Armatã ºi a d-lui 
general Potopeanu, comandantul Diviziei I Grãniceri. 
 Miercuri, 6 august. În refacere. 
 Joi, 7 august. Parastas pentru ostaºii Regimentului 5 Grãniceri, cãzuþi la datorie. Cuvântare: “Jertfa 
mucenicilor pentru Evanghelie, jertfa ostaºilor pentru Þarã, Rege, Bisericã“. Participã batalioanele II ºi III. 
 Vineri, 8 august. Cârnãþenii-Noi. Printre ostaºi. Convorbiri individuale. 
 Sâmbãtã, 9 august. Sosirea batalionului de marº în frunte cu maiorul Vlãdescu, un distins militar. 
Întregirea regimentului, care în afarã de pierderile suferite a mai trimis ºi un batalion de asalt, sub comanda 
maiorului Aldea, pentru aruncarea în aer a cazematelor bolºevice. 
 Duminică, 10 august. Adunarea întregului regiment. Parastas mare pentru ostaºii Regimentului 5 
Grãniceri, cei cãzuþi la datorie. Vorbeºte dl. colonel Predan. În cuvinte miºcãtoare aduce elogii eroilor cãzuþi la 
Tomai, Rãzeºti, Plateevca, Friedensfeld ºi-i dã exemplu de virtute ºi jertfã îndemnând ostaºii la luptã pentru 
rãzbunarea lor. 
 Luni 11, marþi 12, miercuri 13 august. Printre ostaºi la instrucþie ºi exerciþii de tragere cu arme automate 
ºi branduri. 
 Miercuri, 13 august ora 12, plecarea spre Tiraspol. Drum greu prin Cãºcatia, Baccialia, Grigoreni, 
ªtefãneºtii-Vechi, Gâsca. 
 Joi, 14 august, ora 11, sosirea în Tighina. Staţionare. Plecare la ora 14. Itinerar: Tighina, Iov, Pod, 
Tiraspol, Vladimirovca, Suclea. Staţionare noaptea. 
 Vineri, 15 august plecarea spre Strassburg - Colonia Kandel. 
 Sâmbătă, 16 august. Colonia Kandel. Staţionare. Trupa face baie. 
 Duminică, 17 august. Grădiniţa. Repaus. 
 Luni, 18 august. Troitzkoe  (Troisca); Iasca. Staþionare. Trupele iau contact cu inamicul. Lupte 
înverºunate. Aviaþie, tancuri, artilerie grea, infanterie etc., morþi ºi rãniþi. Împreunã cu preotul cãpitan 
Alexandrescu, de la Regimentul 2 Vânãtori Gardã ºi preotul cãpitan activ Codreanu, de la Regimentul 12 Cantemir, 
am înfiinþat cimitirul din Iasca. 
 Joi 21 august. Iasca. De dimineaţă am înmormântat pe: 
 1. Căpitan Mihai Ioan Coman, compania 9, Regimentul 24 Infanterie; 
 2. Soldat Albei Tãchiþã Regimentul 10 Artilerie. La ora 9 am plecat dupã regiment la conacul Tolmacef, 
conacul Constantinovca, satul Dobrojani ºi Dvorkastal. Întreaga zi am fost bombardaþi de aviaþie care a reuºit sã 
incendieze una maºinã de la Regimentul 5 Artilerie Grea Motorizatã, încãrcatã cu proiectile. Numai culcaþi, 
târându-ne ca ºopârlele ºi numai cu ajutorul lui Dumnezeu am scãpat cu viaþã. 
 Vineri, 22 august. La conacul Constantinovca. Sute de răniţi de la front. Încãrcarea la autosanitare ºi 
expedierea la spitalul Ambulanþei divizionare 36, în Troitzkoe. Puternic bombardament de aviaþie. Am 
înmormântat pe ostaºul Bejan Ioan din Regimentul 24 Infanterie.  Sâmbãtã, 23 august. Dobrojani ºi 
Dvorkastal. La infirmerie între rãniþi cu locotenent dr. Chiripuci de la divizie ºi locotenent dr. Constantinescu, 
batalionul I al Regimentului 5 Grãniceri. Transportarea lor cu autosanitarele. Lupte extrem de violente. Artileria 
uºoarã ºi în special cea grea sunt la înãlþime. Aviaþia mitraliazã ºi bombardeazã toatã ziua. Proiectilele artileriei 
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inamice trec fluierând pe deasupra noastrã ºi se sparg în vale sau în dreapta ºi stânga satului, în cãutarea artileriei 
noastre. E îngrozitor. 
 Duminică, 24 august. Dvorkastal. Soseºte Divizia a 8-a în coloane, de parcã mergeau la nuntã. Sunt 
observate de inamic ºi imediat aviaþia îi ia în primire. Mitraliazã ºi bombardeazã într-una fãrã prea mare efect. 
Artileria aerianã nu le slãbeºte de loc ºi doboarã în flãcãri un aparat al cãrui pilot salvat cu paraºuta, a fost trimis ca 
prizonier la divizie. 
 Se prezintã la mine cãpitan dr. Popescu Ioan din Regimentul 54 Artilerie, cu trei ostaºi morþi, victime ale 
aviaþiei inamice care le-a lovit în plin un cheson, omorând pe cei trei ºi caii ºi rãnind grav pe alþi ostaºi. 
 În timpul slujbei, dupã Evanghelie, am fost atacaþi de avioane. Ne-am bãgat în groapa morþilor ºi am 
continuat slujba pentru ostaºii: 
 1) caporal Sârbu Ioan, Regimentul 54 Artilerie; 
 2) soldat Alexandru Dumitru   - “ - 
 3) soldat Dima Florea   - “ - 
 Eram aidoma cuvintele scripturii: “vor ieºi cei morþi ca sã facã loc celor vii”. Dupã slujbã, alte avioane, 
alt bombardament. Cu greu se pot uita clipele trãite în acest sat din spatele frontului. 
 Luni, 25 august. Cu autosanitarele am transportat la Troitzkoe pe: 
 1) căpitan Antonescu Vasile, comandantul companiei 11 din Regimentul 5 Grăniceri; 
 2) caporal Niculescu Nicolae, din Regimentul 2 Artilerie Grea A. A., pe care l-am înmormântat, 
comunicând regimentelor ºi alãturând ºi o schiţă cu mormântul ofiţerului. 
 Marþi, 26 august. Am transportat cu autosanitarele la Troitzkoe, rãniþi ºi morþi, pe: 
 1) locotenent Munteanu Vasile, compania 12, Regimentul 5 Grăniceri; 
 2) sublocotenent în rezervă Bădulescu Gh., batalionul 2, Regimentul 1 Grăniceri. 
 Am sosit pe searã ºi ne-am interesat de cruci, coºciuge etc. 
 Miercuri, 27 august. De dimineaþã, împreunã cu preotul cãpitan Husariu, de la Ambulanþa divizionarã nr. 
36 ºi preot cãpitan Leulescu A., de la Regimentul 1 Grãniceri, am înmormântat ofiþerii notaþi mai sus ºi pe ostaºul 
Oancea Toader, din compania 2 a Regimentului 5 Grãniceri. Au fost de faþã mulþi ofiþeri ºi ostaºi. Dupã aceea, cu 
pãrintele cãpitan Leulescu, ne-am întors pe front. 
 Joi 28, vineri 29, sâmbătă 30, duminică 31 august. Conacul Tolmacef. Regimentul este în refacere ºi 
completeazã pierderile ca efectiv de la batalionul de marº ºi alte regimente. Din cauza bombardamentului zilnic de 
aviaþie nu am putut sãvârºi nici o slujbã, aºa cã tot timpul am stat printre ostaºii care se pregãtesc sã intre iar în foc. 
Chiar în aceste momente, regimentul se îndreaptã spre inamic ºi trebuie sã-l urmez. 
 În situaţia viitoare voi arăta mai documentat activitatea mea pastorală din campanie. 

Preot căpitan Mihăilă Constantin, 
Regimentul 5 Grăniceri 

Tolmacef, 31 august 1941 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 860-870 
 
 

43 
Nr. 17 
anul 1941, luna septembrie, ziua 30 
 

Oficiul poºtal militar 54 
Preot căpitan Vasile Bondrea din Ambulanţa 81 F  

către  
M.C.G. Eºalonul I,  

Oficiul poºtal militar 85 
Inspectoratul Clerului Militar P.A. 

 
 La ordinul circular nr. 158/941 către preoţii militari activi; 
 Cu umilinþã fiiascã, raportez urmãtoarele: înaltele îndemnuri arhiereºti, încurajãrile pãrinteºti, directivele 
clasice ºi de o ardentã necesitate, precum ºi aprecierea aleasã, pe care o reproduc textual: “rãniþii de prin spitale, pe 
care i-am vizitat ºi care mi-au vorbit cu mult entuziasm despre tratamentul pãrintesc al preoþilor militari, faþã de 
ostaºii de pe front...” ne impune ca sã fim întotdeauna la înãlþimea aprecierilor fãcute, spre binele scumpei noastre 
oºtiri ºi al nostru personal. 
 Binevoiþi a aproba ºi dispune sã mi se trimitã 500 cãrþi de rugãciuni. 

“Pe Arhiereul ºi Episcopul nostru întru mulþi ani Doamne, trãieºte ...!” 
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Vă  sărută sfânta dreaptă, 

 Preot căpitan V. Bondrea 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 874 

 
44 

 
Preot căpitan  B. Totoescu 
Confesorul Regimentului 25 Infanterie 
 

Darea de seamă  
asupra activităţii religios-pastorale pe luna septembrie 1941 

 
 În decursul lunii septembrie activitatea religios-pastoralã s-a desfãºurat în modul cel mai intens de la 
începutul operaþiunilor. Ea a fost paralelã cu cea a pãrintelui cãpitan V. Cehan, confesorul Regimentului 35 
Infanterie, cu care am conlucrat în toate ocaziile, mai ales la serviciile publice. Tot aºa, ea se caracterizeazã prin 
faptul cã, în cursul acestei luni, trupele au stat în aceeaºi zonã operativã, pe frontul din faþa Odesei. 
 După modul ei de manifestare, ea poate fi deosebită în trei pãrþi: I. activitatea religios-pastoralã în 
mijlocul trupei; II. activitatea misionarã în mijlocul populaþiei civile; III. înmormântarea ºi îngrijirea mormintelor 
celor cãzuþi în lupte. 

I. 
 Prin faptul cã în cursul lunii septembrie operaþiile s-au desfãºurat în aceeaºi zonã, batalioanele au mai fost 
scoase la odihnã, sau trecea câte unul în rezervã. Am cãutat, totdeauna, sã profit de acest prilej pentru ca sã pot 
merge în mijlocul ostaºilor ºi sã stau mai în tihnã de vorbã cu ei. Desigur, cã nu-i puteam aduna ca sã le fac o slujbã 
tuturora, dar am mers din grupã în grupã ºi din pluton în pluton. Astfel, am reuºit sã-mi vãd toþi ostaºii din 
regiment, sã stau de vorbã cu ei ºi sã-i încurajez în marea luptã ce o duc. 
 O singurã datã am reuºit sã adun ostaºii din batalionul 3, în ziua de duminicã (Înãlþarea Sfintei Cruci), 14 
septembrie. Pe înserate le-am fãcut o vecernie apoi le-am vorbit. Totdeauna, atât comandanþii cât ºi ostaºii m-au 
primit cu deosebitã bucurie, au cerut în mod special sã mã rog pentru ei la slujbã ºi mi-au dat liste nominale ca sã 
fie pomeniþi la Sf. Liturghie. Tot aºa mi-au cerut întruna sã le aduc cãrþi de rugãciune, dar n-am putut sã le dau. 
Deºi am fãcut pentru aceasta raport, încã la mijlocul lunii august, cãrþile nu mi-au sosit nici pânã la finele lunii 
septembrie. În schimb însã am distribuit 120 volume din biblioteca “Ia ºi citeºte” donate în acest scop de domnul 
locotenent colonel Ghenoiu L., ajutorul de comandant al regimentului nostru. 
 La 8 septembrie (Sf. Maria), am făcut, împreună cu părintele Cehan o slujbă religioasă, împreunată cu 
aghiazmă, la batalionul de asalt al diviziei noastre. A vorbit părintele Cehan. 
 În zilele de 11 ºi 12 septembrie am vizitat ostaºii din Batalionul 15 Divizionar, cãrora le-am fost duhovnic 
timp de o jumãtate de an, în calitate de confesor al garnizoanei Vaslui. Tot subsemnatul am înmormântat, lângã 
biserica din Bujalik, ofiþerii ºi subofiþerii acestui batalion cãzuþi pe câmpul de luptã, cât timp acest batalion a 
operat în sectorul diviziei noastre. 
 În zilele de 6-14 septembrie am deservit ºi ambulanþa Diviziei a 15-a, în timpul permisiei pãrintelui 
cãpitan Totulici, confesorul acestei ambulanþe. 
 Cât despre ostaºii de la trenurile de luptã, trenul regimentar ºi cei prezenþi în refacere la acestea, au 
participat la slujbele religioase fãcute pentru civili ºi ostaºi în biserica din Bujalik. În preajma slujbei religioase de 
la bisericã, am spovedit, apoi am împãrtãºit mai mulþi ostaºi.  

II. 
 Spre deosebire de celelalte luni, în luna septembrie a fost desfãºuratã o fecundã activitate în mijlocul 
populaþiei civile din satul Bujalik (Odesa) ºi în împrejurimi. Aceasta a fost încurajatã de forurile superioare, mai 
ales de cãtre Divizia a 15-a, care a dat un mare concurs în aceastã direcþie. 
 Astfel, duminică, 14 septembrie, de ziua Înãlþãrii Sf. Cruci, a fost redeschisã biserica din satul Bujalik. S-
a sãvârºit apoi Sf. Liturghie în ea, s-a fãcut un parastas pentru ostaºii cãzuþi, iar la fine au fost botezaþi 42 copii. 
Soborul a fost compus din pãrintele cãpitan V. I. Cehan, de la Regimentul 35 Infanterie; pãrintele cãpitan Misailã, 
de la Regimentul 10 Vânãtori ºi subsemnatul. A participat ºeful de stat major al Diviziei a 15-a, împreunã cu mai 
mulþi ofiþeri de la statul major ºi de la unitãþile componente al diviziei, câteva sute de ostaºi ºi un numãr mare de 
poporeni din sat. La sfârºitul liturghiei a vorbit pãrintele Cehan, în limba românã, pentru ostaºi, iar subsemnatul, în 
limba ucrainianã, pentru popor. Le-am vorbit poporenilor despre credinþã ºi cruce, coincidenþa sãrbãtorii Sf. Cruci 
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cu cea a redeschiderii bisericii lor, despre rostul venirii noastre aici ºi despre îndatoririle lor faþã de armata ºi 
stãpânirea românã. 
 Duminicã, 21 septembrie, am sãvârºit utrenia, în biserica din Bujalik. Au participat mulþi ostaºi ºi 
poporeni. La sfârºitul utreniei am vorbit în limbile românã ºi ucrainianã, explicând ºi aducând Evanghelia duminicii 
în legãturã cu ultimile evenimente. 
 După utrenie, am făcut un parastas în cimitirul eroilor de lângâ biserică, parastasul organizat de cãtre 
Batalionul 15 Pionieri. Tot aici, în prezenþa ofiþerilor, ostaºilor ºi a populaþiei civile, am sfinþit frumoasa troiþã 
ridicatã, la iniþiativa subsemnatului, de acelaºi batalion, în cinstea eroilor Diviziei a 15-a, ce zac în cimitirul militar 
de lângã bisericã. A fost o serbare emoþionantã, prin coincidenþa cã tot atunci am fãcut slujba înmormântãrii ºi am 
înmormântat un ofiþer ºi 18 ostaºi din regimentul nostru. 
 Dupã terminarea acestora am botezat în bisericã 21 copii. Ca ºi duminica trecutã, cei mai mulþi dintre naºi 
au fost ofiþerii, subofiþerii ºi ostaºi ai armatei noastre. 
 În aceeaºi duminicã m-am deplasat împreunã cu pãrintele Cehan pânã în satul Grigoriefca, de pe malul 
mãrii, unde, în localul ºcoli, am fãcut vecernia ºi am botezat 18 copii. Ca totdeauna, am vorbit ºi de astã datã 
populaþiei civile venitã cu un dor nespus la aceastã slujbã religioasã. 
  Ţin să menţionez că în satul Grigoriefca am mai botezat împreună cu părintele Cehan, cu trei zile înainte, 
adică joi, 18 septembrie, 46 copii. 
 Afarã de cazurile sus menþionate în timpul ºederii în jurul satului Bujalik (pânã la 22 septembrie), am mai 
fãcut multe botezuri, am sãvârºit parastasuri, molifte ºi alte slujbe particulare pentru populaþia civilã. 

III. 
 Îngrijirea de ostaºii cãzuþi ºi de mormintele lor a fost continuatã cu aceeaºi intensitate ca ºi luna 
precedentã. 
 Dupã deosebitã stãruinþã, am reuºit ca toþi ostaºii cãzuþi, care puteau fi ridicaþi dintre linii, sã fie aduºi ºi 
înmormântaþi cu toatã cinstea cuvenitã, în cimitirul special amenajat pentru ostaºi, lângã biserica din Bujalik. Unii 
dintre ofiþeri au fost înmormântaþi tot în acest cimitir, iar alþii în cimitirul militar din gara Cremidofca. Am îngrijit 
ca crucile sã fie confecþionate pe cât se poate de uniform ºi, tot aºa, aproape pe toate am fãcut personal inscripþiile 
cuvenite. 
 Cimitirul militar de lângã biserica din Bujalik, cu troiþa ce troneazã în mijlocul sãu, este tot atât de 
exemplar ca ºi cel din gara Cremidofca, menþionat în darea de seamã pe luna trecutã. 
 În cursul lunii septembrie am înmormântat: 
 3 ofiţeri în cimitirul din gara Cremidofca; 
 3 ofiþeri, 2 subofiþeri ºi 94 ostaºi lângã biserica din Bujalik. 
 Total: 6 ofiþeri, 2 subofiþeri ºi 94 trupã. 

 
Confesorul Regimentului 25 Infanterie P.A., 

Preot căpitan B. Totoescu 
1 octombrie 1941 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 571-573 
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Regimentul 1 Vânători 
1 octombrie 1941â 
 

Asupra activităţii pastorale pe câmpul de luptă, 
de la 1 septembrie până la 1 octombrie 1941  

am onoarea a raporta următoarele: 
 
 Regimentul 1 Vânători în cursul lunii septembrie a stat pe poziţie 26 zile. În tot timpul 
acesta fiind imposibil a sta departe de ostaşii mei, am mers la ei unde, neputând oficia nici un 
serviciu religios, am trecut din om în om întreţinându-mă cu cei care situaţia luptei a permis - 
aducându-le pavăza nevăzută a Cerului prin puterea credinţei şi a nădejdei lor în Dumnezeul 
milei, îndurării şi iubirii de oameni. 
 În duminici ºi sãrbãtori am oficiat Sf. Liturghie la trenul de luptã, la care participau ºi soldaþi din alte 
unitãþi, precum ºi populaþia satului - acolo unde nu se evacuase - ducând apoi pe front sfânta anaforã pe care 
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ostaºii o luau dimineaþa ca o participare la serviciul divin de jertfã a Mântuitorului, ei care însuºi se jertfeau pentru 
biruinţa Sf. Cruci. 
 În zilele de miercuri ºi vineri, tot la trenul de luptã, am sãvârºit sfinþirea apei mici, apoi în sticluþe am 
trimis-o pentru a fi gustatã de cãtre cei din linia întâi. 
 Sub tirul puternic al artileriei inamice ºi mitraliaþi de avioane, în zilele de 10-11-12 septembrie, am 
îngenunchiat în marginea comunelor Berezina-Vaºnia ºi, pe companii, cu comandanþi cu tot, am rugat pe 
Atotputernicul Dumnezeu, cu lacrimi de rugãciuni ºi cu fior de moarte, sã ne dea puteri sã ducem lucrul sãu la bun 
sfârºit. 
 Iar în zilele de 29-30 septembrie, în comunele Vigoda ºi Crasina - regimentul fiind retras - am oficiat un 
Te-Deum de mulþumire lui Dumnezeu pentru ocrotirea sa, urmat de un parastas unde s-a pomenit numele tuturor 
celor ce au cãzut pentru a se ridica acolo unde este locaºul de fericire al tuturor celor ce ºi-au dat viaþa pentru viaþa 
neamului 
. M-am pus cu multã dragoste ºi bucurie la dispoziþia ºi a altor unitãþi precum Regimentul 8 Artilerie Grea, 
6 Artilerie, 15 Artilerie, 37 Infanterie, 10 Dorobanþi, Batalionul 3 Pionieri etc., pentru servicii de înmormântare a 
ostaºilor rãpuºi. 
 Mi s-au cerut cărţi de rugăciune cu multă insistenţă, pentru care am raportat să mi se trimită un număr de 
2000. 
 Dacă în spitale o singură carte de rugăciune poate trece pe la un numãr cât mai mare de rãniþi, aici însã, 
fiecare ostaº trebuie sã aibã cãrticica ºi cruciuliþa pe care le strânge în dreptul inimii lui, când focul de moarte al 
pãgânilor îl cautã sã-l omoare. 
 În fiecare zi, fie la postul de prim ajutor, fie la ambulanþa diviziei, pânã unde de foarte multe ori am 
însoþit rãniþii, am dat tot ce am avut în inima mea ca duioºie ºi dragoste pentru mângâierea ºi întãrirea lor. Acolo 
lângã masa de operaþie, ºtergându-le sudorile de durere, am stat pânã ce uºuraþi de durerea rãnilor se trimeteau spre 
spitale. 
 Iar eroilor noºtri morþi, slujba înmormântãrii cu fast ºi absolt cã fiecare zi, dimineaþa, parastas la 
cimitirele de onoare ale diviziei. Am continuat, ca ºi în luna precedentã, lucrare de zidire sufleteascã ºi creºtineascã 
printre populaþia civilã. 
 În scurt timp, odatã cu ridicarea drapelului naþional deasupra Odessei, va strãluci ºi Sfânta Cruce a lui 
Hristos, Cãruia m-am învrednicit sã mã numesc ºi eu un nedrevnic ºi smerit slujitor al ei cu bineîncuvinţarea Înalt 
Prea Sfinţitului nostru stăpân episcop Partenie al armatei, pe care pomenindu-l în rugăciunile noastre îl avem 
prezent în fiecare clipă pentru întărirea noastră. 

 Preot căpitan Paraschiv Popescu 
 Regimentul 1 Vânători 

 1 octombrie 1941 
 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 882 
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[Inspectoratul Clerului Militar] 
Nr. 2 
2 octombrie 1941 
Ambulanţa Brigăzii 1 Cavalerie 
 

Preot căpitan Damian Constantin 
către 

Corpul V Armată, Serviciul Clerului 
 
 La ordinul d-niei voastre nr. 5531/1941 am onoarea a vă raporta cuvenita dare de seamă despre activitatea 
pastorală dezvoltată de subsemnatul preot în cursul lunii septembrie a.c. 
 Am sãvârºit 3 înmormântãri, a eroilor cãzuþi pe front, în cimitirul din comuna Emielovca cât ºi opt 
înmormântări în curtea bisericii din Pliuca, ţinând o scurtă cuvântare la fiecare caz în parte, preamărind spiritul de 
jertfă al eroilor căzuţi pe câmpul de onoare. 
 În duminica zilei de 14 septembrie a.c. am sãvârºit în comuna Emielovca - în faþa trupei ºi ofiţerilor - 
“Scoaterea Sfintei Cruci”, ţinând totodată o cuvântare cu subiectul: “Crucea este mântuitoare a toată lumea, crucea 
este stăpânirea împăraţilor”... 
 În duminica zilei de 21 septembrie a.c. am sãvârºit serviciul divin în biserica din Pliuca, cu care ocazie am 
fãcut ºi sfinþirea apei ºi stropirea locaºului Dumnezeiesc cu apã sfinþitã, care au fost redate astfel, iarãºi cultului; 
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fiind folositã pânã aici de cãtre bolºevici drept magazie. Asemenea, au fost stropite cu aghiazmã: icoanele, Sf. 
Evanghelie cât ºi mai multe cãrþi de ritual, care fiind ascunse de anumiþi drept credincioºi, au fost scoase la ivealã 
ºi aduse iarãºi la bisericã. 
 Cu aceastã ocazie am þinut o cuvântare despre “Puterea credinþei”. În aceeaºi zi au primit botezul opt 
prunci. 
 În comuna Emielovca am înmormântat o femeie, din rândul populaţiei civile. 
 Considerând cã apropierea sufleteascã  a pãstorului de turma sa este o condiþie pastoralã de prim ordin, 
am primit serviciul poºtal, respectiv cenzura, în cadrul unitãþii din care fac parte. 
 Împãrþind cãrþi poºtale gratuite, date în acest scop de brigadã ºi punându-le la dispoziþie cãrþi poºtale cât 
mai des, ca astfel sã poatã comunica cât mai mult cu scumpa lor familie. Considerând cã primirea unei scrisori de 
acasã constituie singura ºi poate cea mai mare bucurie a ostaºilor de pe front, o altã însãrcinare care mi-am luat-o 
este îngrijirea ca rãniþii, care trec prin ambulanþã, sã aibã mâncare, oferindu-le þigãri, cât ºi alte daruri ce le sunt 
puse la dispoziþie în acest scop. 
 Aceasta este darea de seamã despre activitatea desfãºuratã de subsemnatul preot în cursul lunii septembrie 
a.c., pe care respectuos rog a o lua la mult preþuita d-voastrã cunoºtinþã. 

  
Preotul Ambulanţei 41 Cavalerie, 

 Damian Constantin 
 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 977 
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Ambulanţa Mixtă Munte Nr. 99 
Nr. 1679 din 03 octombrie 1941 
 

Dare de seamă 
asupra activitãþii pastorale desfãºuratã printre ostaºii români ºi poporul basarabean ºi ucrainian 

în campania pentru recucerirea teritoriului ºi lupta pentru distrugerea comunismului 
 

A) Activitatea în Basarabia 
 Subsemnatul preot căpitan activ Dumitru Antonescu, numit prin Înalt Decret Nr. 1902/941 confesor al 
Brigăzii a 4-a Mixtă Munte, m-am prezentat în ziua de 15 iulie 1941 d-lui general Manoliu Gh., comandantul 
Brigăzii a 4-a Mixtă Munte, care a ordonat să îmi fac serviciul pe timpul campaniei la Ambulanţa Mixtă Munte 99. 
 În aceastã zi, atât brigada, cât ºi ambulanþa se aflau în comuna Belusouvka, jud. Hotin. 
 După prezentare la ambulanþã, m-am interesat imediat de starea moralã a ostaºilor, precum ºi dacã în sat 
existã bisericã. 
 Aceasta existând, am luat imediat înþelegere cu dl. maior dr. Borºan ºeful ambulanþei, pentru oficierea 
Sfintei Liturghii la care sã participe trupa ºi ofiþerii. Menþionez cã biserica, sub conducerea bolºevicã. nu a avut 
preot. 
 Am fixat pentru oficierea sfintei slujbe, ziua de miercuri, 16 iulie, a.c. În această zi pe la orele 8 dimineaţa 
am început serviciul divin, la serviciu au participat trupa, ofiţerii ºi subofiþerii împreunã cu dl. maior Victor 
Borºan. 
 Poporul din aceastã enorie a participat în numãr covârºitor de mare. La ora 9, fac binecuvântarea pentru 
începutul Sfintei Liturghii care s-a terminat la ora 11,30. Am cuvântat despre credinþã în legãturã cu lupta ce dãm 
împotriva barbariei comuniste. Cuvântarea a stors lacrimi, poporul izbucnind în hohote de plâns. 
 În aceastã zi s-au mãrturisit peste 200 de suflete, dintre care unii s-au ºi împãrtãºit. 
 În centul acestui sat, fiind în construcţie o bisericã nouã ºi din cauza barbariei bolºevice a rãmas cu 
zidurile pe jumãtate, subsemnatul împreunã cu dl. maior dr. Borºan, ºeful ambulanþei, am strâns locuitorii 
îndemându-i ca în curând sã înceapã construcþia noului locaº, asigurându-i cã prin vitejia ostaºilor noºtri români, 
suferinþele lor au luat sfârºit. 
 Cu aceastã ocazie dl. maior Borºan a donat pentru construcþia noului locaº, ca încurajare, suma de lei 
1.000 din banii sãi proprii. 
 Subsemnatul, vãzând spiritul de dragoste ºi de jertfã al d-lui ºef al ambulanþei, am pornit, pe lângã 
misiunea propriu-zisã a personalului ambulanþei în domeniul medical, ºi o campanie misionarã, atât printre ostaºi, 
cât ºi printre credincioºii satelor, care vedeau în Armata Românã pe eliberatorii lor de sub jugul tiraniei bolºevice. 



 60 

 Munca noastrã trebuia intensificatã, cãci ceasul cel mare al trecerii Nistrului se apropia ºi vrãjmaºul 
trebuia înfrânt ºi izgonit departe peste acest fluviu, hotar de veacuri al românismului. 
 Dupã oficierea slujbei, ostaºii întãriþi în credinţă, în special brancardierii, au purces cu toate cele necesare 
spre Nistru. 
 În noaptea de 16/17 iulie a.c. s-a apropiat ºi lupta cea mare de la satul Ojevo a început. 
 În dimineaţa zilei de 17 iulie a.c., răniţii au început să vină în număr destul de mare. Tot timpul, împreunã 
cu dl. ºef al ambulanþei, precum ºi cu dl.  maior dr. Neta, ºeful serviciului sanitar al brigãzii, am stat în mijlocul 
celor rãniþi, a celor grav rãniþi, încurajându-i ºi alinându-le, prin cuvinte de îmbãrbãtare, durerile ºi suferinţele 
căpătate în luptă. 
 În această zi a fost adus spre înmormântare soldatul erou Hojbotă Matei, Grupul 4 Artilerie Munte, mort 
în asaltul de la Ojevo. Imediat, am început a face pregătirile necesare pentru înmormântare. 
 Între timp, am oficiat ºi botezul copilului Maria Toma Cozac, din Beluosovka. 
 Tot în aceastã zi, cercetând mai multe locuinþe, am aflat batjocoritã ºi aruncatã la un loc de necinste, într-
un grajd murdar, o troiþã ce fusese ridicatã de elevii ºcolii primare locale. în timpul conducerii Basarabiei de cãtre 
români, pe un soclu de piatrã în curtea ºcolii. 
 Acum, sfânta cruce ajunsese sub bolºevici obiect de batjocurã ºi aruncatã prin gunoaie. 
 Am luat imediat măsuri pentru reinstalarea acestei sfinte cruci bineînţeles într-una din zilele când numãrul 
rãniþilor va mai scãdea ºi noi vom putea fi mai liberi. 
 În aceastã zi am fãcut rugãciuni la cãpãtâiul celor rãniþi, spovedindu-i ºi rugând pe Dumnezeu sã le 
alineze durerile. Totodatã, am sãvârºit ºi o scurtã slujbã la cãpãtâiul celui mort, care a stors lacrimi credincioºilor, 
cãci vedeau în acest erou, un martir al crucii Domnului Hristos. 
 În ziua de 18 iulie a.c. tot timpul am cercetat pe cei rãniþi, dându-le sprijinul moral ºi înbãrbãtându-i. Am 
fost întâmpinat de mulþi din ei cu cuvinte care mi-au stârnit admiraþie ºi anume mulþi ziceau: “pãrinte roagã-te atât 
pentru noi, dar mai mult roagã-te pentru biruinþa armatei noastre”, alþii spuneau: “dacã ne vom face sãnãtoºi, 
dorim sã ne întoarcem iarãºi pe front spre a ne face îndeajuns datoria”. 
 În dupã-amiaza acestei zile, dupã ce am fãcut pregãtirile necesare pentru înmormântare, am oficiat 
prohodul pentru odihna soldatului Hojbotã Matei, la care au participat ofiþerii ºi trupa, precum ºi un numãr 
impresionant de credincioºi. 
 Am ţinut o scurtă cuvântare care a stors lacrimi tuturor celor prezenţi. 
 Numãrul rãniþilor fiind mare, iar doctorii ºi personalul ambulanþei fiind extrem de ocupati cu îngrijirea ºi 
trierea acestora, vremea fiind rece ºi de ploaie, am pornit prin sat strãbãtând noroaiele, cãutând case pentru 
încartiruirea rãniþilor care umpluserã curtea ºcolii, uºurând în acest mod pe cei ce munceau pentru alinarea 
durerilor lor. 
 Cu aceastã ocazie am fãcut apel la credincioºi pentru a aduce rãniþilor lapte, ouã ºi ce vor mai crede de 
cuviinţă, pentru a-i întări spre a putea suporta suferinţele. 
 Poporul a rãspuns cu un elan nemaipomenit de mare. La poarta ºcolii unde erau încartiruiþi rãniþii, 
bãrbaþi, femei, fete ºi copii aºteptau spre a li se primi daniile care întreceau orice bunãvoinţă, majoritatea aducând 
cu căldările lapte fiert gata. 
 În ziua de 19 iulie 1941 tot timpul am stat printre rãniþi, îngrijind atât de hrana lor trupeascã, cât ºi de 
hrana lor sufleteascã. 
 ªi în aceastã zi am îngrijit ca rãniþii sã aibã unde se adãposti. 
 În această zi primim, deodată, fulgerătoarea veste a morţii colonelului Rottenburg Richard, comandantul 
Grupului 9 Vânători Munte. 
 Am ºi început a ne îngriji de cele necesare înmormântãrii ce urma sã o facem acestui mare erou de la 
Ojevo. 
 Între timp a sosit ºi maºina cu viteazul colonel mort, trecut la cele veºnice. În momentul coborârii, cei 
prezenþi dãdeau onorul, în timp ce subsemnatul rosteam rugãciunile premergãtoare înmormântãrii. Printre cei 
prezenþi au sosit ºi doi ofiþeri germani, ataºaþi pe lângă brigada noastră, care au dat onorul celui ce s-a jertfit 
pentru patrie. 
 În aceastã zi a decedat ºi soldatul Cepelea D-tru, din Batalionul 17 Vânãtori Munte, care a fost condus 
odatã cu viteazul colonel întru cele veºnice. 
 În după-amiaza acestei zile am oficiat slujba înmormântãrii celor doi eroi, la care au participat mai mulþi 
ofiþeri ºi o mulþime de ostaºi. Slujba s-a oficiat de cãtre subsemnatul în faþa bisericii din comuna Belusovka, unde 
am rostit o simþitã cuvântare care a miºcat adânc pe cei prezenţi, iar o companie a dat onorul. 
 Înmormântarea s-a făcut în curtea bisericii din susnumita comună. 
 În ziua de 20 iulie a.c., fiind duminicã ºi prãznuirea Marelui Prooroc Ilie, am oficiat Sfânta Liturghie în 
biserica din Belusovka, în faþa ofiþerilor ºi a trupei Ambulanþei 99, precum ºi a credincioºilor care au participat în 
numãr covârºitor de mare la sfânta slujbã. 
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 Am predicat, lucru ce a impresionat adânc pe cei prezenţi. 
 Am constatat cu aceastã ocazie cã enoriaºii priveau pe ostaºii noºtri ca pe niºte eliberatori de sub tirania 
bolºevicã. 
 Am fost adânc impresionat de faptul cum aceºti credincioºi cereau sã le oficiez servicii de înmormântare 
celor ce n-au avut fericirea de a fi înmormântaþi cu preot. Cu aceastã ocazie am constatat cã unele din morminte nu 
aveau cruci ºi am luat mãsuri ca imediat acestea sã fie fãcute ºi aºezate la cãpãtâiul celor morþi. În aceastã zi am 
oficiat ºi botezul unui copil în asistenþa unui numãr mare de credincioºi. Tot în aceastã zi am fãcut înmormântarea 
ostaºilor eroi Filimon N. ºi Niþoi Lazãr, din Batalionul 17 Vânãtori Munte, precum ºi a prizonierului rus Vladimir 
Sveboluk, din Ucraina. Dupã oficierea înmormântãrii celor de mai sus, am fãcut pregãtirile necesare pentru 
reinstalarea troiþei gãsitã pângãritã într-un grajd, în ziua de 17 iulie a.c. 
 La ora fixatã în dupã-amiaza zilei de 20 iulie a.c., curtea ºcolii era plinã de credincioºi, precum ºi de un 
numãr mare de ostaºi, în frunte cu ofiþerii ambulanþei. 
 Am oficiat Sfânta Aghiazmã ºi rugãciunile necesare sfinþirii Sfintei  Cruci. Am predicat ostaºilor ºi 
credincioºilor care primeau cuvintele cu mare dragoste. 
 Am trecut apoi prin sãlile unde erau rãniþii, binecuvântându-i cu apã sfinþitã, între care erau ºi rãniþi din 
rândurile armatei comuniste, care ºi-au exprimat dorinþa de a fi binecuvântaþi ºi ei. 
 În ziua de 21 iulie a.c., am plecat, prin Cobâlcin ºi Secureni, spre Nistru, pe care l-am trecut cu ambulanþa 
noastrã 99, secþia auto, în aceastã zi, pe la orele 10 dimineaþa, prin punctul Voloºkova. 
 Primul sat de peste Nistru a fost Cozlov. Când am intrat în acest sat, împreunã cu noi fiind ºi dl. maior dr. 
Traian Neta, ºeful serviciului sanitar al Brigãzii a 4-a Mixtã Munte, femeile au ieºit întru-ntâmpinare, cerându-mi 
binecuvântarea ºi manifestând o deosebitã simpatie pentru faptul că Dumnezeu le-a ajutat* preot de care au fost 
lipsiþi timp de 23 ani. Am vizitat împreunã cu D-sa o casã ºi ni s-a explicat de cãtre locatari cã pânã acum  au avut 
icoanele ascunse, dar odatã cu izgonirea bolºevicilor le-au aºezat iarãºi pe pereþi. 
 Împreunã cu dl. maior T. Neta am plecat cu o maºinã spre comuna Jeribilouvka, unde în urma 
dispoziþiunilor date de dl. general Manoliu, comandantul Brigãzii a 4-a Mixtã Munte, am plecat împreunã cu dl. 
maior Neta pentru luarea de mãsuri pentru curăţirea terenului de cadavre pe locul unde s-au dat luptele. 
 Ajungând într-o comună, anume Rovno, am fost întămpinat de locotenentul Covor, de loc din comuna 
Letea, jud. Bacău, care ne-a explicat că la una din clădirile din centrul satului se află aruncate pe jos resturi de 
orante* sfinte pãgânite de bolºevici. Am mers imediat la faþa locului ºi le-am strâns hotãrând ca cele complet rupte 
sã fie îngropate în cimitir, iar restul puse la un loc mai de cinste. 
 Poporul ce era de faţă a rămas mulţumit văzând gestul făcut de acei ce fac parte din armata română. 
 Ne-a impresionat mult cum dintr-un felon, bolºevicii tapiþaserã una canapea pentru a putea sã le profaneze 
mai din belºug. Tot de aici, am ridicat ºi un Sfânt Epitah ce era alãturi de niºte murdãrii ce nu pot fi scrise, pe care l-
am dat spre păstrare la biserica din comuna Crucianovka. Am plecat apoi cu dl.  maior Traian Neta spre malul 
Nistrului pentru a ajunge la comuna Ojevo. Când să coborâm la Nistru, ne-a întâmpinat un bătrân care s-a pus în 
genunchi plângând ºi închinându-se spunând cã n-a vãzut preot de mulþi ani. 
 Am trecut apoi Nistrul pe înserate în comuna Ojevo de pe malul basarabean. 
 Impresionant a fost momentul când am intrat în cimitirul unde zăceau pe iarbă eroii morţi în lupta de 
acolo. Am găsit oficiind înmormântarea pe preotul Gavă Apostol, din Batalionul 19 Vânători Munte. 
 Fiind prea târziu am lăsat ca o parte din morţi să fie înhumaţi a doua zi. 
 Deosebitã grijã s-a pus de cãtre dl. maior Traian Neta ºi subsemnaþii ce erau de faþã, la identificarea 
morþilor care nu aveau semnele de identitate. 
 A doua zi, 22 iulie a.c., am asistat la slujba pe care am oficiat-o împreună cu susnumitul slujitor, pentru 
înhumarea celor morţi. 
 La veºnica pomenire cei de faþã, împreunã cu noi, am izbucnit în lacrimi. 
 De remarcat este cuvântul rostit de primarul comunei, care abia a putut vorbi româneºte, dar care în 
cuvinte simþite a mulþumit armatei române cã i-a scãpat de barbaria bolºevicã. 

B)Activitatea în Ucraina 
 În seara zilei de 22 iulie am trecut iarãºi Nistrul în Ucraina, în dreptul comunei Voloºcova, ajungând 
împreunã cu dl. maior Neta la ambulanþã, ce se afla în comuna Crucianovka. 
 Dl. maior Borºan, ºeful ambulanþei, mi-a comunicat la sosire cã în lipsa subsemnatului, în prezenþa unui 
preot militar ce a trecut prin această comună, domnia sa a botezat un copil. 
 În ziua de 23 iulie 1941, pe la ora 10 dimineaþa, am mers în biserica din Crucianovka ºi în faþa a câtorva 
credincioºi am oficiat o scurtã slujbã. Locuitorii au manifestat o simþitã bucurie. 
 Aici am  lãsat Epitrahilul ºi Sfântul Epitah luate de la Rovno unde se aflau aruncate prin gunoaie. 

                                                           
* Aºa în text 
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 În această zi, pe la ora 1, am plecat prin Trg. Giurim, în comuna Golincinti, cantonând la un colhoz ce era 
în câmp. 
 Aici, tot timpul mi l-am petrecut printre ostaºi ascultându-le durerile. 
 În ziua de 24 iulie a.c., pe la ora 5, am plecat prin Xadrovka în satul Isabelina, ţinutul Vinita, Ucraina. 
 La sosirea în acest sat, au venit la mine numeroase femei ºi copii cerând, cu lacrimi, binecuvântarea 
duhovniceascã de care au fost lipsiþi timp de peste 20 ani. I-am binecuvântat rostind rugãciuni cãtre Dumnezeu 
pentru întãrirea lor în credinþa creºtinã. Un grup numeros de femei ºi-au exprimat dorinþa de a-ºi boteza mai mulþi 
copii, pentru care lucru am stabilit ca să oficiez taina Sf. Botez. 
 În ziua de 25 iulie 1941 am oficiat botezul unui numãr de 10 copii din acest sat, naºi fiind ostaºii din 
unitatea noastrã. În ziua de 26 iulie primind ordinul de plecare, la despãrþire, mulþi credincioºi au început să 
plângă. 
 Pe la ora 12,30 p.m. am plecat în comuna Lipevka, prin oraºul Tulcin. Am poposit în satul Timanovka, 
pendinte de comuna Lipovka. La sosire am fost întâmpinat de o mulþime mare de credincioºi care au cerut 
binecuvântare. Satul nu avea bisericã; iar a doua zi, fiind duminică, am hotărât împreună cu ofiţerii ambulanţei să 
mergem la biserica din comuna Lipovka, situată la 3-4 km. de locul unde am poposit. 
 În aceastã zi am mers la biserica din comuna Lipovka, în care comunã era cantonat ºi Corpul de Munte. 
Am întâlnit în apropiere de bisericã pe pãrintele maior Silviu Maniu ºi sfinþia sa mi-a spus cã a fãcut sfinþirea 
sfântului locaº, lãsând restul de slujbe în seama preotului bãtrân ucrainian din aceastã comunã. Mergând în bisericã 
preotul bãtrân, din motive de boalã, lipsea iar numãrul credincioºilor era enorm de mare. Nu se auzea nici un 
zgomot ºi nimeni nu citea nici o rugãciune. Imediat ce am fost observat de cãtre credincioºi, precum ºi de câþiva 
ofiþeri de la corp, am fost rugat sã oficiez o sfântã slujbã. Am oficiat Sfânta Aghiazmã ºi un parastas, miruind pe 
credincioºi, i-am eliberat spre a merge la casele lor. Efectul slujbei a fost impresionant de mare. ªi aici credincioºii 
se rugau cu lacrimile pe obraz. 
 În ziua de 29 Iulie a.c., pe la orele 11 dimineaþa, am ajuns în satul Ilasovka. Aici, la o cooperativã prin 
niºte magazii, am descoperit mai multe rãmãºiþe a mai multor obiecte sacre profanate de bolºevici. Am luat imediat 
mãsuri ca aceste obiecte sã fie adunate ºi puse într-o camerã spre pãstrare. Biserica era dãrâmatã ºi niºte pietre 
funerare mai dovedeau cã acolo fusese cândva un sfânt locaº. 
 În ziua de 1 august a.c. am plecat la Obodovka unde am ajuns seara pe la ora 10. 
 A doua zi, 2 August 1941, am plecat cu maºina la Beliani, unde se afla brigada, care s-a deplasat în acea zi 
din aceastã localitate, rãmânând o parte din servicii pentru a pleca cu eºalonul 2. În acest timp m-am dus la biserica 
din acest sat unde poporul s-a strâns în jurul meu. I-am pus imediat la lucru pentru curãþirea sfântului locaº de 
resturile de cereale ce mai rãmãseserã de la pângãritorii bolºevici. În maximum o orã, biserica era de nerecunoscut, 
credincioºii au spãlat-o pe jos aºternând flori ºi verdeaþã iar femeile ºi fetele aduceau icoane de acasã, pe care le 
aºezau pe pereþii sfântului locaº. Subsemnatul, însoþit de ofiþerii prezenþi în acea comunã în frunte cu dl. 
intendent maior Firu, precum ºi cu un numãr însemnat de ostaºi, în asistenþa unui numeros public, am oficiat slujba 
sfinþirii sfântului locaº. Am vorbit apoi poporului, printr-un interpret, despre rolul armatei noastre în lupta de 
eliberare a poporului ucrainean de sub tirania bolºevicã. Cuvântare ce a impresionat pânã la lacrimi pe credincioºi. 
 La plecare, credincioºii ne urmãreau cu ochii scãldaþi în lacrimi manifestând părere de rău pentru 
despărţire. 
 Menþionez cã la stropirea sfântului locaº cu apã sfinþitã, poporul mã urma ºi cânta înconjurând biserica, 
ca la zile de mare sãrbãtoare creºtineascã. Printre lacrimi se auzeau murmurând de repetate ori cuvântul “Boje”, 
adicã Dumnezeule. Mulþumeau, se vede, aceºti nenorociþi lui Dumnezeu cã i-a scãpat de barbaria comunistã. 
 În dimineaţa zilei de 3 august a.c. mã gãseam în curtea brigãzii din comuna Mihailovka, în maºinã unde 
mã adãpostisem în timpul nopþii. Deodatã, primesc vestea cã sunt invitat de dl. general Manoliu în cabinetul 
domniei sale. M-am prezentat imediat ºi mi-a ordonat ca sã plec urgent cu o maºinã în comuna Lesnice, situatã la 6 
km. de Mihailovka, fiind chemat acolo ca sã oficiez o slujbã, de cãtre dl. general Dumitrescu, comandantul Armatei 
3-a. Am plecat imediat ºi la sosirea în aceastã comunã am observat cã mulþi ostaºi, împreunã cu un numãr mare de 
credincioºi, mergeau spre bisericã. Intrând în bisericã am gãsit prezenþi pe dl. general al armatei împreunã cu 
întregul corp ofiþeresc ºi o mulþime imensã de credincioºi, în special femei ºi fete. Am început slujba împreunã cu 
pãrintele maior Maniu ºi rãspunsurile date de întregul popor ce se afla în bisericã. Era impresionant. La sfârºit 
pãrintele Maniu a rostit, printr-un interpret, o cuvântare pentru credincioºi. Dupã oficierea acestei slujbe am fost 
chemat de dl. general Dumitrescu, cãruia m-am prezentat pentru plecare. 
 Am venit apoi la brigadă pentru a raporta de executare. În aceastã zi, pe la ora 12, am plecat spre 
Piatkovka, unde se afla ambulanþa. În drumul pe care-l parcurgeam cu maºina, am ajuns într-un oraº ce avea trupe 
de ocupaþie ungureºti - numele oraºului fiind Berºad - deºi era ora 3 p.m., în centrul oraºului, în faþa bisericii era o 
mulþime nemaipomenit de mare de credincioºi care ºedeau în genunchi ºi ascultau sfânta slujbã ºi, deºi biserica era 
neobiºnuit de mare, poporul nu mai avea loc înlãuntrul ei. Am oprit imediat maºina ºi am intrat cu mare greutate 
prin mulþime în sfânta bisericã. Am rãmas însã adânc miºcat vãzând cã în mijlocul mulþimii îngenunchiate - slujea 
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în genunchi un preot ucrainean bãtrân ca de 80 ani. Cu mare greutate am reuºit sã ajung lângã bãtrânul slujitor care 
citea rugãciunile slujbei în limba ucraineanã. M-am aºezat lângã el care observându-mã a început a rosti mai 
departe rugãciunile, însã de data aceasta amestecate cu hohote de plâns. 
 Dupã terminarea rugãciunii am cãutat sã intru în vorbã cu sfinþia sa dar am constatat cã nu ºtie româneºte. 
Prin semne ºi prin câteva cuvinte ucrainiene pe care, natural stâlcite, le ºtiu, am hotãrât sã facem împreunã un Te-
Deum pentru sãnãtatea liberatorilor Ucrainei: Adolf Hitler, M. S. Regelui Mihai I, ºi a Generalului Conducãtor Ioan 
Antonescu. Slujba oficiatã de noi era impresionantã, rãspunsurile de ”Doamne miluieºte” ºi “Mulþi ani trãiascã“ 
erau impresionant redate de corul bisericii în limba slavonã care se compunea, dupã cât am observat, din aproape 
toþi credincioºii. Doream sã le vorbesc, dar nu ºtiam cum, cãci nu ºtiam limba. Am întrebat la întâmplare dacã nu 
cumva cineva ºtie româneºte. Din marea masã de capete, ce numãra cam la 700-800 credincioºi, o voce femeiascã 
mi-a rãspuns: “eu ºtiu româneºte cinstite pãrinte, cãci doar prin aceste locuri suntem ºi români destui, nu numai 
ucrainieni”. Am chemat femeia aceasta lângã mine ºi am cuvântat poporului cu ajutorul ei. Între dispoziþiile 
canonice “cã femeia sã tacã în bisericã“ ºi între dragostea de limba noastrã cea atât de mult ponegritã în fostul iad 
bolºevic, am ales a dezlega ºi îndemna pe aceastã femeie sã tãlmãceascã cu voce puternicã tot ce le-am putut spune 
în legãturã cu Te-Deum-ul pentru liberatorii lor ºi mântuitorii civilizaþiei, pomeniþi mai sus. 
 După terminare mi-am luat rămas bun pentru plecare. Dar, ajungând la uºa bisericii, mare mi-a fost 
mirarea cã pe o distanþã de 400 metri poporul aºternuse flori ºi verdeaþã, iar un cor compus din tinere fete, cânta pe 
ruseºte Axionul. 
 Una dintre acestea, la suirea în maºinã mi-a prezentat icoana Maicii Domnului pentru a o sãruta, cerând 
binecuvântarea pentru cei rãmaºi acolo. 
 Nu apucãm sã ne suim în maºinã ºi soseºte ºi bãtrânul preot ucrainean, anume Antonie, însoþit de unul din 
enoriaºi, rugându-mã stãruitor sã merg la o casã de gospodar pentru a sãvârºi un “Molitven” (Paraclis) care pentru 
mine era cunoscut cãci am pãstorit la începutul carierei preoþeºti timp de aproape 3 ani parohia Sf. Gheorghe - 
Deltã, jud. Tulcea ai cãrei enoriaºi erau ruºi. M-am lãsat convins de aceastã fierbinte rugãminte ºi am mers cu toţii 
la credinciosul ce ne-a invitat. 
 Am sãvârºit subsemnatul “Molitvenul” iar bãtrânul preot Antonie împreunã cu fii sãi sufleteºti, ce erau 
faþã la aceastã slujbã, dãdeau rãspunsurile în limba rusã. Dupã oficierea serviciului ni s-a servit o masã cu care 
ocazie, cu ajutorul femeii moldovence, am aflat cã preotul Antonie a fãcut slujba din aceastã zi pentru prima datã 
de la regimul þarist ce a apus acum 23 ani. Copii au fost botezaþi de el, în timpul tiraniei bolºevice, pe ascuns, a 
scãpat cu viaþã graþie bãtrâneþii ºi stãrii sale bolnãvicioase care fãceau pe bolºevici sã-l creadã a nu mai fi capabil 
de a fi dãunãtor al regimului comunist. 
 Am observat, cu ocazia slujbei, că vocea acestui bătrân preot despica ca un clopot sunător spaţiul cel atât 
de mare al sfântului locaº. Pãrea cã în glãsuirea sa clocoteau cei 23 ani de înãbuºire a conºtiinþei, a vocii ºi a 
sufletului sãu - iar în aceastã zi fãcea impresia cã vrea sã-ºi rãzbune, prin vocea sa tunãtoare, tãcerea de mormânt la 
care a fost supus atâta amar de vreme. 
 Am plecat spre Piatcovka pe la ora 5 p.m. În drum am trecut cu maºina prin comuna Ilanet. În faþa 
bisericii din aceastã comunã credincioºii erau adunaþi în numãr mare. 
 Am oprit maºina ºi am intrat în bisericã. Când enoriaºii au observat haina preoþeascã - pe care, menþionez, 
am purtat-o pe tot timpul campaniei, contrar multora dintre fraþii noºtri preoþi mobilizaþi care s-au îmbrãcat în 
uniforme militare sub motivul ca sã nu fie observaþi ºi primejduiþi de cãtre duºmanii credinþei (comuniºti) - au 
nãvãlit închinându-se ºi îngenunchind, cerând sã fie binecuvântaþi. 
 Menþionez cã în toatã viaþa mea pastoralã, haina mea preoþeascã nu a fost mai cinstitã ºi mai veneratã ca 
în Ucraina. Faptul este ºi explicabil pentru cã dupã un rãstimp de 23 ani sub pãgânii bolºevici, poporul, la vederea 
unui preot, pãrea cã vede pe însuºi Mântuitorul. 
 Pereþii acestei biserici erau absolut goi, iar ca obiecte bisericeºti se gãsea în faþa altarului o masã pe care 
era aºezatã o sfântã Evanghelie în limba ucraineanã îmbrãcatã în metal ºi o icoanã. Acestea erau împodobite cu 
flori. Biserica era curãþitã ºi spãlatã iar pe jos erau aºternute flori ºi verdeaþã. În cele patru colþuri ale 
Pantocratorului, în locul celor 4 evangheliºti, erau atârnate 4 stele roºii în câte 5 colþuri, semne ale civilizaþiei ºi 
credinþei bolºevice. Din discuþia cu cei prezenþi am înþeles cã preotul lor a mai fost în sat pânã acum 10 ani ºi 
nemaiputând plãti dãrile mari cu care era impus, a fost deportat - dupã câte ºtiu, omorât. Am început o scurtã slujbã 
care a stârnit lacrimi amare de plâns credincioºilor. Mi-am luat rãmas bun de la ei ºi am plecat. La plecare, acelaºi 
lucru ca ºi la Berºad, pânã la maºinã mi se aruncau flori în cale. Dupã un drum neplãcut cu maºina printr-o pãdure 
plinã cu cadavre de animale, muniþii ºi diferite vehicole, tunuri ºi maºini rãmase de la inamic, care dãdeau un 
aspect lugubru locului pe unde treceam, am ajuns la Piatcovka. 
 La intrarea în sat, vãzând biserica care era în centru am oprit maºina ºi am intrat înãuntru. Am constatat, cu 
aceatã ocazie, cã acest locaº a fost transformat într-un local de spectacol ce nu fusese terminat. Grinzi de proporþii 
uriaºe erau trântite prin interiorul bisericii. Scena era clãditã pe locul unde fusese altarul. Urme de ale bolºevicilor ºi 
a civilizaþiei lor - stele ºi placarde cu diferite inscripþii comuniste - încã îºi rânjeau colþii pe pereþii ruinaþi. 
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 Câþiva locuitori se chinuiau sã scoatã afarã pietriºul, gunoiul ºi grinzile. Le-am fãcut o scurtã rugãciune ºi 
le-am dat instrucþiunile necesare în vederea curãþirii ºi sfinþirii acestui locaº profanat. 
 În zilele de 4 ºi 5 august ne gãseam cu ambulanþa în comuna Piscianka, unde se afla un spital ce rãmãsese 
de la bolºevici cu aproape tot confortul. 
 În aceste zile am cercetat tot timpul pe ostaºi, cu care ocazie am descoperit în mijlocul lor pe un adventist 
de ziua a 7-a, anume caporalul Rizea Andrei, de loc din comuna Ciorãºti, jud. Râmnicu-Sãrat. La cercetãrile fãcute, 
subsemnatul i-am confiscat o biblie cu note sectare ºi mai multe cãrþi ºi notiþe de propagandã sectarã. De atunci, în 
fiecare zi m-am strãduit a-l aduce la calea cea adevãratã a credinþei. Ori acest lucru a fost imposibil deoarece mi-a 
declarat cã, deºi s-a convins cã merge pe cãi rãtãcite timp de aproape 20 ani, nu poate veni la ortodoxie pentru cã e 
misionar adventist ºi e plãtit cu suma de 6.000 lei lunar din fondurile societãþii ºi cu dreptul la pensie, iar lãsându-
se de aceastã rãtãcire riscã sã moarã de foame. Din acest moment l-am izolat de restul celorlalþi ostaºi, punându-l 
sub strictã observaþie spre a nu propaga rãtãcirea sa printre ceilalþi camarazi. 
 În ziua de 5 august a.c. am sãvârºit botezul a 6 copii din Piscianka, poporul a rãmas foarte mulþumit de 
acest gest fãcut de noi, cât ºi de ostaºii noºtri care au asistat ca naºi la cei botezaþi. Am plecat apoi spre comuna 
Polieantzki, trecând în ziua de 6 august a.c., ora 5 dimineaþa, prin satul Nedelcow. Nu departe de locul unde am 
poposit în acest sat, era o bisericã mare dar fãrã turnuri, care au fost dãrâmate de bolºevici. Cu tot timpul scurt, 
fiind în trecere, am vizitat sfântul locaº care era mãturat, dar rãmãºiþele de cereale încã mai rãmãseserã prin colþuri 
sã mãrturiseascã de ce operã au fost capabili sã înfãptuiascã bolºevicii. M-am adresat câtorva locuitori care mi-au 
ieºit în cale, rugându-i a împodobi cu icoane de pe la casele lor, cãci menþionez cã nici un obiect nu mai avea 
biserica. 
 Pe la ora 8 dimineaþa, ajungem la Poliantzki. La biserica din centrul satului, fãrã de turle, transformatã ºi 
aceasta în salã de spectacole, lumea era adunatã. M-am oprit ºi le-am comunicat cã, fiind Schimbarea la faþã a 
Domnului, le voi face o sfântã slujbã, invitându-i sã cureþe frumos biserica ºi sã împodobeascã cu icoane, cãci ºi 
acest locaº era complet lipsit de orice obiect sacru. 
 Dupã o orã, împreunã cu ofiþerii ºi o parte din soldaþi, am plecat la bisericã. Cu aceastã ocazie am trãit 
unul dintre cele mai însemnate momente din viaþa mea, cãci nu micã mi-a fost mirarea cum de o parte ºi de alta a 
aleii ce ducea în sfântul locaº, poporul era aranjat pe douã rânduri iar la o poartã, o ceatã de fete m-a întâmpinat cu 
icoana Mântuitorului ºi a Maicii Domnului, cântând cu toþii Axionul în limba rusã. Am sãrutat sfintele icoane, i-am 
binecuvântat ºi am intrat în bisericã începând sfânta slujbã. Ca prin farmec biserica, ce nu avusese pânã în aceastã 
zi nici mãcar o iconiþã sau o cruce cât de micã în interiorul ei, era atât de frumos împodobitã cu candele ºi icoane, 
cruci ºi flori, cã am rãmas adânc miºcat sufleteºte. 
 În mai puþin de un sfert de orã, biserica era o mare de capete în special femei ºi tineret, îmbrãcate în alb, 
care dãdeau rãspunsurile la sfânta slujbã. 
 În timpul slujbei cântãrile acestora se amestecau cu hohote de plâns. La sfârºit, am vorbit credincioºilor 
prin interpret, care a fost dl. sublocotenent dr. Ioachimov, de la ambulanþa noastrã. 
 Am sfinþit sfântul locaº fãcând înconjurarea cu toþi cei prezenþi, în cântece bisericeºti ucrainiene. 
 Ivindu-se cazuri de botez, am fixat ca acestea să fie săvârºite dupã-amiazã la ora 5. 
 La ora fixatã curtea bisericii era neîncãpãtoare de credincioºi. 
 Am rãmas extrem de mirat când ni s-a comunicat cã am de botezat 82 (optzeci ºi douã) de suflete, copii 
între 1-14 ani, precum ºi o fatã de 21 ani. 
 Cu această ocazie, numărul botezaţilor în această comună a atins apogeul. 
 Au botezat ca naºi ostaºii ambulanþei, în frunte cu dl. maior Borºan, precum ºi mai mulþi credincioºi. 
 În timpul scufundării celor ce primeau botezul în apă, corul satului compus din aproape toţi ucranienii 
prezenþi, înãlþa cântece frumoase de slavã lui Dumnezeu. A fost un moment cum rar se poate întâmpla ºi cum cred 
cã nu voi mai avea ocazie sã întâlnesc în viaþa mea de pãstor de suflete. 
 În ziua de 7 august a.c., pe la ora 8 seara, am plecat în comuna Tridubi. 
 În dimineaţa zilei de 8 august a.c. am cercetat biserica din Tridubi, care mi-a făcut o grozavă impresie 
fiind o completă ruină. 
 Am strâns poporul ºi am îndemnat sã o cureþe spre a o putea sfinþi ºi face o slujbã. Aici, spre deosebire de 
alte locaºuri, scena pentru spectacole era fãcutã în tinda bisericii, nu în locul altarului, ca în alte pãrþi pe unde am 
trecut, iar în corpul bisericii ºi în altar, trebuia sã stea spectatorii bolºevici. Dumnezeu n-a ajutat ca aceastã bisericã 
transformată în sală de spectacole să fie terminată. O murdărie groaznică era în interiorul bisericii. 
 Dacã aici, credincioºii încã nu luaserã mãsuri pentru curãþirea Sfântului locaº este cã Tridubi a fost un 
centru evreiesc iar populaþia a fost mai uºor pervertitã de marea masã a iudeo-comuniºtilor. 
 În timp ce locuitorii începuserã a curãþa Sfântul locaº, o doctoriþã ºefã a spitalului din susnumita comunã, 
ºi-a exprimat dorinþa de a-ºi boteza copilul. Dar, nu mult dupã aceea, a venit scuzându-se cã renunþã pentru 
moment la hotărârea luată de frica diferitelor elemente comuniste ce i-ar putea face neajunsuri. 
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 I-am explicat cã aceasta, dupã instituirea autoritãþilor de Stat ce vor veni în urma noastrã, va fi imposibil, 
totuºi susnumita a rãmas la hotãrârea de a renunþa la botez. Probabil cã ºi sufletul acestei femei, fostã funcþionarã 
de stat la bolºevici, era pervertit ºi imediat mi-am dat seama cã va veni timpul când ºi aceste elemente se vor 
scutura din neagra noapte a inconºtienþei doctrinei bolºevice. 
 După curãþirea bisericii, am sfinþit Sfântul locaº în prezenþa unui numãr restrâns de credincioºi care, spre 
deosebire de enoriaºii altor biserici, uitaserã a mai cânta ºi a da rãspunsurile, chiar în limba lor ucrainianã. 
 Am vorbit despre credinţă, despre rostul nostru pe aceste meleaguri, cu ajutorul unei femei moldovence 
din aceastã comunã, de fel de peste Bug, al cãrui nume era Polixenia ºi care vorbea o curatã limbã moldoveneascã. 
Aceasta ne-a spus, între altele, cã peste Bug sunt sate compacte de români. 
 În ziua de 10 august a.c. ne aflam în satul Slaºnisvoe, care nu avea bisericã, pentru care motiv am oficiat 
Sfânta slujbã în faþa ofiþerilor ºi a trupei, predicând despre “ajutorul dat de Dumnezeu ostaºilor noºtri contra 
barbariei bolºevice”. În aceastã zi, pe la ora 8 seara, am plecat cu căruţele în comuna Carlovca, unde am ajuns 
noaptea pe la ora 2. 
 În ziua de 11 august a.c. am cercetat dacã satul are bisericã ºi constatând cã aceasta nu existã am petrecut 
tot timpul discutând cu ostaºii ambulanþei. 
 În ziua de 12 august 1941 au sosit la ambulanþã 2 ostaºi rãniþi de o minã pe care au vrut s-o demonteze, 
iar aceasta explodând a cauzat moartea unui ofiþer ºi a 2 soldaþi. 
 În timpul cât au fost operaþi am stat cu aceºti rãniþi dintre care unul fiind mai grav ºi care peste noapte a ºi 
murit. 
 În ziua de 12 august, pe la ora 5 p.m., am înmormântat pe ostaºul decedat, în cimitirul satului. Au 
participat, pe lângã ofiþerii ºi soldaþii ambulanþei, ºi o mulþime de credincioºi. Am rostit cu aceastã ocazie ºi o scu 
rtă cuvântare. 
 În ziua de 13 august a.c. am oficiat o aghiazmã pentru enoriaºii acestui sat ce veniserã la ºcoalã, unde eram  
cantonaþi, cu buchete de flori în mânã. 
 În ziua de 14 august a.c. am botezat un numãr de 8 (opt) copii, oficiind slujba în curtea ºcolii - precum am 
dus ºi Sf. Împãrtãºanie la o femeie bolnavã, lucru ce a miºcat pe cei prezenþi pânã la lacrimi. 
 În dimineaţa zilei de 15 august a.c., fiind sãrbãtoarea “Adormirii Maicii Domnului”, am adunat ofiþerii ºi 
trupa, sãvârºind un serviciu divin în onoarea Prea Curatei ºi Pururea Fecioarei Maria. 
 Cu aceastã ocazie am predicat despre “Rugãciunile Maicii Noastre Prea Curate cãtre Dumnezeu de a da 
ajutor celor ce luptã pentru Crucea Prea Curatului Sãu Fiu, a Domnului ºi Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. 
Pentru aceasta înfrângerea celor fãrã de Dumnezeu, a iudeo-comuniºtilor este grabnicã ºi inevitabilã. 

Aceasta este activitatea misionară din timpul campaniei contra barbariei bolşevice - dintre 15 iulie şi 15 
august a.c., cu care ocazie am făcut tot ce am putut cu umilele mele puteri pentru a fi de folos atât scumpei noastre 
ţări româneşti, cât şi sfintei noastre Biserici Ortodoxe. 
 
Confesorul Brigăzii a 4-a Mixtă Munte, 
Preot căpitan activ Antonescu Dumitru 
 

Cele cuprinse în prezentul memoriu, se confirmă de noi: 
ªeful Ambulanþei 99 Munte, 

Medic maior dr.V. Borºan 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 405-415 

 
48 

 
Regimentul 1 Vânători Garda “Regina Elisabeta” 
[3.10.1941] 
Nume ºi prenume: Marinescu M. Gheorghe 
Gradul: preot, căpitan 
Unitatea: Regimentul 1 Vânători Gardă 
Vechimea în grad: 7.II.1935  
Locul ºi data naºterii: 1907,V.5, Bascov, judeþul Argeº 
Ultima decoraţie de război ce posedă: “Crucea Meritul Sanitar”, cls. I 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Coroana României”, cls a V-a cu spade ºi panglicã de 
“Virtutea Militarã“ 
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  Motivul propunerii: Propun pe cãpitanul preot Marinescu Gheorghe a fi decorat cu “Coroana României” cls. a V-
a cu spade ºi panglicã de “Virtute Militarã“ pentru urmãtoarele fapte: 
 1. În timpul luptelor din sectorul Kagarlyk, a dat un preþios ajutor medicului regimentului la pansarea 
rãniþilor ºi îmbãrbãtarea lor, stând neclintit la postul de ajutor regimentar, zi ºi noapte. 
 A înmormântat ostaºii Regimentului 1/2 Vânãtori Gardã ºi ai altor unitãþi, organizând echipe de cãutarea 
morþilor cãzuþi pe câmpul de luptã, în grâu ºi porumb. 
 A construit un cimitir în satul Kagarlyk, care a fost dat ca model. 
 2. În luptele din sectoarele Leninthal-Iosefstal ºi Dalnic, pe lângă ajutorul neîncetat dat medicului 
regimentului, într-o regiune bombardatã zilnic de aviaþia ºi artileria inamicã, preotul regimentului s-a dus în fiecare 
noapte în linia de luptã, unde a îmbãrbãtat pe soldaþi, îndemnându-i sã lupte pentru victoria crucii contra 
bolºevismului ºi unde a condus echipele de pionieri pentru adunarea rãniþilor ºi morþilor. 
 Preotul regimentului a dovedit în repetate rânduri curaj ºi bravurã, pentru care meritã cu prisosinþã a fi 
decorat cu “Coroana României” în gradul de cavaler cu spade ºi panglică de “Virtute Militară“. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “De acord”. Comandantul Diviziei de Gardã, general N. ªova. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 215/03.10.1941      
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 105 Est, f. 89 
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Nr. 1679 
1941, luna octombrie, ziua 3 
Ambulanţa Mixtă de Munte Nr. 99 
 

Inspectoratul Clerului Militar 
Eºalonul I 

 
 Avem onoarea a vã înainta aici alãturat douã dãri de seamã asupra activitãþii cuviosului preot cãpitan 
activ Antonescu Dumitru, cuprinsã între 15 august ºi 15 septembrie a.c. printre ostaºi ºi poporul ucrainian. 
 Cu aceastã ocazie menþionãm cã activitatea cucerniciei Sale este excepþionalã deoarece atât pe terenul 
misionar în opera de creºtinare a poporului ucrainian, cât ºi în opera pastoralã-militarã printre ostaºi - a depus ºi 
depune zilnic o muncã extraordinarã, botezând peste 500 suflete ºi sfinþind peste zece biserici ºi capele - muncind 
fãrã odihnã pentru a satisface trebuinþele religioase ale poporului ucrainian - precum ºi ale ostaºilor noºtri. 
 Pentru aceasta, pentru a doua oarã, ca urmare a raportului nostru Nr. 979/941, îl propunem pentru a fi 
distins cu una din decoraþiile corespunzãtoare muncii sale neobosite - pentru ca, stimulându-i astfel munca, sã 
poatã fi cu mai mare drag de folos Armatei ºi Bisericii noastre. 
 Totodatã vã rugãm sã dispuneþi ca Sfinþia Sa, sã fie chemat în interes de serviciu la M. C. G. pentru a-ºi 
procura un alt Sfânt Antimis, precum ºi un rând de veºminte - ºi toate obiectele necesare slujirii Sfintei Liturghii, 
din suma de lei 30.000 (treizeci mii), ce din iniţiativa subsemnatului Sfinţia Sa a fost dăruit de ofiţerii unităţii ce 
conduc. 
 Dorim ca acestea toate să fie procurate personal de Sfinţia Sa. 
 În aºteptarea ordinului Prea-Sfinþiei Voastre, în urma celor ce respectuos v-am rugat, rãmân al Prea 
Sfinþiei Voastre prea plecat ºi supus servitor. 

Medic ªef al Ambulanþei Mixtã de Munte Nr. 99, 
Medic maior dr. Borºan 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, fila 885 
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Batalionul 12 Vânători Munte 
7 octombrie 1941 
 

Dare de seamă 
asupra 

activităţii pastorale a preotului căpitan concentrat 
Virgil T. Guţiu pe luna septembrie 1941 
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 În conformitate cu ordinul M. St. Major nr. 28393 din 29 martie 1941, transmis Batalionului 12 Vânători 
Munte prin Corpul de Munte, Serviciul Clerului, cu ordinul nr. 30188 din 17 aprilie a.c., prin care preoţii 
concentraţi (mobilizaţi) la diferitele unităţi sunt obligaţi a înainta raportul cuvenit asupra activităţii pastorale în 
decursul unei luni, cu onoare raportez următoarele: 
 Lipsuri. Am constatat lipsa tuturor obiectelor de cult. Nici mãcar antimisul nu-l avea batalionul. M-am 
adresat domnului colonel Oliviu Manu, comandantul batalionului, ºi am expus situaþia grea în care se gãseºte 
serviciul religios al batalionului. Mi s-a aprobat un prim ajutor de 5.000 lei, aceastã sumã era însã prea micã în 
raport cu scumpetea ºi necesitãþile înjghebãrii unei capele corespunzãtoare. Mi s-a aprobat de domnul comandant - 
la propunerea mea - sã lansez un apel printre domnii ofiþeri ºi subofiþeri din batalion. E demn de relevat gestul 
ofiþerilor ºi subofiþerilor din batalion care au rãspuns cu o largã bunãvoinþã. Remarc gestul larg ºi inimos al 
tânãrului sublocotenent de administraþie, Virgiliu Ungureanu, care singur a donat frumoasa sumã de 8.000 lei, din 
care s-a cumpãrat: un potir, o cruce ºi o sfântã Evanghelie legatã frumos. Restul sumelor care s-au donat variazã 
între 100-500 lei. 
 Completări. Din rezultatul sumei ºi a donaþiei batalionului am putut înjgheba un început care promite ca 
în viitorul apropiat să se poată pune baza unei frumoase capele. Astfel, batalionul dispune astăzi de următoarele 
obicte de cult: 
 - Evanghelie; 
 - Potir; 
 - Cruce; 
 - Disc; 
 - Steluţă; 
 - Copie; 
 - Carte de Te-Deum; 
 - Trusã completã de împãrtãºanie; 
 - Cădelniţă; 
 - Un rând de veºminte; 
 - Antimis; 
 - Geamantan pentru ţinerea obiectelor. 
 Acestea toate noi ºi din metale preþioase, care laolaltã au costat peste 30.000 lei. 
 Propuneri. Au mai rămas desigur încă multe de realizat, dar un gând mă preocupă, ridicarea unui edificiu 
special ºi amenajat exclusiv pentru capelã. Locul unde sã se punã edificiu este. 
 Dacã în domeniul material, luna septembrie se încheie cu un început de realizãri frumoase, apoi ºi partea 
spiritualã ºi duhovniceascã nu a fost mai prejos. 
 Servicii religioase. Am executat în fiecare zi, pe rând la câte una din companii, serviciul religios 
împreunat cu predicã. Citez câteva subiecte din predicile þinute: “Dragostea de neam ºi credinþã strãmoºeascã“; 
“Pilde de vitejie a înaintaºilor noºtri”, cu exemplificãri din istoria bisericeascã ºi naþionalã; “Credinþa ca forþa 
moralã ºi naþionalã“; “Mucenici ai bisericii ºi a istoriei naþionale jertfiþi pe altarul neamului” etc. 
 Aceasta îmi este darea de seamă pe care o închei, în luna septembrie 1941. 
 M-am străduit - deºi ca preot civil - sã realizez ceva în timpul cât voi sta mobilizat. Realizãrile începutului 
îmi promit un bun sfârºit. De la acest început, cât voi mai sta în batalion, nu mã voi abate ºi voi cãuta sã fiu spre 
mulþumirea ºefilor mei ierarhici atât spiritual, cât ºi de unitate. 

 

Câmpeni la 7 octombrie 1941 
ªeful serviciului religios, 

Preot căpitan rezv. V.T. Guţiu 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 142 
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România 
Comandamentul Corpului 3 Armată 
Statul Major 
Nr. 95013 
9 octombrie 1941 
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către 
Inspectoratul Clerului Militar Alba-Iulia 

Oficiul poºtal militar nr. 85 
 
 Am onoarea a înainta alăturat darea de seamă asupra activităţii pastorale a confesorului Regimentului 25 
Infanterie, preot căpitan Totoescu Boris, pe lunile iunie, iulie, august ºi septembrie 1941. 

 
ªeful clerului militar, 
Pr. maior Gh. Ureche            Din ordin, 

ªeful de Stat Major, 
Lt. colonel C. Striºca 

 
Preot căpitan  B. Totoescu 
Confesorul Regimentului 25 Infanterie 
 

Darea de seamă 
asupra activităţii religios-pastorale pe luna iunie 1941 

 
 Subsemnatul am sosit pe zonă în seara zilei de 21 iunie 1941 în preziua începerii războiului. 
 A doua zi, duminica, 22 iunie, au început operaþiile militare. Din cauza emoþiei primelor momente, în 
aceastã zi, deºi era zi de duminicã, nu s-a putut începe nimic pe terenul pastoral. Nici în biserica satului (Podolenii 
de Jos) nu s-a putut face slujbã, deoarece preotul era plecat la un cerc preoþesc. Am luat însã contact cu 
comandanþii ºi am luat cunoºtinþã de situaþia ºi aºezarea trupelor în vederea activităţii ce trebuia să urmeze. 
 În zilele ce au urmat pânã la finele lunii, am reuºit sã spovedesc ºi sã împãrtãºesc ofiþerii ºi ostaºii din 
batalioanele 2 ºi 3. Am mers din companie în companie ºi din pluton în pluton ºi am strãbãtut aºa satul Ghermãneºti 
ºi Dealul Ghermãneºtilor, judeþul Fãlciu, unde era aºezat în poziþie batalionul 3. Dupã miazã zi spovedeam trupa, 
iar a doua zi dimineaþa o împãrtãºeam. La fel am procedat în pãdurea Tabãra unde era cantonat batalionul 2. Aici 
am fãcut în dupã-amiaza zilei de 29 iunie (Sf. Petru ºi Pavel) o vecernie, iar a doua zi, Sf. Liturghie. 
 În toate ocaziile de acest fel am vorbit trupei despre însemnãtatea rãzboiului ºi despre îndatoririle lor de 
creºtini ºi români. 
 Am distribuit cu acest prilej vreo 400 cărţi de rugăciune primite anterior de la Inspectoratul Clerului 
Militar. 
 Duminica, 29 iunie, am sãvârºit Sf. Liturghie în biserica din Podolenii de Jos, jud. Fãlciu, cu care ocazie 
am vorbit populaþiei civile ºi ostaºilor prezenþi în biserică. 
 Din ordinul d-lui general Dimitriu, comandantul secund al Diviziei a 15-a, am deservit, de la 22 iunie pânã 
la 4 iulie 1941 ºi eºalonul înaintat al ambulanþei divizionare, ce se afla în comuna Arsura. Ca atare am înmormântat 
ºi doi ostaºi în cimitirul din comuna Arsura. 
 De la începerea operaþiilor pânã la sfârºitul lunii iunie am înmormântat 5 ostaºi în cimitirul de lângã 
biserica din Podolenii de Jos, jud. Fãlciu. 

Confesorul Regimentului 25 Infanterie, 
Preot căpitan B. Totoescu 

31 septembrie 1941 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 268, f. 564-565 
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Marele Cartier General 
Inspectoratul Clerului Militar 
Nr.353 din 16 octombrie 941 
 

Corpul 1 Armată 
Serviciul Religios. 

 
 La nr. 195047, 195050, 195051 ºi 195053 din 1941; 
 Cu onoare se face cunoscut următoarele: 
 1) Se ia act cu plãcere de frumoasa activitate ce o desfãºuraþi ºi se aduc ale noastre cãlduroase mulþumiri; 
 2) Pe viitor, fiecare preot sã înainteze individual darea de seamã de activitatea ce o desfãºoarã; 
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 3) Se ia act de cele raportate, însă dările de seamă vor fi înaintate direct Inspectoratului Clerului Militar de 
către fiecare preot militar; 
 4) Luãm act de activitatea pastoralã desfãºuratã de pastorul Foris Z. Tiberiu ºi vom avea în vedere la timp 
sã fie propus pentru decorare. 
 
Inspectorul Clerului Militar, 
Episcop general dr. Partenie Ciopron    ªeful cancelariei, 

Preot colonel Dăncilă I. 
 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 283, f. 904 
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Confesorul Regimentului 25 Infanterie, 
Preot căpitan Boris Totoescu 
 

Darea de seamă 
asupra activităţii religios-pastorale 

pe luna octombrie 1941 
 
 Activitatea religios-pastoralã din luna octombrie s-a desfãºurat în cadrul operaþiunilor din faþa Odesei, a 
timpului când unitatea noastrã a fost retrasã pentru refacere (8 octombrie), ºi a pregãtirii în vederea întoarcerii în 
þarã, dupã victoria asupra bolºevicilor. 
 Din pricina împrejurãrilor ºi a necontenitei schimbãri de cantonament, activitatea a fost mai puþin fecundã 
decât în luna septembrie. În schimb însã, s-au oficiat slujbe religioase, la care au putut participa toþi ostaºii ºi multã 
populaþie civilã. 

Cu aceste prilejuri am þinut întotdeauna predici ºi cuvântãri pentru trupã, iar adeseori am vorbit ºi 
populaþiei civile, în limba ucraineanã sau germanã, dacã se afla în numãr mai mare de faþã. Tot aºa, am distribuit 
800 cãrþi de rugãciune sosite de la Inspectoratul Clerului Militar. 
 Mai presus de toate, am cãutat permanent sã am contact cu trupa ºi ofiþerii, ascultându-le necazurile, 
mângâindu-i ºi îmbãrbãtându-i pentru evenimentele cărora trebuiau să le facă faţă. 
 Slujbele religioase s-au succedat în modul următor: 
 Duminicã, 5 octombrie, am oficiat Sf. Liturghie în ºcoala primarã din satul Spiridonovca. A participat 
populaþia satului ºi soldaþii de la trenul regimentar. 
 În aceeaºi zi am sãvârºit o sfeºtanie la batalionul 2, în satul Miºcianca. Au luat parte toþi ofiþerii ºi ostaºii 
acestui batalion ºi poporenii din sat. 
 Duminică, 12 octombrie, nu s-a putut face nici o slujbă religioasă, deoarece regimentul se afla în 
schimbare de cantonament. 
 Sâmbãtã, 8 octombrie, a fost oficiatã, în fostul conac boieresc din satul ªerocoe, o Vecernie pentru 
locuitorii acestui sat. A mai participat compania de pionieri ºi trenul regimentar. 
 Duminică, 19 octombrie, au fost oficiate, din ordinul d-lui comandant al regimentului, slujbe religioase de 
mulþumire pentru victoria asupra bolºevicilor. Astfel, în satul Calinovca slujba a fost sãvârºitã pentru batalionul 3, 
iar în satul Cordon pentru companiile de cercetare ºi armament greu, batalionul 1 ºi batalionul 2. Au fost prezenþi 
toþi ofiþerii ºi ostaºii ºi un impunãtor numãr de civili. 
 Luni, 20 octombrie, am slujit Sf. Vecernie în ºcoala primarã din satul Calinovca, pentru populaþia civilã 
din acest sat; numãrul credincioºilor a fost atât de mare încât două săli de clasă au devenit neîncăpătoare. 
 Miercuri, 22 octombrie, a fos sfinþitã, în satul ªerocoe, cu o solemnitate deosebitã, o frumoasã troiþã, 
ridicatã de regimentul nostru în memoria ofiþerilor ºi ostaºilor cãzuþi pe câmpul de luptă. 
 Duminicã, 26 octombrie, am oficiat Sf. Liturghie în ºcoala primarã din satul Cordon. Au participat 
credincioºii din sat în numãr nespus de mare ºi o parte din ostaºii batalionului 1. 
 Pentru ca slujbele religioase să aibă un cadru mai solemn, am îngrijit ºi am avut întotdeauna cor, format 
din ofiþerii ºi ostaºii cântãreþi ai regimentului. Dupã slujbele fãcute pentru populaþia civilã a urmat, aproape 
regulat, botezarea copiilor. 
 Astfel, au fost botezaþi: în satul Spiridonovca 14 copii; în Miºcianca 22; în ªerocoe 25; Krasnaia Neva 14; 
Calinovca 35; Cordon 32; Lustdorf 2; Antono Kodincevo 6. Total: 150 copii. 
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 Ţin să remarc că botezurile nu le-am făcut numai prin stropire; cei micuţi au fost botezaţi prin scufundare, 
iar cei mai mari prin turnare de apã pe cap, împreunã cu toate celelalte prescrise în molotfelnic. Tot aºa, toþi cei 
botezaþi au primit adeverinþe de botez. 
 Grija pentru eroii cãzuþi a fost continuatã cu aceeaºi perseverenþã ca ºi în lunile trecute. Din fericire, 
numãrul celor cãzuþi a fost mult mai redus. Au fost înmormântaþi în cimitirul militar de lângã biserica din Bujalik 
8 ostaºi, iar în satul Spiridonovca 1 subofiþer. 
 Cu câteva zile înainte de plecarea spre þarã am fost cu o echipã în satul Bujalik, unde am aºezat în ordine 
mormintele ºi crucile eroilor noºtri, împrejmuind totodatã cu gard o porþiune a cimitirului, care mai avea nevoie de 
aºa ceva. 
 Tot aºa, am fotografiat cimitirul militar din Bujalik ºi gara Kremidovca, în special mormintele ofiþerilor, 
pentru ca fotografiile executate să le remit apoi familiilor lor. 
 În ziua de 29 octombrie 1941, regimentul nostru a pornit spre ţară. 

 
Confesorul Regimentului 25 Infanterie, 

Preot căpitan B. Totoescu 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 692-693 
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Inspectoratul General al Jandarmeriei 
[octombrie 1941] 
Nume ºi prenume: Vasile Gh. Leu 
Gradul: protoereu militar 
Unitatea: Inspectoratul General al Jandarmeriei 
Vechimea în grad: 3 ani 
Locul ºi data naºterii: 1905, martie, 13, Oancea, judeţul Vaslui 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Steaua României” cu spade ºi panglicã de “Virtutea Militarã“, în 
gradul de cavaler. 
Motivul propunerii: Pentru curajul ºi devotamentul de care a dat dovadã, în calitate de confesor, pe câmpul de 
luptã. A fost rãnit pe front, în ziua de 24 iulie 1941, pe când înmormânta ostaºii cãzuþi în luptele de la Sãrata 
(Cetatea Alba). Este primul preot rãnit în luptele pentru dezrobirea Basarabiei, care, deºi rãnit, a continuat oficierea 
divinã sub tirul artileriei duºmane îmbãrbãtând ostaºii. Inspector general al Jandarmeriei, general I. Topor. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Aprob”. General I. Tătăranu. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 370/12.10.1941.  
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 150 Est, f. 151 
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Confesorul Batalionul 1 Vânători Munte 
Oficiul poºtal militar nr. 66 
 

Dare de seamă  
de activitatea pastorală depusă pe câmpul de luptă de preotul căpitan Grigorie Enăchescu, 

confesorul Batalionului 1 Vânători Munte, pe luna octombrie 1941. 
 
 1.X., miercuri. Plecăm din Novo-Alexandrovca într-un colhoz la est de Novo-
Gsarvilovca. Aici dau asistenţă medicală ostaşilor de la trenuri. 
 2.X., joi. Fac pansament locotenentului Stan, rănit într-un bombardament de aviaţie, căruia îi fac extracţia 
schijei, apoi îl trimit la Ambulanþa 37 Munte pentru a-i face injecþiile contra infecþiei. Dupã masã înmormântez pe 
serg. Calotã Vasile de la trenul de luptã, omorât de acelaºi bombardament de aviaþie. L-am înmormântat în satul 
Novo-Garsilovca, la 5 km. depãrtare de cantonament - unde am mers în procesiune pe jos. La înapoiere am fost 
surprins de 9 avioane care au mitraliat fără a ne răni. 
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 3.X., vineri. Fac pansamente locotenentului Stan ºi sublocotenentului Georgescu Paul - precum ºi 
asistenþa sanitarã altor ostaºi, apoi iau mãsuri pentru înmormântarea unui ostaº. 
 4.X., sâmbãtã. Asistenþã sanitarã ostaºilor ºi celor doi ofiþeri - iar dupã-amiazã ne pornim marº. 
 5.X., duminică. Sosim într-o perdea de salcâmi la est de Novo-Alexandrovca - de unde plecăm la 10. 
 6.X., luni. Marº. 
 7.X., marþi. Marº. 
 8.X., miercuri. Scurt cantonament în satul Grutvei, unde fac pastoraţie individuală. 
 9.X., joi. La ora 11 a.m. ne punem în marº ºi sosim în satul Cernievca. 
 10.X., vineri. La ora 8 plecãm din nou în marº ºi ajungem, la ora 14, la Novo-Poltavca. Pastoraþie 
individualã printre ostaºi. 
 11.X., sâmbãtã. Pastoraþie individualã ºi împãrþirea cãrþilor de rugãciuni primite de la P.S. Episcop, care 
au fost bune ºi la timp primite. 
 12.X., duminicã. La ora 7 plecãm în marº - sud-vest (Crimeea) ºi ajungem la ora 18 în Valthein. 
 13.X., luni. La ora 6 plecãm în marº ºi sosim la ora 15 în satul german Rosenost. 
 14.X., marþi. Cuvioasa Paraschiva. Rosenost. De la ora 10-12 am sãvârºit serviciu religios pentru batalion 
- adunat în douã locuri. Am stropit ostaºii cu apã sfinþitã, apoi am rostit douã cuvântãri, vorbind despre: “Rolul ºi 
efectul rugãciunii”. Arãt ostaºilor cã rugãciunea este de umilinþã, cerere ºi mulþumire - având efectul aºteptat dacã 
este însoþitã de credinþã, fapte bune ºi iertarea greºelilor fraþilor noºtri. Faptele rele îndepãrteazã pe om de la calea 
adevãratã, a Evangheliei ºi-i atrag pedeapsa Dumnezeiascã. Ca încheiere îi îndemn sã aibã credinþã în Dumnezeu 
cã ne va ajuta sã încheiem cu bine ºi cât mai curând acþiunea noastrã contra bolºevicilor. Dupã masã am oficiat 
botezul a 2 copii ai gazdei - care a fost sub regimul þarist cantor ºi dirijor de cor la bisericã. Au fost adânc 
mulþumiþi. Le-am povestit apoi scopul ce urmãrim prin distrugerea bolºevicilor. 
 15.X., miercuri. La ora 5 dimineaþa plecãm ºi sosim la ora 16 în satul Feodorovca. Am mãrºãluit în vãzul 
ostaºilor pe jos ºi cãlare - stând de vorbã cu ei. În sat am oficiat botezul unei copile, de 3 1/2 ani, a gazdei. 
 16.X., joi. Feodorovca. Pastoraţie individualã printre ostaºii care erau în repaus, de asemenea la compania 
51 anticar ºi ostaºii de la Grupul II Vânãtori Munte. Dupã masã, la ora 16 1/2, batalionul adunat în careu, împreunã 
cu toþi ofiþerii, a primit vizita d-lui g-ral Dumitrescu - comandantul Armatei a III-a, care a rostit cuvinte de 
îmbãrbãtare, pentru ostaºi. Am botezat apoi 1 copil. 
 17.X., vineri. La ora 5 dimineaþa batalionul se pune în marº ºi ajungem la ora 15 în satul german - Colonia 
Eigenfeld. Am mers pe jos, stând de vorbã cu ofiþerii ºi ostaºii. 
 18.X., sâmbãtã. Plecãm la ora 5 ºi sosim în satul Krasnarmeski la ora 15,30. 
 19.X., duminicã. Plecãm în marº la ora 6 ºi sosim la 10 1/2 în satul Novo-Ivanovca-Seisabet, raionul 
Hinciska. Am mers pe jos în vãzul ostaºilor, stând de vorbã cu ei. Aici am amenajat o salã de clasã - în capelã - 
fãcând curat ºi punând icoane frumos aranjate. La ora 15 - în aceastã capelã improvizatã - am oficiat “Sfinþirea 
Apei” stropind cu apã sfinþitã asistenþa, atât militari, cât ºi civili. Am rostit apoi o cuvântare pentru civili, 
arãtându-le cã noi luptãm pentru salvarea lor de sub jugul bolºevic, a cãrui armatã va fi în curând complet distrusã, 
iar cei dragi ai lor vor veni în curând acasã. Sã fie supuºi ºi ascultãtori faþã de noi, armata liberatoare. Am oficiat, 
apoi, botezul a 60 (ºaizeci) de copii, asistând ca naºi ofiþeri ºi ostaºi din batalion, precum ºi civili. Au asistat 80-90 
persoane. Acasã am oficiat un nou botez - botezând copii gazdei ºi din vecini. În total 5 (cinci) copii - asistând ºi la 
acest serviciu religios 10 (zece) persoane. 
 20.X., luni. Trupa a fost în repaus în acelaºi sat. Am lucrat certificatele de botez pentru toþi copii botezaþi 
în ziua anterioarã. La ora 17 plecãm în marº de noapte. 
 21.X., marþi. Dupã o noapte de marº - sosim, la ora 6 dimineaţa, în satul Novo-Mihailovca, pe malul 
Mării de Azov. 
 22.X., miercuri. La ora 16 plecăm de aici în satul Novo- Dimitrievca - unde batalionul intră pe poziţie - 
chiar pe malul mării. 
 23.X., joi. Novo-Dimitrievca. Pastoraţie individuală printre ostaºi. 
 24.X., vineri. Novo-Dimitrievca. Pastoraþie individualã printre ostaºi. 
 25.X., sâmbãtã. Novo-Dimitrievca. Pastoraþie individualã printre ostaºi ºi iau mãsuri pentru serviciul 
religios de a II-a zi - dând dispoziþii pentru aranjarea bisericii din sat, pe care bolºevicii o transformaserã în teatru. 
 26.X., duminicã. Sf. Dumitru. De la ora 8-11 oficiez slujbã religioasã la biserica din sat. Au asistat la 
serviciul religios: ostaºi din batalion, de la artilerie, compania anticar ºi Grupul II Vânãtori Munte, în numãr foarte 
mare. În afarã de ostaºi, au asistat ºi civilii din sat, fiind aduºi de primar - cãruia îi dãdusem ordin sã facã 
propagandã prin sat în acest sens. Au fost mai mult de 90 persoane civile. Am oficiat serviciul religios - dupã care 
am stropit cu apã sfinþitã, ostaºii ºi populaþia civilã. Dupã aceasta, am rostit o cuvântare pentru ostaºi, în care dupã 
ce descriu în mod succint viaþa Sf. Dumitru, scot în evidenþã bãrbãþia ºi curajul cu care Sfântul a înfruntat toate 
chinurile, prin credinþa în Hristos. Fac apoi o paralelã între viaþa ºi lupta pe care au dus-o aceºti  martiri ºi lupta pe 
care o ducem noi - armata creºtinã, cu vrãjmaºii crucii. Sã avem nãdejde ºi credinþã în Dumnezeu - cã biruinþa va 
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fi a noastrã. Am rostit o cuvântare pentru civili - cãrora le-am arãtat cã pe acolo pe unde trecem noi - armatele 
aliate ºi creºtine, totul ia un nou aspect de viaþã omeneascã civilizatã ºi creºtinã. Bisericile sunt redeschise ºi se fac 
slujbe, botezându-se copii. Datoria pe care o au faþã de armata noastrã liberatoare este de a asculta ordinele ce se 
primesc de la aceastã armatã. Se citesc ºi unele ordine date de comandantul batalionului. Dupã aceasta, oficiez 
serviciul Tainei Botezului, botezând 60 (ºaizeci) copii, cu naºi dintre ofiþeri, ostaºi ºi civili. La ora 11 am plecat pe 
poziþie, în linia I la compania a II-a ºi cercetare - departe la 5 km. - unde am mers pe jos. Aici ostaºii ºi civilii au 
fost adunaþi într-un staul mare de oi al colhozului. Au fost circa 40 persoane civile, fiind ºi douã familii de români 
moldoveni, veniþi, de asemeni, pe aici. Am oficiat serviciul religios, stropind cu apã sfinþitã ofiþeri, ostaºi ºi civili, 
dupã care am rostit douã cuvântãri, una pentru ostaºi ºi alta pentru civili. Subiectul la cuvântarea rostitã atât 
ostaºilor cât ºi civililor a fost aceeaºi. Dupã aceea am botezat 30 (treizeci) copii. Am luat masa cu ofiþerii, iar dupã-
masã au mai sosit 8 (opt) copii, dintr-un colhoz de la 4 km., pe care i-am botezat. La ora 16 am sosit în 
cantonament. 
 27.X., luni. Am luat mãsuri pentru înmormântarea unui ostaº german. La ora 10 am plecat pe front, în linia 
I în sectorul companiei I, în satul Novo-Calinovca - pe malul Mãrii de Azov. Aici am adunat ostaºi ºi civili în 
numãr mare, circa 70 persoane. Am oficiat sfinþirea apei, stropind ostaºii, apoi am rostit o cuvântare pentru civili 
arãtându-le cã luptãm pentru salvarea lor de sub jugul bolºevic, dar au datoria de a fi ascultãtori ordinelor ce vin de 
la comandanþii noºtri. Sã nu dea crezare îndemnurilor ce vin de la agenþii comuniºti - pe care au datoria de a nu-i 
tãinui, ci de a-i da pe mâna autoritãþilor. Dupã aceasta, am oficiat Taina Botezului, botezând 60 (ºaizeci) copii, naºi 
fiind ofiþerii ºi ostaºii din batalion ºi de la bateria de artilerie. M-am înapoiat la cantonament la ora 15, unde am 
oficiat botezul a 6 (ºase) copii - 70 persoane asistând. Între orele 4-51/2 am oficiat înmormântarea plut. german 
Kurt Müler, nr. 22 din batalionul 2 pionieri. Pe drum, spre bisericã unde l-am înmormântat, m-a surprins un 
bombardament de artilerie rusă, trei proiectile spărgându-se în apropiere de mine. 
 28.X., marþi. Pastoraþie individualã printre ostaºi ºi botezul a 5 copii. Am dat apoi ajutor la infirmerie, 
pentru îngrijirea rãniþilor. 
 29.X., miercuri. Am înmormântat pe ostaºul Ilie Nicolae - care fusese omorât de un proiectil de brand 
rusesc, care l-a lovit în plin. 
 30.X., joi. Am fost pe front, unde am stat de vorbã cu ofiþerii ºi ostaºii. Dupã-masã am dat ordin 
primarului pentru înmormântarea unui soldat rus. Seara, la ora 19, am plecat în marº - ruºii retrãgându-se. 
 
Confesorul Batalionului 1 Vânători de Munte, 
Preot căpitan Grigorie Enăchescu    Văzut de noi, 

Comandantul Batalionului 1 Vânători Munte 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 727-728 
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Batalionul 18 Vânători Munte 
[02.11.1941] 
Nume ºi prenume: Popa Matei 
Gradul: preot, căpitan rezervă 
Unitatea: Batalionul 18 Vânători Munte 
Vechimea în grad: 2 februarie 1932 
Locul ºi data naºterii: 1910.II.4, Caºin, judeþul Buzãu 
Ultima decoraţie de rãzboi ce posedã: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Coroana României” fãrã spade ºi panglicã de “Virtute Militarã“. 
Motivul propunerii: În luptele de la est de Nipru, cât ºi în tot timpul operaþiunilor, a dat dovadã de un înalt spirit de 
devotament, conºtiinciozitate ºi sacrificiu, gãsindu-se mereu în mijlocul trupei, îmbãrbãtând-o prin slujbe religioase 
ºi cuvântãri ocazionale. În luptele de la Ojevo, din zilele de 17 ºi 18 iulie, a stat tot timpul lângã postul de comandã 
al subsemnatului, deºi nu era cazul, fiind vãzut ºi de ostaºi, ceea ce a contribuit mult la încurajarea lor. În 
localitãþile, unde batalionul a cantonat, a fãcut slujbe religioase pentru populaþia civilã ºi a botezat pânã în prezent 
peste 200 de copii. 
Comandantul Batalionului 19 Vânători Munte, 
colonel, D. Veţianu 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Se aprobă Meritul Sanitar cls. a II-a” /ss/ indescifrabil 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 28/R din 28 noiembrie 1941 
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A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 249 Est, f. 73 
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Permanenţa Corpului 6 Armată 
3 noiembrie 1941 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii pastorale dezvoltată de către preot maior Filimon G., în cursul lunii octombrie, 

1941. 
 
 1. Pe data de 27 septembrie 1941, în baza ord. M. St. M. nr. 14246/1941 am fost mobilizat de către 
Compania I Sanitarã ºi repartizat la Trenul Sanitar Permanent nr. 1. Pe data de 7 octombrie, m-am prezentat la noul 
serviciu. 
 2. În cursul lunii octombrie cu Trenul Nr. 1 s-au făcut 2 (două) transporturi cu răniţi. Cu primul transport 
s-au adus 520 răniţi, care au fost îmbarcaþi la Tighina ºi debarcaþi la Sibiu ºi Ocna-Sibiului. 
 În timpul transportului, am oficiat Sf. Liturghie pentru toþi rãniþii din tren, la un altar improvizat. Au luat 
parte tot personalul trenului ºi rãniþii mai uºor. M-am ocupat individual de fiecare rãnit, i-am mângâiat ºi le-am citit 
rugãciuni. Le-am distribuit cãrþi de rugãciuni ºi iconiþe. 
 3. Al doilea transport s-a fãzut în ziua de 13 octombrie, îmbarcaþi tot la Tighina ºi debarcaþi la Craiova ºi 
Tg. Jiu. În timpul transportului am oficiat Sf. Liturghie pentru rãniþi, le-am citit rugãciuni, i-am mângâiat ºi m-am 
rugat pentru sãnãtatea lor. Pe ziua de 16 octombrie, trenul a fost dus la Bucureºti la gara Griviþa. În ziua de 19 
octombrie, am oficiat Sf. Liturghie pentru personalul trenului. 
 În ziua de 22 octombrie trenul a fost dus la Depozitul Central Sanitar, unde în ziua de 26 octombrie am 
oficiat slujba Parastasului pentru eroi, apoi am oficiat Sfânta Liturghie în faþa altor 50 ofiþeri ºi circa 600 soldaþi ai 
Depozitului Sanitar ºi ai Trenurilor Sanitare. Am þinut ºi o cuvântare preaslãvind pe eroi. Pe ziua de 27 octombrie, 
Trenul a fost desfiinþat, iar personalul demobilizat. Subsemnatul am fost trimis la Permanenþa Corpului 6 Armatã 
Timiºoara, unde voi continua a mã îngriji de rãniþii ºi bolnavii spitalelor, precum ºi de educaþia soldaþilor din 
garnizoanã. 

 Protopop maior G. Filimon 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 598-599 
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Nr. 5710 
4 noiembrie 1941 
 

Confesorul Regimentului 90 Infanterie 
către 

Inspectoratul Clerului Militar 
Oficiul poºtal Nr. 85 

 
Dare de seamă 

asupra activitãþii preotului confesor al Regimentului 90 Infanterie, pe lunile septembrie ºi 
octombrie. 

 
 Pânã la 7 septembrie am împlinit serviciile obiºnuite: conferinþe ºi slujbe religioase pentru unitãþile din 
garnizoanã, precum ºi oficierea zilnicã a utreniei ºi vecerniei în capela spitalului militar. 
 De la 7 septembrie, convorbiri individuale cu ostaºii ºi pregãtirea lor în vederea plecãrii pe front, atât cu 
ostaºii Regimentului 90, cât ºi cu cei din Regimentul 35 Artilerie. 
 La 19 septembrie, împreună cu preotul maior Marian am oficiat câte un serviciu religios la toate 
batalioanele Regimentului 90 Infanterie, rostind, la fiecare batalion în parte, cuvântarea ocazională de plecare. 
 Pe ziua de 20 septembrie, am pornit din garnizoană cu prima formaţie din regiment. 
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 Înainte de a intra pe poziþii, am spovedit ºi împãrtãºit pe ostaºi, vorbindu-le, cu aceastã ocazie, despre 
însemnãtatea acestor Sfinte Taine, mai ales pentru ei, cei care au primit spre realizare, din partea Patriei ºi a M.S. 
Regelui o operã atât de importantã. 
 În timpul operaþiilor de pe front, am mers la batalionul 2, întreþinându-mã cu domnii ofiþeri ºi cu trupa 
(ziua de 9 octombrie). 
 Tot în acest timp (al luptelor) am înmormântat pe toþi cei morþi, ofiþeri ºi trupã, rostind ºi cuvântarea 
ocazionalã când au permis împrejurãrile. Personal m-am interesat de asanarea câmpului de luptã, atât prin 
supravegherea, cât mai ales prin intervenþia fapticã la toate operaþiile din care se compune această lucrare. 
 M-am ocupat cu identificarea eroilor morþi ºi am luat toate mãsurile pentru a se pãstra ºi trimite famiilor 
obiectele de valoare gãsite asupra lor (bani, acte, fotografii etc.). 
 Am oficiat Sfânta Liturghie pentru ostaºi, în câmp ºi într-o bisericã din Transnistria. 
 Am înmormântat în total 116 ostaºi. 
 De asemenea, am mai oficiat 150 botezuri, trei cununii ºi mai multe parastase pentru creºtinii 
transnistrieni. 
 În convorbirile cu domnii ofiþeri ºi cu ceilalþi ostaºi am manifestat întotdeauna credinþa fermã în biruinþa 
armatelor româno-germane ºi în viitorul mãreþ al Neamului. Am întreþinut relaþii amicale cu toþi în regiment ºi 
am fãcut propuneri, ori de câte ori s-a simþit lipsa, pentru bunul mers al serviciului religios ºi pentru moralul trupei. 
 Vă rugăm să ne trimiteţi 1.000 de exemplare din Cartea de rugăciuni, de care se simte nevoie. 

Confesorul Regimentului 90 Infanterie, 
Poºta militarã Nr. 32 

Preot căpitan Boţocan Ion 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 651-652 
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Nr. 42 
1941, luna noiembrie, ziua 4 
 

Confesorul garnizoanei Târgu-Jiu 
Regimentul 18 Dorobanţi 

către 
Ministerul Apărării Naţionale 

Inspectoratul Clerului Militar, Alba-Iulia 
 

 Am onoarea a vă raporta: 
 În cursul lunii octombrie a.c., luând parte cu regimentul la luptele de cucerire a Odesei, am desfãºurat 
urmãtoarea activitate:  

Am înmormântat la cimitirul din Vocarjoni 16 ostaşi morţi în lupte. Am oficiat servicii 
religioase şi am împărtăşit ostaşii. 

În timpul marşurilor, ce nu le-am terminat încă, unde timpul a permis, am oficiat diferite 
servicii religioase la locuitori. 

În Preobrejenski- Zostavna am botezat 5 copii. 
În Novo-Strasburg am botezat 6 copii. 
În Bielonsovka am botezat 5 copii şi am oficiat o cununie. 
Peste tot curg lacrimi de bucurie la revederea preotului, după 22 ani de urgie comunistă. 

 Preot căpitan Gh. Dogaru, 
 Confesorul garnizoanei Târgu-Jiu, 

 Regimentul 18 Dorobanþi, oficiul poºtal Nr. 32 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 607 
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Nr. 138, 1941, luna noiembrie, ziua 8 
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Regimentul V Ialomiţa No. 23 

Serviciul Clerului 
către 

P.S.S. Episcopul Armatei 
 
 Am onoarea a vã ruga sã binevoiþi a-mi aproba una serie de iconiþe, cruciuliþe ºi orice material religios, 
fiindu-mi absolut necesare pentru urmãtoarele motive: 
 1. Unitatea din care fac parte se gãseºte în Odessa; 
 2. Zilnic am foarte multe cereri de servicii divine din partea populaţiei civile; 
 3. Uzul în Rusia þaristã era ca la sãvârºirea tainei Sf. Botez sã se dea o iconiþã sau cruciuliþã; 
 4. Populaþia se aºteaptã din partea noastrã la aceste daruri, pe care le consider de mare importanþã pentru 
scoaterea - mai ales a tineretului - din starea lui totalã de indiferenþã faþã de religia creºtinã ortodoxã; 
 5. Să facem acest lucru cu un ceas mai devreme decât catolicii ºi sectele cu literatura lor. 
 Menþionez, cã populaþia este înclinatã foarte mult spre oricine vine sã-i vorbeascã, ºi puterea de 
credulitate este mult accentuatã, în aceastã perioadã de tranziþie în care se gãseºte 

 Confesorul regimentului, 
 Preot căpitan Grigor Alex. 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 576 
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Brigada 6 Cavalerie 
[8.11.1941] 
Nume ºi prenume: ªerpoianu Gh. Mihail 
Gradul: preot, căpitan asimilat, Brigada 6 Cavalerie 
Vechimea în grad: 1 iunie 1941 
Unitatea: Ambulanţa 43, Brigada 6 Cavalerie 
Locul ºi data naºterii: 1895 septembrie 20, Breaza, judeţul Buzău 
Ultima decoraţie de război ce posedă: nu are 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Crucea Regina Maria”, cls a II-a 
Motivul propunerii: În calitatea sa de preot al Ambulanþei 43, a dat îngrijire sufleteascã muribunzilor, a 
înmormântat creºtineºte eroii, a ridicat prestigiul Bisericii ortodoxe creºtinând copiii duºmanilor pãgâni ºi fãcând 
slujbe în biserici, storcând lacrimi pãcãtoºilor. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “De acord”. Comandantul Brigăzii 6 Cavalerie, general /ss/ indescifrabil. “Se aprobă“. 
Comandantul Corpului de Cavalerie, general de divizie, /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data conferirii: 82 din 7.11.1941 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 216 Est, f. 82 
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Nr. 1989 
1941, luna noiembrie, ziua 24 
 

Spitalul Z. I. No. 317 
către 

Ministerul Apărării Naţionale 
 
 Aducem pe această cale mulţumirile noastre preotului Ilie Bunescu, care în tot timpul cât 
a durat Spitalul No. 317, pentru răniţii din război, a cercetat pe bolnavi, a făcut rugăciuni de 
însănătoşire, Te-Deum-uri de mulţumire, la 6 septembrie şi 8 noiembrie, parastase la zilele 
rânduite de Sf. Mitropolie. 
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 În diferite rânduri a cuvântat răniţilor despre: “Puterea credinþei în Dumnezeu, despre frumuseþea jertfei 
pentru crucea lui Hristos, despre cea mai mare dragoste cãtre aproapele, când cineva îºi dã viaþa pentru el, despre 
grija lui Dumnezeu de viaþa popoarelor când le trimite conducãtori vrednici ca sã le ridice la mãrire, dupã ce mai 
întâi le-a certat pentru greºelile sãvârºite”. 
 În cinci rânduri a împãrþit rãniþilor: broºuri religioase, iconiþe, cãrþi poºtale, struguri, þigãri, bomboane, 
chifle, sandviciuri, broºuri patriotice, broºuri morale ºi ale daruri, toate cumpărate prin sârguinţa sfinţiei sale. 
 Slujbele religioase, cuvântãrile, cãrþile ºi darurile împãrþite, precum ºi prezenþa pãrintelui în spitalul 
nostru a stârnit printre rãniþi un duh de înoire ºi de întãrire sufleteascã ºi trupeascã, precum ºi de mângâiere aleasã. 
 Mulþi rãniþi, dupã ce s-au vindecat, la plecarea lor acasã, am cerut sã fie spovediþi ºi împãrtãºiþi. 
Pãrintele le-a împlinit dorinþa, gãsind la ei un teren purificat prin foc ºi sânge ºi minunat pentru cele spirituale. 
 Pentru toate acestea noi am găsit de cuviinţă să vă aducem la cunoştinţă activitatea plină 
de vrednicie a părintelui Ilie Bunescu, de la Biserica Olari, la Spitalul condus de noi. 

Medicul ºef al spitalului, 
Medic căpitan dr. C. Radoslav 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 627 
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Biserica Autocefală Ortodoxă Ucraniană 
din Kriwoj-Rog. 
27.XI.1941 Nr.180 

Părintelui Traian Petrica 
Confesorul Diviziei I Infanterie 

a Armatei Române Kriwoj-Rog. 
 
 Comitetul bisericesc din Kriwoj-Rog, vã mulþumeºte, pãrinte, pentru ajutorul dat unui ºir de biserici 
ortodoxe în oraºul Kriwoj-Rog, precum ºi în împrejurimile lui. 
 Ajutorul dat de Sfinþia Voastrã, mult timp se va pãstra în inimile credincioºilor ºi a comitetului bisericesc. 
 În drumul trecut de sfinţia voastrã prin meleagurile eliberate de bolºevism aþi vãzut completa distrugere a 
sfintelor biserici ºi numai un mic numãr de biserici, care prin minune au rãmas. 
 Aþi vãzut bucuria mare a credincioºilor, manifestatã la renaºterea bisericilor, mai ales la resfinţirea 
bisericii din Vecernicut. 
 Aceeaºi bucurie o veþi trãi ºi în alte locuri unde Domnul Nostru ne va ajuta în organizarea credincioºilor ºi 
când Sfinþia Voastrã Pãrinte veþi lua parte la solemnitatea slujbei Sfintei Liturghii. 
 Partea cea mai slabã a noastrã constã în imposibilitatea de a asigura reînzestrarea sfintelor biserici din 
lipsurile de obiecte sfinte. 
 1. Ne servim de un sfânt Antimis pentru 2-3 biserici. 
 2, Sfântul Mir se dă cu picături. 
 3. Vase Sfinte pentru Liturghie posedă numai 2 biserici, iar altele întrebuinþeazã vase de casã ºi pahare în 
loc de potir. 
 4, În loc de cădelniţe, candele. 
 5. Odãjdiile bisericeºti s-au împãrþit peste tot. 
 6. Cãrþile bisericeºti, înlocuite prin hârtie scrisã sau bãtutã la maºinã. 
 Suferind de lipsuri mari, comitetul bisericesc sperã în ajutorul Domnului, care va da posibilitatea de a 
propovãdui Cuvântul Domnului de pe amvoanele bisericilor refãcute pentru a întãri credinþa creºtineascã în inimile 
credincioºilor ºi a-i duce pe drumul Sfintei Evanghelii. 
 Rugãmintea noastrã cãtre Sfinþia Voastrã Pãrinte este urmãtoarea: Spuneþi despre lipsurile noastre Prea 
Sf. Patriarh al României S. S. Nicodim, rugându-l, dacã se poate, sã ne dea câteva Antimise ºi cât de puþin Sfânt 
Mir. 
 Comitetul bisericesc pentru acest ajutor va ruga, împreunã cu toþi credincioºii, pe Dumnezeu ca sã dea 
mulþi ani Prea Sf. Patriarh al României Nicodim ºi a Sf. Voastre. 
 Cu iubire frãþeascã creºtinã 
 
 Comitetul bisericesc 
 Preºedintele comitetului bisericesc, preot/ss/Eranco 
 Membru al comitetului, protoereul /ss/ Matcovschi 
 

  În conformitate cu originalul, Preot căpitan /ss/ 
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A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 820-821 
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Regimentul 19 Infanterie 
[29.11.1941] 
Nume ºi prenume: Frangu Traian 
Gradul: preot, căpitan 
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Unitatea: Regimentul 19 Infanterie 
Vechimea în grad: 1.IX.1940 
Locul ºi data naºterii: 1908.IV.29, Nazâru, judeţul Brăila 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Steaua României” cu spade, cls a V-a 
Motivul propunerii: Pe timpul operaþiunilor din Ucraina a muncit neobosit la strângerea de pe câmpul de luptã a 
morþilor regimentului ºi îngroparea lor în cimitirele ordonate de divizie. În operaţiunile grele, din zilele de 8 la 
12.X.1941, de la Cota 94,5, s-a interesat personal de culegerea morţilor. Astăzi, datorită muncii sale, cimitirele 
eroilor din regiment, căzuţi la datorie, sunt unele din cele mai frumoase, care pot fi date ca model pe armatã. Pentru 
munca ºi iniþiativa sa, ca rãsplatã bine meritatã, îl propun cu toatã convingerea a fi rãsplãtit cu ordinul “Steaua 
României” clasa a V-a cu spade ºi panglicã de “Virtutea Militarã“. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 03 din 29.XI.1941 
Pãrerea ºefilor ierarhici: Divizie: <<De acord, “Steaua României” cu spade, însă fără panglică de “Virtutea 
Militară“>>. Comandantul Diviziei a XI-a Infanterie, general /ss/ Iosif Teodorescu.Corp Armată: <<Aprob “Steaua 
României” cu spade, însă fără panglică de “Virtute Militară“>>. Comandantul Corpului 1 Armată, general, /ss/ 
indescifrabil 
 
A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 192 Est, f. 152 
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Regimentul 85 Infanterie 
Serviciu religios 
1941, luna noiembrie, ziua 30 
 
Referat 
“Activitate intensă“ 
ªeful Serviciului Religios, Corpul 6 Armatã, 
Preot maior D. Coºa 
 

Confesorul  Regimentului 85 Infanterie 
către 

Inspectoratul Clerului Militar 
 
 Am onoarea a vă înainta darea de seamă asupra activităţii de la 15 septembrie-1 
decembrie 1941; 
 Regimentul 85 Infanterie a venit pe zonã în ziua de 27 septembrie, noaptea a ocupat poziþiile ºi a doua zi a 
ºi luat contact cu inamicul. Locul meu a fost la comanda regimentului. În înþelegere cu domnul comandant al 
regimentului am fãcut un scurt serviciu religios numai la 2 companii, la celelalte poziţia înaintată în faţa inamicului 
nepermiţând acest lucru. 
 Am împãrtãºit numai o parte din trupã, cealaltã aflându-se în tranºee nu a mai fost posibil. 
 Din prima zi au început să sosească răniţii. 
 Am fost nelipsit de la infirmerie unde am ajutat cu fel de fel de exemple ºi citate din Biblie pe cei rãniþi ºi 
mai ales pe cei care se descurajau. 
 După câteva zile, când luptele au început în mod serios, au început să sosească morţii pe care, conform 
ordinului Diviziei I-a Infanterie, i-am înmormântat în grãdina din gara Kremidovka. În aceastã grãdinã mai erau 
ostaºi înmormântaþi ºi de la alte regimente. 
 Am îngrijit acest cimitir în felul următor: 
 - i-am reparat gardurile de lemn care erau distruse de bombardament; 
 - am scos pomii uscaţi care stricau esteticul cimitirului; 
 - am aliniat la aceeaºi înãlþime crucile de pe toate mormintele; 
 - am împrejmuit mormintele cu bucãþi rombice de ciment, cu ghiveciuri cu flori ºi tuburi goale de 
proiectile; 
 - am aºezat la intrarea în cimitir o cruce mare de stejar pe care am pus o ramã cu sticlã în care am scris: 
“Aici zac eroii României Mari  care au luptat pentru libertate ºi biruinþa crucii”. 
 În acest loc am stat până la căderea Odessei. 
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 Regimentul, înaintând până aproape de oraº, a primit ordin de retragere în comuna Vasilievka unde am 
stat 2 zile ºi unde am fãcut ºi un parastas pentru eroii cãzuþi. 
 În ziua de 18 octombrie a.c., regimentul a primit ordin de plecare cãtre Krivoj Rog. Drumul a fost lung ºi 
foarte obositor. Cu aceastã ocazie mereu am vorbit ostaºilor cã totul trebuie îndurat deoarece ceea ce se face, se 
face pentru binele Þãrii noastre. 
 M-am folosit de tot ce au vãzut ei, au constatat ºi au auzit de la populaþia civilã, sã-i conving despre 
pericolul comunismului. Ostaºii au rãmas impresionaþi de întrebuinþarea pe care bolºevicii au dat-o bisericilor ºi 
mai ales cã populaþia, imediat ce a scãpat de ei, ºi-au scos icoanele pe care le aveau ascunse. 
 La Krivoj Rog am ajuns în ziua de 5 noiembrie. Am stat 2 zile ºi s-a primit ordin sã mergem la 
Dnepropetrowsk, încã 160 de km. 
 În ziua de 8 noiembrie am ajuns într-un târguºor, Sofijevka, unde am vorbit ostaºilor despre importanþa 
zilei, fiind onomastica Majestãþii Sale Regelui Mihai I. 
 În afară de activitatea la regiment, în timpul marºului, prin comunele prin care am trecut, am botezat 83 de 
copii, naºi fiind ofiþerii regimentului. 
 Am amenajat 4 biserici, în comunele: Lomzaki, Vosniºensk, Ivanovka ºi Dnepropetrowsk. 
 În prezent fac slujbã la o bisericã din oraº, unde vine multã lume ºi trupe de toate naþionalitãþile. 
 Dupã cinci zile de deparazitare ºi odihnã, trupei i-am fãcut un program zilnic de educaþie religioasã. 
 În drumul din gara Ineu către Tighina, trenul în care călătoream a avut un accident în gara Mereni, 
Lãpuºna, în ziua de 18 septembrie 1941, unde au murit 18 ostaºi ºi alþi 25 grav rãniþi. A doua zi i-am înmormântat 
în cimitirul satului. Peste 2 zile, aflându-ne în comuna Teliþa, jud. Tighina, am primit ordin de la M.C.G. ca aceºti 
ostaºi sã fie deshumaþi ºi înmormântaþi în cimitirul eroilor din Chiºinãu. 
 Am plecat cu un maior ºi delegatul diviziei ºi am executat acest ordin. 
 La cimitir am þinut un scurt cuvânt arãtând pierderea suferitã de Þarã, din cauza morþii acestor ostaºi pe 
care îi trimisese să lupte în război. 

 
Confesorul Regimentului 85 Infanterie, 

Oficiul poºtal militar 115, 
Preot căpitan D. Popescu 

 
  N. B. Darea de seamã pânã la 14 octombrie am înaintat-o ºi Corpului 6 Armatã, de care aparþineam din punct de 
vedere operativ. 
 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 788 
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Referat 
11 decembrie 1941 
“Activitate intensă“  
ªeful Serviciului Religios, Corpul 6 Armatã, 
Preot maior D. Coºa 
 

Preot căpitan Negoiţescu Ion 
confesorul Spitalului de Campanie nr. 9 

către 
Corpul 6 Armată,  Serviciul religios 

 
 La ord. dv. Nr. 90137/1941 am onoarea a vă raporta următoarea activitate pe luna noiembrie 1941. 
 La 1 noiembrie 1941 unitatea noastrã fiind vãrsatã Corpului 6 ºi având ca destinaþie de prezentare oraºul 
Nicolaev, jud. Ogeacu, am parcurs itinerariul fixat: Severinovka-Berezovka, Nicolaev - în timp de patru zile, pe 
timp de ploaie ºi pe un drum aproape impracticabil. În timpul parcursului nu am avut rãniþi. La sosirea în oraºul 
Nicolaev, spitalul nostru a primit circa 300 rãniþi, aduºi din spitalele germane. Între timp unii din rãniþi au fost 
evacuaþi ºi alþii au intrat în spital. Din punct de vedere spiritual, toþi bolnavii ºi cei mai grav rãniþi, au primit 
Sfânta Împãrtãºanie. În fiecare zi, între orele 11-12, am vizitat ºi cercetat pe rãniþi, întocmind de fiecare datã, în 
interiorul spitalului, mici conferinþe religioase, morale ºi de îmbãrbãtare. Duminicã, în zi de sãrbãtoare, am slujit 
într-una din bisericile ortodoxe ruseºti din localitate, unde au asistat ºi trupe române, din garnizoana oraºului. Slujba 
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a decurs alternativ, în ruseºte ºi în româneºte. În prezent se amenajeazã o bisericã numai pentru serviciile religioase 
române ºi pentru întreaga garnizoanã. La data de 8 noiembrie, cu ocazia onomasticei M. S. Regelui, am oficiat în 
spital sfinþirea apei ºi Te-Deum, în prezenþa domnului comandant ºef al spitalului, a ofiþerilor ºi a trupei. În 
cuvântarea de circumstanþã am arãtat rolul ºi datoria ostaºului român în luptele pentru exterminarea bolºevismului, 
sub conducerea înþeleaptã a M. S. Regelui ºi a Conducãtorului nostru. Tot în interiorul spitalului, am oficiat slujbe 
religioase de sãnãtate pentru ostaºii rãniþi care nu s-au putut deplasa în afarã, la biserici.  
 În registrul de înmormântãri al acestei unitãþi avem înscriºi 8 ostaºi eroi. Procedând la înhumarea lor, am 
ales ca cimitir al eroilor noºtri un loc din jurul bisericii ruseºti din localitate, cart. III, iar, mai pe urmã - 21 
noiembrie - i-am exhumat pe toþi pentru a-i reînhuma în cimitirul de onoare comun, germano-român, de pe Bug, 
unde odihnesc ºi rãmãºiþele generalului german Schobert. 
 Modelul de cruci care strãjuiesc la capãtul eroilor este acelaºi ca ºi cel german, cu deosebirea cã la mijloc 
figureazã tricolorul românesc. Biroul de înmormântãri german din localitate ne-a adus mari servicii pentru 
amenajarea mormintelor eroilor noºtri. În prezent lucrãm la întocmirea unui program cu manifestaþii religioase, pe 
întreaga garnizoanã, în vederea sosirii sfintelor sãrbãtori ale Naºterii Domnului. Ducem mare lipsã de cărţi 
religioase. 

Preot căpitan Negoiţescu Ion 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 785 
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Referat 
11 decembrie 1941 
“Activitate foarte intensă“ 
ªeful Serviciului Religios Corpul 6 Armatã 
Protopop maior D. Coºa 
[Ambulanţa Divizionară nr. 2] 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii preotului căpitan de rezervă Bălana N. Gheorghe de la Ambulanţa Divizonară 

nr. 2, 
pe luna noiembrie 1941 

 
 Începutul lunii noiembrie m-a gãsit în marº cãtre Elisabetgrad Ckirovv, ºi anume în comuna Lubov 
Alexandrovka, unde am stat o săptămână întreagă, cu bolnavii adunaţi de ambulanţă de la unităţi. 
 De dimineaţă am făcut slujba sfinţirii apei, la care am adăugat rugi pentru încetarea 
ploilor şi sănătatea bolnavilor. 
 Dupã aceea, am sãvârºit botezul a patru copii transnistrieni la care au asistat, ca nuni, domnii: 
sublocotenent  Demetriu Nicolaie ºi sublocotenent Vasilicã Constantin. 
 În ziua de 2.XI.1941; am plecat ºi cu supraomeneºti eforturi am ajuns în oraºul Vradievka, de unde a doua 
zi am izbutit sã urc o parte din bolnavi într-un tren, cu dl. sublocotenent dr. Demetriu, iar pe cei mai grav, cu mine, 
în alt tren. 
 În ziua de 6 am ajuns la destinaþie. Cum era ºi normal, în primul rând m-am interesat de un local în care 
sã pot face slujbã pentru ziua de 8 noiembrie - ziua numelui M.S. Regelui. 
 Am gãsit una din bisericile oraºului - singura în care se putea sluji - ºi preotul ne-a pus-o bucuros la 
dispoziþie. Am raportat d-lui comandant al diviziei cã am gãsit bisericã ºi am propus sã facem o slujbã ºi o 
manifestare creºtinã ºi româneascã, totodatã, în ziua de 8 noiembrie. 
 Propunerea a fost aprobatã ºi, la orele 11, am fãcut un Te-Deum, împreunã cu preotul confesor al 
Regimentului 31 Dorobanþi, care era în trecere cu regimentul prin acest oraº. 
 Cu această ocazie am ţinut o cuvântare despre personalitatea M.S. Regelui, sub a cărui glorioasă domnie, 
Armata Română s-a încununat cu laurii victoriei. 
 Dupã terminarea marºului am observat cã s-au stabilit în oraºul Kirovograd mai multe unitãþi, care n-
aveau preot: Regimentul 9 Artilerie, Regimentul 14 Artilerie, batalionul 3 din Regimentul 31 Dorobanţi, Batalionul 
2 Pionieri, brutăria, compania de poliţie, grupul de cercetare. 
 M-am gândit că nu este nici spre binele Bisericii, nici spre folosul oamenilor ca aceste unitãþi sã stea fãrã 
hranã duhovniceascã ºi cu raportul 4610 m-am oferit sã þin sãptãmânal, la fiecare din aceste unitãþi, conferinþe cu 
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caracter moral, religios ºi patriotic, iar în zilele de sãrbãtoare sã le fac slujbe pe rând, la fiecare în parte, sau adunate 
câte 2-3 la un loc. 
 În acest scop am propus ºi un program, care mi s-a aprobat ºi a început sã fie executat întocmai, cu 
începere din ziua de 16 a.c. 
 În felul acesta, în luna noiembrie, am ţinut câte 2 conferinţe la fiecare unitate. Prima cu subiectul: 
“Imperativul categoric al vremii”; a doua cu subiectul: “Voia Domnului”. 
 În cea dintâi am insistat asupra necesitãþii unei vieþi morale pentru poporul nostru învingãtor ca sã se 
poatã þine mereu la înãlþime ºi sã se poatã impune nu numai prin forþã, ci ºi printr-o viaþã superioarã. 
 Fiecare sã-ºi dea seama cã aici reprezintã þara ºi creºtinismul. 
 În cea de-a doua am arãtat cã idealul moral-creºtin nu se poate însuºi fãrã cunoaºterea creºtinismului, care 
e foarte puþin cunoscut. Voia lui Dumnezeu pentru a fi împlinită trebuie cunoscută. 
 Aceastã voie a fost arãtatã omenirii pe Muntele Sinai, prima datã, ºi de Mântuitorul, a doua oarã. 
 În afarã de acestea am mai fãcut ºi alte slujbe. Am înmormântat 6 ostaºi - patru morþi la spitalul german ºi 
2 la ambulanþã ºi am mai botezat patru copii ucrainieni - unul în ziua de 23 noiembrie, asistând naºi ofiþerii români 
de la brutãrie ºi trei în ziua de 30 noiembrie, având ca naºi o parte din ofiþerii ambulanþei divizionare. 
 Ostaºii sunt îndeobºte mulþumiþi ºi credincioºi în Dumnezeu. Suferinþele din timpul atacurilor ºi 
depãrtarea de cãminuri îi face mai buni ºi mai pioºi. 
 Populaþia civilã din sate este foarte credincioasã. Cea din oraº este foarte indiferentã - în special tineretul. 
Deºi în tot oraºul nu sunt decât trei biserici deschise ºi au coruri frumoase, lumea nu prea dã nãvalã. Sunt mai mult 
femei ºi oameni în vârstã. 
 Programul pentru luna decembrie 
 În săptămâna de la 1-7 decembrie voi explica Decalogul. De la 8 la 14 decembrie voi 
vorbi despre superioritatea legii noi. De la 15 la 21 decembrie voi vorbi despre Spovedanie şi 
Împărtăşanie. Voi face apoi spovedirea şi împărtăşirea tuturor la biserică. 

 

Confesorul Ambulanţei Divizionare Nr. 2 
Preot căpitan Gheorghe N. Bălana 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 781-782 
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Confesorul Batalionului 1 Vânători Munte 

 
Dare de seamă 

de activitatea pastorală depusă de preot căpitan Grigorie Enăchescu, confesor activ al Batalionului 
1 Vânători Munte, 

pe luna noiembrie 1941, în război 
 

Data ºi ziua; localitatea ºi serviciul efectuat: 
 1, sâmbãtã - Marº pentru a merge spre Crimeea. La ora 9 trecem podul de vase la istmul de intrare în 
Crimeea ºi ajungem în satul Daºcoi, iar de aici în continuare la Tarham-Sumac, unde dormim noaptea. 
 2, duminicã - La ora 7 1/2 plecãm în marº ºi ajungem la ora 19 1/2 în satul Dulat, raionul Calai. Tot timpul 
am mers în vãzul ostaºilor (40 km.). 
 3, luni - La ora 6 plecãm în marº ºi ajungem la ora 19 în satul Manai (46 km.) raionul Carasubazarschi. 
Am mers în mijlocul ostaºilor. 
 4, marþi - Plecãm în marº la ora 7 1/2, într-o regiune muntoasã ºi deluroasã, foarte bogatã în pomi 
fructiferi. Am mers în mijlocul trupei, stând de vorbã cu ofiþerii ºi ostaºii. Cãtre ora 15 ajungem în satul tãtãresc, 
Bacceri, raionul Carasubazarschi. Aici poposim. 
 5, miercuri - La ora 7 1/2 plecãm în marº, pe un drum ce urcã prin munþi, pânã la cca. 1500m. altitudine. 
S-a mers în condiþii grele din cauza drumului ud de ploaie, care urca ºi cobora prin serpentine strâmte ºi 
accidentate. Noaptea am poposit la un sanatoriu pe malul Mării Negre. 
 6, joi - Pe timpul nopþii a dat o ploaie mare, iar dimineaþa la ora 6 plecãm în marº. Tot timpul am mers în 
vãzul ostaºilor. La ora 14 ajungem în oraºul Sudac, unde facem haltã de o orã, apoi mergem în satul tãtãresc 
Taractaci. Noaptea a dat o ploaie mare cu fulgere ºi trãsnete. 
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 7, vineri - La ora 7, dupã o ploaie repede, ne punem în marº. Am mers tot timpul în vãzul ostaºilor ºi 
ajungem, la ora 16, în satul tãtãresc Ottusi. 
 8, sâmbătă - Ottusi. Pastoraþie individualã ºi dau ajutor la îngrijirea bolnavilor la infirmeria batalionului. 
 9, duminicã - Iau mãsuri pentru aranjarea celor necesare înmormântãrii ostaºului român Mineu Traian, din 
compania armament greu ºi unter-ofizieru-lui german, Anton Maschek -  din Regimentul 46 Infanterie, nr. 43.582, 
ambii morþi într-o cãruþã cu care se transportau de la Sudac-Ottusi, la 8 kilometri de Ottusi, omorâþi, dupã toate 
probabilitãþile, de partizanii comuniºti. 
 10, luni - Au fost înmormântaţi la intrarea S-V Ottusi - 100m. înapoia podului de beton (lângã farmacie), 
fãcându-li-se cruci ºi slujbã dupã toatã rânduiala creºtinã ºi ostãºeascã.Am dat apoi ajutor la pansarea ºi îngrijirea 
rãniþilor veniþi de la o incursiune fãcutã la o fostã mânãstire (Kiseltaº), transformatã în cazarmã, unde se 
instalaserã foarte mulþi partizani comuniºti, retraºi de la front. Dau ajutor la infirmerie ºi iau mãsuri pentru 
înmormântarea unor ostaºi. Dupã masã, înmormântez cu fastul cuvenit doi ostaºi din batalion, omorâþi de bandele 
comuniste ale partizanilor, împrãºtiaþi prin munþi. Dupã oficierea serviciului religios al înmormântãrii, printr-un 
esenþial “Panegiric”, preamãresc faptele de arme ale celor doi eroi cãzuþi la datorie. 
 11, marþi - Pastoraþie individualã printre ostaºi în cantonament. 
 12, miercuri - Iau parte, alãturi de medicul batalionului ºi de ostaºi, la purificarea munþilor ºi pãdurilor, de 
partizani. La ora 13 am plecat de pe munte cu un soldat grav rãnit, care a fost transportat pe targã pânã în sat - cca. 
8 km. Aici am aranjat ca sã fie evacuat imediat cu o camionetã a Grupului II la Ambulanþa 44 din Feodosia, 
fãcându-i formele de intrare în ambulanþã, atât lui, cât ºi altui rãnit. 
 13, joi - Am înmormântat cu mare fast pe ostaºul Milu Alexandru din compania cercetare, care, dupã ce 
fusese omorât de partizanii comuniºti, fusese mutilat, tãindu-i-se nasul ºi gura. Dupã ce am oficiat serviciul religios 
al înmormãntãrii, la cantonament - unde au asistat ºi ostaºii ºi ofiþerii companiei, precum ºi ostaºi delegaþi din alte 
companii, am þinut un miºcãtor “Panegiric”, scoþând în evidenþã curajul ºi eroismul lui ºi datoria ce-o avem de a-i 
rãzbuna moartea lui, prin luptã. De aici am mers în procesiune pânã la cimitir. Aici, dupã o scurtã “Ectenie” de 
pomenire, am þinut o cuvântare - translatatã - pentru populaþia tãtãreascã - venitã în numãr mare. Le-am arãtat 
scopul luptei noastre împotriva bolºevismului, care a distrus credinþa în Dumnezeu, familie, proprietate ºi a adus în 
neagrã sclavie pe oameni. Datoria ce-o au de a ne da concursul pentru prinderea bandelor de partizani barbari, care 
batjocoresc morþii, aºa cum au batjocorit ostaºul de faþã. Sã aibã grijã de mormintele acestor eroi, care s-au jertfit 
ºi pentru salvarea lor. Dupã înmormântare, în altã parte a satului, au fost executaþi din ordinul d-lui maior 
comandant - 5 (cinci) partizani prinºi. 
 14, vineri - Lucrez la infirmerie, împreunã cu doctorul batalionului, pentru identificarea ºi folosirea unor 
medicamente ruseºti capturate. Lucrul a mers greu, întrucât s-au triat multe medicamente - iar pentru aflarea lor ne 
foloseam de dicþionarul rus-francez, subsemnatul ºtiind sã citesc bine literele ruseºti. 
 15, sâmbãtã - Pastoraþie individualã printre ostaºi. 
 16, duminică - Am însoţit batalionul, împreună cu doctorul, la incursiunea fãcutã pentru curãþirea 
partizanilor, la mânãstirea Kiseltaº. Aici pe munte, au fost gãsite depozitele de subzistenþã ale partizanilor ºi luate 
de batalion. 
 17, luni - Pastoraþie individualã ºi asistenþã sanitarã ostaºilor veniþi la infirmerie. 
 18, marţi - Din ordinul d-lui maior comandant, am mers în satul Kassi, la 15 km. de cantonament, unde era 
compania I. Aici am oficiat serviciul tainei “Sf. Botez”, botezând 3 (trei) copii dintr-o familie rusească. Au fost de 
faţă notabilităţile satului, printre care se remarca: primarul (tãtar), doctorul ºi fostul cantor la bisericã - în total 15 
persoane. Dupã oficierea tainei “Sf. Botez”, am þinut o cuvântare arãtându-le scopul mãreþ al luptei ce ducem 
contra bolºevicilor - de a-i salva de aceia care le-au batjocorit credinþa, familia ºi i-au adus în sãrãcie ºi mizerie. Au 
rãmas adânc miºcaþi atât de serviciul religios, cât ºi de cuvântare, declarând cã ziua de azi este pentru ei un praznic 
similar “Paºtelui”. Am plecat înapoi la cantonament, unde am ajuns dupã ora 18, din cauza maºinii care s-a defectat 
pe drum. 
 19, miercuri - La ora 9 am plecat în marº ºi am ajuns la Sudac la ora 16. Am mers tot timpul pe jos stând 
de vorbã cu ofiþerii ºi ostaºii. 
 20, joi - La ora 6 plecãm în marº ºi ajungem la ora 14 în satul tătăresc Uscut. Tot timpul am mers pe jos. 
 21, vineri - La ora 6 plecãm ºi ajungem la ora 19 în Aluºta, orãºel pe malul mãrii. 
 22, sâmbãtã - Plecãm în marº la ora 10 ºi ajungem la ora 16 în Kiseltaº, sat tãtãresc. Am mers tot timpul pe 
jos, stând de vorbã cu ofiþerii ºi ostaºii. 
 23, duminicã - La ora 7 1/2 botez 2 (doi) copii, naº fiind dl. maior comandant. Plecãm ºi ajungem la ora 14 
în Jalta - orãºel frumos pe malul mãrii. A fost o staþiune balnear-climatericã cu sanatorii, dar azi sunt multe ruine 
din pricina bombardamentului ºi focului pus de armata roºie în retragere spre Sevastopol. 
 24, luni - Jalta. Pastoraþie individualã printre ostaºi. 
 25, marþi - La ora 7 1/2 plecãm în marº spre Alupca, staþiune balnearo-climatericã pe litoral. Ajungem la 
ora 14. Am mers pe jos în văzul trupei. 
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 26, miercuri - Alupca. Pastoraþie individualã printre ostaºi. 
 27, joi - Am fost reţinut în casă de medicul batalionului, fiind bolnav. 
 28, vineri -   - “ - 
 29, sâmbătă -   - “ - 
 30, duminică -  - “ - 
 
Confesorul Batalionului 1 Vânători Munte, 
Preot căpitan Grigorie Enăchescu 

Văzut de noi, 
Comandantul Batalionului 1 Vânători Munte 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 917-918 
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[3 decembrie 1941] 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii religioase făcută de către subsemnatul 

de la mobilizare, până la data de 3 decembrie 1941. 
 
 De la prezentarea subsemnatului, cu data de 20 septembrie 1941, în Catargi, unde am schimbat pe preotul 
Pãtru Albianu ºi pânã acum, activiatea religioasã desfãºuratã de către subsemnatul a fost următoarea: 
 În marºul de la Catargi spre Col. Bol.* Bugialic întâlnind douã familii de ucrainieni, care duceau doi morþi 
sã-i înmormânteze fãrã preot, subsemnatul a rãmas de coloanã în urmã ºi a fãcut slujba religioasã pentru cei doi 
morþi, fãcându-le astfel o înmormântare creºtineascã. 
 În Simanovca, unde s-a stabilit ambulanţa diviziei, tot timpul am fost printre răniţii veniţi de pe front, 
căutând a le alina durerile prin înbărbătare. Tot aici am înălţat cu tot fastul religios, ajutat fiind de cãtre ajutorul 
ºefului ambulanþei, dl. maior C. Nicolau, o cruce în faþa cimitirului, fãcând totodatã ºi cimitirul eroilor 
înmormântaþi în acea comunã. La sfinþirea Sfintei Cruci ºi a cimitirului am fãcut ºi un parastas pentru pomenirea 
eroilor cãzuþi pe câmpul de onoare ºi înmormântaþi acolo. În Simanovca, în fiecare sãrbãtoare ºi duminicã, am 
þinut slujbe religioase la care a luat parte ºi populaþa civilã ucrainianã, cãutând a propovãdui printre ei cuvântul 
Domnului. Ca urmare a acestor slujbe religioase am fost chemat de foarte multe familii de ucrainieni pentru a le 
boteza copii, astfel am botezat circa 20 copii în această localitate. 
 De asemenea, în aproape toate comunele unde am poposit, în marºul de la Odessa spre Krivoi Rog, am 
propovãduit cuvântul Domnului ºi am botezat circa 50 copii. 
 La douã zile dupã ajungerea formaþiei noastre în Krivoi Rog, am fost chemat de o familie de ingineri de 
a-i boteza copii acesteia. La aceastã familie cu ocazia acestui botez, fiind ºi altele, am fost chemat la un farmacist, 
la un subinginer, contabil etc. unde am botezat ºi copii acestora. 
 Tot în Krivoi Rog pentru a putea avea un lãcaº Dumnezeiesc, unde sã pot oficia slujbe religioase, ca sã pot 
fi cât mai mult de folos, atât ostaºilor cât ºi populaţiei civile, m-am gândit că ar fi bine să înfiinţez o capelă 
românească. 
 Pentru aceasta am luat contactul imediat cu comandantul miliţiilor ucrainiene, căruia i-am exprimat 
această dorinţă. A doua zi, fiind invitat la el la masă, am discutat din nou aceastã chestiune ºi apoi de comun acord 
cu primarul acestui oraº, am fixat clãdirea unde sã încep lucrarea (la aceastã operã am fost ajutat de cãtre dl. cãpitan 
Ciuplan). Clãdirea mi-a fost predatã în dupã-amiaza aceleiaºi zile. Am început lucrul pentru aceastã capelã ºi 
sper cã pânã în ziua de 20 decembrie 1941 sã fie terminatã pentru a o sfinþi, astfel cã de Sf. Sãrbãtori sã avem unde 
oficia slujbele religioase. 
 Tot în Krivoi Rog, am luat contact ºi cu preoþii ucrainieni cu care am oficiat slujbe religioase la bisericile 
lor, unde au asistat ºi ostaºii ºi ofiþerii din aceastã garnizoanã. 
 Împreună cu preoţii ucrainieni am botezat la biserica ucrainiană, într-o singură duminică, 50 copii ai 
familiilor pătrunse de sfânta credinţă. Preoţii ucrainieni, în urma contactului strâns ce l-am luat cu ei, îmi dau tot 
sprijinul în propaganda religioasã ce desfãºor în localitate ºi împrejurimi, ºi lucreazã sub directa îndrumare a 
subsemnatului, urmãtorii preoþi: preot Ilia Nicolaievici, preot Brancu Andrei Klimovici, preot Soloveano Gh. 
Nicolaievici, precum ºi diaconul bisericii ucrainiene. 

                                                           
* Aşa în text 
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 Prin legãtura aceasta cu aceºti preoþi am putut obþine o mulþime de obiecte sfinte necesare pe seama 
capelei noastre. 
 Ca urmare a acestor legături am fost invitat, împreună cu părintele monah de la Regimentul 38 Artilerie, la 
sfinþirea bisericii din localitatea Vecerni Kut, care bisericã a fost refãcutã de cãtre populaþia acelei localitãþi, din 
îndemnul ºi directa supraveghere a preoþilor ucrainieni, ºi nicidecum de cãtre noi, noi fiind simpli invitaþi la 
aceastã solemnitate religioasã, necontribuind cu nimic la refacerea acestui lãcaº dumnezeiesc. 
 După întoarcerea subsemnatului de la solemnitatea sfinţirii acestei biserici, am primit o adresă de la 
Comitetul Bisericii Ucrainiene din Krivoi Rog, prin care mi se solicitã tot sprijinul de a interveni la forurile 
competente bisericeºti pentru a primi diferite obiecte sfinte, precum ºi cãrþi necesare, conform adresei aici 
alãturatã, pe seama bisericii ucrainiene. 
 Această adresă se înainta cu nr...*  din 4 decembrie 1941. În prezent, desfãºor o activitate intensã de a face 
pe aceºti credincioºi de a primi ºi Taina Sf. Cununii, pe care, spre deosebire de Taina Sf. Botez, o primesc mai greu. 
De asemenea, lucrez, fãrã astâmpãr, la punerea la punct a capelei, astfel ca pânã la data de 20 decembrie a.c. sã 
poatã fi redatã credincioºilor. 
 
 Krivoi Rog la 3 decembrie 1941. 

Preot căpitan Petrică Traian 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 818-819 
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Nr. 3385 
1941, luna decembrie, ziua 4 
 

Spitalul de Campanie Nr. 10 
către 

Corpul 6 Armată,  Serviciul Clerului 
 
 Am onoarea a înainta alăturat raportul preotului căpitan rez. Drug Roman, confesorul 
acestui spital, relativ la activitatea sa în cursul lunilor octombrie şi noiembrie 1941, în cadrul 
propagandei religioase. 

ªef al Spitalului de campanie Nr. 10, 
Locotenent colonel /ss/ indescifrabil 

Referat 
11 decembrie 1941 
“Activitate foarte intensă“ 
ªeful serviciului religios al Corpului 6 Armatã, 
Preot maior D. Coºa 
 

Preot căpitan Drug Roman 
către 

Spitalul de Campanie Nr. 10 
 

 Am onoarea a raporta: 
 În cursul lunii octombrie, am oficiat serviciul înmormântării unui număr de nouă eroi, decedaţi în acest 
spital, care au fost înmormântaţi în cimitirul eroilor, situat în partea nordică a bisericii din Catargi, jud. Tiraspol. 
 Serviciul divin din fiecare sãrbãtoare l-am oficiat în biserica din Catargi, situatã în piaþã. Cu ajutorul 
Spitalului No. 10 ºi concursul primãriei Catargi, am reuºit, deºi nu complet a reda serviciului divin aceastã bisericã, 
ce fusese transformatã de regimul comunist într-o salã de spectacole. La serviciul divin luau parte, pe lângã trupa 
spitalului, ºi alte trupe aflate în trecere, precum ºi populaþia civilã din comunã ºi dimprejur. 
 Am oficiat Sf. Taină a Botezului, în cursul acestei luni, la peste 180 prunci ºi copii pânã la vârsta de 12 
ani, atât în Catargi, cât ºi în comunele vecine. 
 De asemeni, am oficiat Sf. Tainã a Cununiei unui numãr de ºapte perechi, toate din comunele vecine. 

                                                           
* Lipsă în text 
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 Am oficiat serviciul înmormântării unui număr de 14 decedaţi din rândurile populaţiei civile. 
  Serviciul divin din sãrbãtori, care constã din slujirea acatistelor Mântuitorului ºi Maicii Domnului, era 
întovãrãºit de un scurt cuvânt adresat ostaºilor  ºi celor ce-mi înþelegeau graiul. 
 În cursul lunii noiembrie, activitatea subsemnatului se referă la: 
 1) Prezenþa permanentã în mijlocul trupei, dându-le sfaturile necesare în necazurile ºi nevoile individuale 
ºi colective. 
 2) Vizitarea zilnicã a bolnavilor ºi îngrijirea lor cu cele religioase. 
 3) Împãrþirea de cãrþi religioase ºi morale pentru satisfacerea setei spirituale. 
 4) Cuvântãri religioase ºi morale, þinute sãptãmânal, cu texte pentru temã, luate din Sfânta Scripturã 
atingând ºi puncte dogmatice în contradicþie cu sectele religioase. Aceasta dupã ce, în prealabil, le-am vorbit 
despre sectele religioase în general ºi þinta lor comunã. 
 5) Oficierea de acatiste. 
 6) Te-Deum, la 8 noiembrie, cu cuvântul domnului colonel Condeescu Gh., comandantul spitalului. 
 7) Botezul a nouă copii din comuna Rahova. 
 Vă rog a dispune trimiterea prezentului Serviciului clerical al Corpului 6, 

Preot Drug Roman 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 786 
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Nr. 575 din 5 decembrie 1941 
Detaºamentul Colonel Korne 
Stat Major 

către 
Armata a 3-a 

Serviciul Religios 
 
 Am onoarea a vă înainta alăturat darea de seamă asupra activităţii confesorului de la 
Regimentul 10 Roşiori Purtat, pe timpul 20 septembrie 1941 la 20 noiembrie 1941. 
 

D.O.ªef de Stat Major, 
Maior M. Cristescu 

Adjuntantul Detaºamentului,  
Locotenent Bărbulescu Radu 

 
Darea de seamă 

lunarã cu privire la activitatea confesorului Regimentului 10 Roºiori Purtat în campania actualã, de la 20 
septembrie - 20 octombrie ºi de la 20 octombrie - 20 noiembrie a.c. 

 
 Conform prevederilor art. 59 din Instrucþiunile provizorii asupra serviciului religios în timp de pace ºi de 
campanie, am onoarea a raporta urmãtoarele: 
 Dupã terminarea luptelor de pe Nipru, Regimentul 10 Roºiori Purtat, porneºte spre podul de la Berislav. 
Neºansa ºi miºelia îl pândesc. În noaptea întunecoasã, regimentul este bombardat de avioane duºmane, lovind 
maºina Diviziei I ºi rãnind grav pe maiorul Derlogea Mihail, ajutorul sãu locotenentul Florea ªtefan ºi ºase soldaþi, 
care din cauza rãnilor primite îºi dau viaþa. 
 În ziua de 20 septembrie m-am deplasat la Mânãstirea Biziuco-Grigoriev de pe malul Niprului, unde am 
înmormântat pe cei cãzuþi, în prezenþa domnului comandant al regimentului, a corpului ofiþeresc ºi populaþiei 
adunate. Cuvântarea a fost rostitã de domnul comandant, colonel Dămăceanu D., care a elogiat pe cei căzuţi. 
 21-22, deplasarea cu regimentul ºi trecerea Niprului. 
 23 septembrie m-am deplasat la Corpul de Cavalerie pentru înmormântarea unui ostaº omorât de explozia 
unei mine. 
 24-27 septembrie. Curãþirea bisericii din comuna Anovka de gunoiul rãmas din depozitarea cerealelor în 
ea de cãtre bolºevici, apoi m-am deplasat cu trenul regimentar spre satul Mihailovca. 
 29 septembrie. Am înmormântat un ostaº zdrobit de obuz. 
  1 octombrie - Am oficiat o slujbã de zi întâi cu Te-Deum ºi aghiazmã. Predicã ocazionalã pentru 
populaþie. 
 2 octombrie. Am înmormântat 3 ostaºi cãzuþi în luptele de la Achimovka. 
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 3-4 octombrie. Pregãtirea sicrielor ºi crucilor pentru înmormântarea a 20 ostaºi cãzuþi în luptele de la 
Akimovka ºi înmormântarea lor în cimitirul satului Mihailovka. Predica ocazionalã, cu apel la populaþia adunatã de 
a purta grijã de mormintele celor jertfiþi pentru salvarea lor din robie. 
  5 octombrie. Deplasarea la Ternova ºi vizita la Ambulanþa 42, pentru slujbã ºi convorbiri cu rãniþii. 
 6 octombrie. Plecarea la Mihailovka cu încã 8 ostaºi cãzuþi la ºanþul anticar ºi înmormântarea lor alãturi 
de ceilalþi. 
 7-8 octombrie. Deplasarea cu regimentul spre Melitopol ºi Marea de Azov. 
 9 octombrie. Alegerea de primar în comuna Boteva. Rezolvarea conflictelor dintre populaţie. 
 10-13 octombrie. Deplasarea cu regimentul spre Melitopol. 
 14 octombrie .Vizita domnului general comandant al Armatei a 3-a. 
 15 octombrie. Parastas de 40 zile oficiat pentru pomenirea ofiþerilor ºi ostaºilor cãzuþi pe Nipru. 
 16-18 octombrie. Deplasarea cu regimentul. 
 19 octombrie. În comuna Belotzerkovka, cu un grup de soldaþi, am scos scena din bisericã, refãcând 
duºumeaua în Sf. Altar. În locul steagului roºu care flutura pe bisericã, am pus o cruce. Am oficiat împreunã cu 
preotul cãpitan Cojocaru, confesorul regimentului 6 Roºiori Purtat, slujba obedniþei, botezând circa 70 copii. Am 
predicat despre însemnãtatea botezului în viaþa omului. 
 20-23 octombrie. Regimentul a fost în repaus. 
Confesorul regimentului, 
Preot căpitan Silvestrovici Andrei 

20 octombrie - 20 noiembrie 
 24 octombrie. Deplasarea regimentului. 
 26 octombrie. Fiind ziua onomastică a domnului comandant, la ora 11 a.m., în prezenţa onomasticului, a 
corpului ofiţeresc ºi a trupei din Regimentul 6/10 am oficiat o slujbã religioasã cu preotul confesor al Regimentului 
6 Roºiori Purtat ºi preotul Donscoi, primul preot întâlnit în Rusia de la începutul rãzboiului. Deºi în comunã era o 
bisericã destul de bine amenajatã de cãtre populaþie, slujba s-a oficiat în aer liber, întrucât biserica a fost ocupatã 
pentru birourile armatei germane, iar toate intervenþiile noastre, precum ºi rugãminþile populaþiei pentru evacuarea 
bisericii, au rãmas fãrã rezultat. La slujbã am predicat despre “Viaþa Sf. Mucenic Dimitrie ca ostaº ºi creºtin”. 
 27-29 octombrie. Deplasarea în Crimeea ºi pe câmpul de operaþii. Marº în urmãrirea inamicului. 
 30 octombrie. Am înmormântat 3 ostaºi cãzuþi în luptã la Taºkui. 
 31. octombrie - 3 noiembrie. Deplasări cu regimentul, cu scurte popasuri prin satele tãtãreºti. 
 3 noiembrie. Am înmormântat un ostaº cãzut în timpul mitralierii coloanei de avioane bolºevice. 
 4-9 noiembrie. Deplasarea cu regimentul prin munþii Crimeei, în maºini ºi pe jos. Slujbã, în ziua de 8 XI, 
nu s-a fãcut întrucât regimentul toatã ziua a fost în marº. 
 9-20 noiembrie. În cantonament. Bisericã în sat nu existã ºi nici în satele vecine. În acest timp am oficiat 
slujbe pentru populaþia ortodoxã, botezând circa 50 copii. Am înmormântat 3 ostaºi cãzuþi pe malul mãrii, în 
luptele de la Katscha, oficiind ºi un parastas pentru maiorul Derlogea ºi ostaºii cãzuþi împreunã cu el. La fiecare 
slujbã religioasã am rostit ºi câte o predicã ocazionalã. 

Confesorul regimentului, 
Preot căpitan Silvestrovici Andrei 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 839-841 
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Nr. 24 din 13 decembrie 1941 
 

Preot căpitan Dumitrescu H. Marin 
către 

Inspectoratul Clerului Militar, Alba-Iulia 
 
 Am onoarea a depune anexat darea de seamă asupra activităţii subsemnatului pe timpul de la 18 august- 8 
noiembrie 1941. 

Confesor, 
 Preot căpitan Dumitrescu H. Marin 

 
Darea de seamă 
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asupra activitãþii desfãºuratã de preotul cãpitan Dumitrescu Marin, confesorul Ambulanþei 38 
Munte, 

în timpul de la 18.VIII până la 8.XI 1941 
 
 În urma ordinului Marelui Cartier General am trecut confesorul Ambulanţei 38 Munte în ziua de 18 VIII 
a.c. venind de la Batalionul 7 Vânători Munte. 
 Aici - ca ºi la batalion - atenþia mea s-a îndreptat cãtre: ofiþeri, trupã, rãniþi, bolnavi, morþi ºi populaþia 
civilã. 
 Această menţiune s-a concretizat în: 
 1. Slujbe religioase ºi rugãciuni; 
 2. Cuvântări, predici, convorbiri particulare; 
 3. Propagandã scrisã - cãrþi ºi reviste; 
  4. Îngrijirea de cei grav rãniþi ºi muribunzi; 
 5. Înmormântarea eroilor ºi aranjamentul cimitirelor; 
 6. Curãþirea ºi amenajarea bisericilor prin sate; 
 7. Crearea de capele, în sate unde nu erau biserici; 
 8. Oficierea tainei “Sf. Botez” copiilor încã neîncreºtinaþi; 
 9. Predicã misionarã ºi satisfacerea trebuinþelor religioase ale populaţiei civile din Ucraina. 

A. Activitatea religioasă 
 1. Pentru înãlþarea ºi sãnãtatea sufleteascã a ofiþerilor, trupei, rãniþilor ºi bolnavilor am oficiat servicii 
religioase, ca: duminica - Sf. Liturghie, iar cu alte prilejuri, sfinþirea apei ºi Te-Deum. 
 2. Am prohodit ºi înmormântat, cu toatã cinstea cuvenitã eroilor neamului, un numãr de 36 ostaºi morþi. 
 3. Am mers la comandamentul Brigãzii Mixte Munte - ori de câte ori a fost nevoie - unde am înhumat ºi 
prohodit ostaºii morþi aici. 
 4. Tot astfel, la comandamentul Armatei a 3-a. 
 5. În urma coloanelor în deplasare, am adunat rãniþii mitraliaþi de avioane, ca ºi pe accidentaþi, 
aducându-i la ambulanþã spre a li se da primele ajutoare, iar pe cei mortal loviþi i-am prohodit ºi înhumat pe loc. 
 6. Am oficiat parastas pentru pomenirea eroilor căzuţi pe câmpul de onoare. 
 7. Tot astfel, Te-Deum de mulþumire lui Dumnezeu pentru ajutorul ce ne-a dat în luptele grele purtate cu 
inamicul, implorând sprijinul Domnului ºi pentru viitor. 
 8. Am spovedit ºi împãrtãºit bolnavii muribunzi, rãniþii, precum ºi ostaºii ce mi-au solicitat acest lucru, în 
urma sfaturilor mele. În toate aceste ocazii, predica sau cuvântarea ocazionalã n-a lipsit. 

B. Activitatea pastorală 
  1. Permanent am fost în mijlocul rãniþilor ºi bolnavilor, alãturi de domnii medici, cãutând, prin vorbã ºi 
faptã, a le alina durerile, ai îmbãrbãta, precum ºi a ajuta pe dl. comandant la evacuarea lor. 
 2. M-am îngrijit ca fiecare bolnav sau rănit - la Ambulanţa 38 Munte - să aibă imediat hranã necesarã ºi un 
loc pentru odihnã, în scurtul timp ce stã aici. 
 3. Am cuvântat ostaºilor sanitari ai Ambulanþei 38 Munte, arãtându-le rolul ce-l au în aceste vremuri ºi 
împrejurãri, îndemnându-i sã-ºi facã pe deplin datoria. 
 4. Am împărţit ofiţerilor, trupei, rãniþilor ºi bolnavilor 1.500 cãrþi de rugãciune. 
 5. M-am îngrijit ca mormintele să fie frumos rânduite. 

II. 
 În legătură cu asistenţa religioasă acordată populaţiei civile din Ucraina, consemnez: 

A. Activitatea  religioasă 
 1. Am botezat 843 copii. 
 2. Am împãrtãºit 574 persoane. 
 3. Am citit rugăciunile moliftei la 434 femei. 
 4. Am oficiat Trisaghion la 262 morminte. 
 5. Am curãþit, amenajat ºi redat cultului 4 biserici. 
 6. Am amenajat 7 capele. 
 7. Am oficiat 606 parastase. 
 8. Am oficiat 55 masluri. 
 9. Am prohodit ºi înmormântat 22 persoane. 
 10. Am oficiat Sf. Liturghie de 8 ori. 
 11. Am oficiat sfinţirea apei de 27 ori. 

B. Activitatea pastorală 
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 Mi-am concentrat toate eforturile, pentru redeºteptarea iubirii de Dumnezeu ºi a credinþei, atât de mult 
persecutatã de satanismul roºu, în sufletele populaþiei civile, oficiind pe la casa credincioºilor toate serviciile 
solicitate. 
 În concluzie: 
 Cu timp ºi fãrã timp - folosind toate mijloacele ºi orice împrejurare - am cãutat sã fiu de folos cât mai mult 
posibil, d-lui comandant, ofiþerilor, rãniþilor, bolnavilor ºi trupei, iar mai apoi sã activez de aºa manierã în mijlocul 
populaþiei civile din Ucraina, ca ei sã vadã în armata românã ºi noi toþi, pe adevãraþii lor eliberatori ºi dezrobitori 
din iadul comunist, iar în rãzboiul ce-l purtãm alãturi de aliaþii noºtri, o adevãratã cruciadã împotriva pãgânismului. 
 Pe tot timpul m-am bucurat de toatã afecþiunea, o deosebitã bunãvoinþã ºi o înaltã încredere din partea d-
lui comandant ºi a ofiþerilor, iar din partea ostaºilor de întreagã dragoste ºi stimã. 

Confesor, 
Preot căpitan Dumitrescu H. Marin 

 
Referat 
 Preotul căpitan Dumitrescu - însoţind Brigada 2 Mixtă Munte în cadrul Ambulanţei - 
până la Marea de Azov - adesea fiind expus bombardamentului aviaţiei inamice - a dat dovadă 
în toată activitatea sa, mai sus arătată, de mult devotament şi spirit de sacrificiu - depunând o 
activitate misionară din cele mai vrednice pentru cruce. Îi exprim toată recunoştinţa şi îl propun 
să fie dat ca exemplu de preot militar. 
1941. XII. 13 

ªeful Ambulanþei  38 Munte, 
Medic maior /ss/ indescifrabil 

Tablou 
anexat raportului Nr. 24/1941, din care să se poată vedea activitatea preotului căpitan Marin Dumitrescu, 
confesorul Ambulanţei 38 Munte, în legătură cu asistenţa religioasă acordată populaţiei civile din Ucraina. 
 
Nr.

crt 

Comuna Botez

aţi 

Împãrt

ãº. 

Bis. 

desc

h. 

Cape

le 

des. 

Molit

ven 

Trisag

hion 

Parast

ase 

Masl

uri 

Înmo

rmânt

. 

Sf. 

Lit. 

Sf. 

Apei 

1 Vosnesensk 72    40      1 

2 ªerbani 12    7      1 

3 Milowka 4          1 

4 Achimowka 63 18   37 26 32  2  1 

5 Liubarka Nr.1 17 6   8      1 

6 Baschtanka 34    21      1 

7 Selionyjkli 8          1 

8 Brunskinskii 48 25   21 14   3  2 

9 Nowo-Raisa 46 39  1 17 28   3 2 1 

10 Monast. 

Grigorjwskÿ 

62 50 1  34  6  2 1 1 

11 Lijubimow 34 16 1  16      1 

12 Konstantinowka 16  1  8      1 

13 Gornostajewskije 28  1  16      1 

14 Rubanowka 25   1 11 16   1  1 

15 Nowo-

Alexandrowka 

4 12  1  10   1 1 1 

16 Kalinika 2           

17 Nowo-Wasiliewka 28 45  1 16 48 15  3  2 

18 Nowo-

Alexandrowka 

43 60  1 32  50    1 

19 Pokrowka 142 250  1 75 45 280  3 3 2 

20 Melitopol 22 14   12   35   1 

21 Tischeni 82 48   39 60 160 14 2 1 2 

22 Cicrak 37 14  1 16 10 38 3 1  2 

23 Alºin 14 7   8 15 25 2 1  1 

 Total 843 574 4 7 434 262 606 55 22 8 27 
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Confesor, 
Preot căpitan Dumitrescu H. Marin 

Comandantul Ambulanţei 38 Munte, 
Medic maior dr. Igna Niculae 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 733-735 
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Nr.  90171 
1941, luna decembrie, ziua 13 
 

Corpul 6 Armată 
Serviciul Religios 

către 
M.A.N. Inspectoratul Clerului Militar 

 
 Am onoarea a înainta dările de seamă ale preoţilor din subordinele acestui comandament pe luna 
noiembrie 1941. 

 
 ªeful serviciului religios, 

 Protopop maior D. Coºa 
 
[Corpul 6 Armată] 
[13 decembrie 1941] 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii pastorale dezvoltată de către preotul maior Filimon Gavrilă, confesor greco-catolic la Corpul VI 

Armată, 
în timpul lunii noiembrie 1941 

 
 1) De la data de 1 noiembrie ºi pânã la 18 noiembrie am activat în garnizoana Timiºoara ºi anume: în 
duminici ºi sãrbãtori am celebrat Sf. Liturghie pentru soldaþi la biserica greco - catolicã. 
 Subiectul predicilor l-am luat din Evanghelia zilei. 
 2) În zilele de peste sãptãmânã, am cercetat bolnavii ºi rãniþii din spitalele garnizoanei Timiºoara. 
 3) La data de 18 noiembrie, în baza ordinului M.C.G., am plecat pe zonă la Corpul 6 Armată, sosind la 
destinaţie pe data de 24 noiembrie 1941. 
 În ziua de 27 noiembrie, am cercetat bolnavii de la Spitalul de campanie nr. 9. 
 În ziua de 30 noiembrie, am celebrat Sfânta Liturghie pentru soldaţii cartierului Corpului VI Armată. 

  
Confesor greco catolic, 

 Protopop maior Filimon Gavrilă 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 280, f. 778-779 
 

74 
Nr. 9 / 20 decembrie 1941 
 

Confesorul Batalionului 20 Vânători Munte 
către 

Prea Sfinţitul Episcop General Paternie Ciopron 
al Armatei Române 

 
 Cu adânc respect, subsemnatul preot căpitan econom stavrofor Claudiu Petrovici, confesorul Batalionului 
20 Vânători Munte, am onoarea a vă face prezentul raport asupra activităţii mele ca preot militar: 
 Am fost mobilizat pe data de 6 august la Batalionul 13 Vânători Munte. 
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La data de 12 august am fost prezent la batalion, în satul Wosnecenko-Ucraina. 
În drum spre Wosnecenko, în satele Iampol, Balta ºi Bolerik, am botezat 17 copii.  
În satul Bolerik am slujit un Te-Deum. 
În satul Balta, am dat Sf. Taine, în spitalul militar local, locotenentului german Otto Solf. 
În Wosnecenko, am oficiat un serviciu religios la mormântul eroilor batalionului. Tot 

aici am oficiat serviciul înmormântării, la cimitirul local, la mormintele locuitorilor îngropaţi 
fără preot. 

Am botezat 26 copii. Am predicat la toate serviciile. 
 Plecaþi din Wosnecenko, în marº, am cercetat toate bisericile din cale, dispunând a fi puse în stare de 
curãþenie ºi respectate. Toate erau însã aproape complet dãrâmate. 

În timpul marºului cu batalionul am botezat 12 copii. Zilnic, în limita posibilitãþilor, am fãcut ºedinþe 
educative cu ostaºii. 
 Pe data de 1 septembrie 1941 am fost mutat la Batalionul 20 Vânători Munte, conform ordinului Marelui 
Stat Major. 
 Între 3-6 septembrie 1941, am luat parte cu Batalionul 20 Vânători Munte la luptele de la Sablukowka, pe 
Nipru. Am stat permanent pe poziţie, la postul de prim ajutor. Am colaborat la evacuarea a 170 răniþi ºi am dat 
ajutor d-lui dr. al batalionului. 
 În ziua ºi noaptea de 6-7 septembrie 1941, am fost în prima linie a poziþiei ºi am cules 7 rãniþi ºi 86 
morþi. Banii ºi obiectele rãniþilor ºi morþilor, le-am predat batalionului, prin medicul respectiv. Asemenea am 
predat ºi materialul militar, cules de pe poziþie. În lupta de la Sablukowka, am fost superficial atins de o schijã la 
cap. 
 De la 7-19 septembrie 1941, am cantonat cu batalionul în câmp. Aici am fãcut ºedinþe educative, pe 
plutoane ºi grupe. În ziua de 14 septembrie (Ziua Crucii) am slujit în careul batalionului ºi am predicat. 
 Porniþi în marº, în satele pe unde am cantonat câte 5-6 ore, am botezat 11 copii. Mai departe în marº, în 
satul Wetorhei-Ucraina, în casa locuitorului Wiososchi Grigore, în zilele de 23 ºi 24 septembrie am botezat 7 copii. 
 În satul Korniewka, în casa femeii Oxana Nechifor Klemenko, am botezat 18 copii, cum ºi pe tânãra Roza 
Iakowlenko, în vârstã de 21 ani. 
 La toate aceste servicii religioase, am vorbit cu interpret. 
 Fiind în satul Korniewka, am fost chemat în cãtunul vecin, la Divizionul 6 Tunuri Munte, unde am 
îngropat 8 soldaþi, uciºi de aviaþia inamicã. Am vorbit la ostaºi. 
 În zilele de 27, 28, 29, 30 septembrie, precum ºi în zilele de 1, 2, 3 octombrie 1941, Batalionul 20 
Vânători Munte  a luptat în sectorul Malaja Belosjorka. 

În acest interval am stat la postul de prim ajutor ºi la trenul de luptã în satul Pescenko, unde prezenþa 
subsemnatului era impusã pentru înmormântãri. În Pescenko am îngropat 45 soldaþi ºi 8 ofiţeri. 
 În satul Malaja Belosjorka am îngropat 24 soldaþi ºi 2 ofiþeri. 
 De aici am plecat în marº, cãtre Don, la 3 octombrie 1941. 
 În marº, în satul Colonia Polauzowka, am conferenþiat în 2 serii batalionului. 
 În satul Dereweski (Marea de Azov) între 16-18 octombrie 1941, am botezat 9 copii. 
 În ziua de 19 octombrie am slujit în careul batalionului predicând. 
 Între 19-26 octombrie aici, am botezat încã 14 copii ºi am cununat 2 perechi. 
 În ziua de 26 octombrie am slujit în careul batalionului, predicând. 
 Tot în aceastã zi, am vorbit la masa omagialã, la patronul d-lui comandant al batalionului, colonelul D-tru 
Miriºte. 
 La 27 octombrie aici am botezat 7 copii. 
 La 29 octombrie aici am botezat 5 copii. 
 La 30 octombrie am slujit Sf. Maslu, la un bolnav. 
 Am pus în stare de funcţionare biserica locală. 
 La 2 ºi 3 noiembrie 1941, m-am deplasat la Jalta (M. Azov), la Detaºamentul Maior Predescu; am botezat 
14 copii. 

Am slujit în careul detaºamentului. Am predicat. 
Am slujit în careul batalionului de artilerie, predicând. 

 La 7 noiembrie 1941, am plecat cu batalionul spre ţară. 
 Conform ordinului d-lui comandant al batalionului, subsemnatul am fost însãrcinat cu facerea cartiruirei 
Batalionului 20 Vânãtori Munte ºi a Grupului 8, pentru tot marºul cãtre þarã. 
 La Nowo-Wasiliewka, am botezat 2 copii. Făcut cartiruirea. 
 În oraºul Nohaisk, am botezat 2 copii.   - “ - 
 În oraºul Melitopol, am botezat 1 copil.   - “ - 
 În satul Nowo-Repowka, am botezat 6 copii.   - “ - 
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 Aici s-a contramandat întoarcerea în þarã ºi am plecat spre Crimeea. 
 În satul Ielisawetowka, am botezat 1 copil. Cartiruirea. 
 În satul Az-Djarek am cununat învãþãtorii Elena ºi Ivan Paraschievici ºi am botezat 4 copii. Am fãcut 
cartiruirea. 
 În satul Ascanja-Nowo am botezat 2 copii. Am făcut cartiruirea. 
 În satul Sably am botezat 4 copii.    - “ - 
 În satul Manuit-Snetan am botezat 42 copii.   - “ - 
 În acest sat, am înfiinþat o capelã, în una din camerele spaþioase ale colhozului local. Am fãcut moliftã la 
11 femei ºi am cununat pe soþii Liuba ºi Maxim Klewici. 
 Am plecat cu batalionul în Munþii Crimeii, la luptele cu partizanii comuniºti. Permanent am stat alãturi cu 
trupa angajatã în luptã, în pãdurile munþilor.  

Compania unde mã aflam, fiind atacatã de comuniºti, am luat parte personal la luptã. Ofiţerul 
sublocotenent Popa a căzut lovit mortal lângă mine. Un glonţ mi-a rupt mantaua la umăr. Nu am fost rănit. 
 Din munţi, ne-am înapoiat la Manuit-Snetan. 
 În ziua de 20 decembrie 1941, am îngropat 6 soldaţi, omorâţi de partizani, în munţi. Am predicat. 
 În ziua de 21 decembrie 1941, am îngropat pe sublocotenentul Gh. Popa la biserica din Simferopol. Am 
predicat. 
 În ziua de 22 decembrie am îngropat 5 soldaţi. 
 În ziua de 23 decembrie am plecat cu batalionul pe poziţie în satul Angora-Crimeea. Făcut cartiruirea. 
 În ziua de 24 decembrie 1941, am umblat cu ajunul. 
 În ziua de 25 decembrie (Crăciunul) am slujit în careul unităţilor prezente. Am predicat. În timpul 
serviciului religios, am fost vizitaţi de dl. ministru, general Pantazi. 
 În ziua de 28 decembrie am botezat 4 copii. 
 Astãzi, 29 decembrie 1941, cu o gardã de 4 soldaþi, plec pe poziþiile din munþi, la companii, pentru a sta 
de vorbã cu ostaºii. 
 
   Cu adânc respect, 
 

  Confesorul Batalionului 20 Vânători Munte, 
  Preot căpitan iconom stavrofor Claudiu Petrovici 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 910-911 
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[Corpul I Armată] 
[Garnizoana Caracal] 
[21 decembrie 1941] 

Văzut, 
Comand. Regimentul 19 Infanterie 

ºi comandant al garnizoanei Caracal, 
Colonel Voiculescu Traian 

 
Dare de seamă 

asupra activitãþii pastorale ce s-a desfãºurat de cãtre preotul cãpitan Frangu Traian, confesorul 
garnizoanei Caracal, pe timpul de la 1 iunie 1941 la 30 noiembrie 1941 

 
 Pe ziua de 1 iunie 1941, venind ordin ca Regimentul 19 Infanterie să fie gata de a pleca 
pe zonă, în ordinea de bătaie am fost încadrat la Regimentul 19 Infanterie. Primele 15 zile de 
pregătire, am fost în continuu în regiment, pregătind, prin conferinţe şi prin convorbiri, sufletele 
ostaşilor pentru lupta ce trebuia să înceapă. Am mărturisit şi împărtăşit ostaşii, iar în ziua de 16 
iunie 1941 am plecat din Caracal cu batalionul I din Regimentul 19 Infanterie.  
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Am sosit în Tecuci (Satul Nou) în ziua de 21 iunie 1941, iar în ziua de 22 iunie 1941 am fost mobilizaţi. În 
zilele de 24 ºi 29 iunie 1941 am sãvârºit Sf. Liturghie la biserica din Satul Nou unde a luat parte ºi trupa. Am þinut 
cuvântãri despre importanþa rãzboiului din punct de vedere religios ºi naþional, îmbãrbãtând la luptã. 
 În zilele de 1, 2 ºi 3 iulie 1941, am plecat cu trenul spre locul pe unde trebuia sã trecem Prutul. În zilele de 
4 ºi 6 iulie 1941 regimentul se gãsea spre sud de satul Arsura - judeþul Huºi, timp în care am vizitat companiile ºi 
batalioanele vorbindu-le ºi îmbãrbãtându-le. Moralul ostaºilor foarte ridicat. 
 În noaptea de 6/7 iulie 1941 am trecut Prutul, pe un pod construit pe bãrci. În ziua de 7 iulie 1941, în 
comuna Leuºeni - Basarabia, am înmormântat pe ostaºul Velea Toma, împuºcat din imprudenþã. În ziua de 7 iulie 
1941, ora 12, divizia porneºte la atac, Regimentul 19 Infanterie formând rezerva. Am pornit pe jos în mijlocul 
ostaºilor, gãsindu-mã, la ora 15, în mijlocul companiei de armament, când a început un formidabil bombardament 
de artilerie ce a durat pânã la ora 20. Mai mulþi morþi ºi rãniþi. Noaptea, la postul de prim ajutor regimentar, ce se 
gãsea pe câmpul Tãlãeºti ºi Cãlmãþui, am dat îngrijirile necesare ostaºilor rãniþi. În ziua de 8 iulie 1941, în comuna 
Tãlãeºti, am înmormântat 6 ostaºi. În ziua de 9 iulie 1941 de la Cãrpineni m-am reîntors la Tãlãeºti, unde am mai 
înmormântat încã 6 ostaºi în cimitirul satului. Noaptea, pe la ora 1, am ajuns regimentul care înaintase pânã la 
marginea satului Sãrata Galbenã. 
 Am urmat regimentul, în zilele de 9, 10, 11, 12 ºi 13 iulie 1941, care înaintase pânã în pãdurea Sud 
Bozieni, apoi retras. În ziua de 14 iulie 1941, am înmormântat între Cãrpineni ºi Sãrata Galbenã, un ostaº, cãruia i-
am fãcut sicriu; mort într-un bombardament de artilerie. În aceste zile am fost permanent la postul de prim ajutor 
regimentar, care era pe lângã postul de comandã al regimentului. În zilele de 15, 16, 17 ºi 18 iulie 1941, regimentul 
înainteazã vertiginos, eu urmându-l în aceste zile. În ziua de 20 iulie 1941, am sãvârºit Sf. Liturghie în biserica din 
Satul Nou, unde a luat parte trupa ºi populaþia satului. Am þinut cuvântare despre “Binefacerile lui Dumnezeu 
asupra poporului credincios”. 
 În ziua de 21 iulie 1941, am înmormântat 2 ostaºi în comuna Batâr, morþi într-un bombardament de 
artilerie. În ziua de 21, dupã-amiazã, am înmormântat 2 ostaºi din Regimentul 50 Infanterie, la marginea satului 
Troiþa, morþi mitraliaþi din avion. 
 În ziua de 23 iulie 1941 cade sublocotenentul  rez. Alexandru Ioan, căruia i-am făcut sicriu, fiind 
transportat la familie, iar înainte de plecare i-am fãcut slujba religioasã. Tot în aceeaºi zi am înmormântat doi 
medici ºi doi ostaºi din Brigada a 7-a Cavalerie, în cimitirul din satul Manzâr. 
 În ziua de 24 iulie 1941 am înmormântat un ostaº din Regimentul 19 Infanterie, în cimitirul din satul 
Alexandreni ºi încã 3 ostaºi din Regimentul 3 Olt. În zilele de 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ºi 31 iulie 1941 am urmat 
regimentul care a trecut în marº prin satele: Odesa, Marienfeld ºi ªtefãneºti, unde am înmormântat un ostaº din 
Regimentul 2 Dorobanþi gãsit de ostaºii Regimentului 19 Infanterie în porumbi. Slujba am fãcut-o cu preotul 
satului, iar la înmormântare a luat parte populaþia satului, cãrora le-am vorbit despre jertfele Armatei Române 
pentru dezrobirea lor. Apoi, prin satele: Adjilar, Cãuºanii Vechi, Grigoreni, Gârbovãþ. La Gârbovãþ Regimentul 19 
Infanterie a stat pânã în ziua de 9 august 1941. În zilele de 2 ºi 6 august am sãvârºit Sf. Liturghie în biserica satului, 
unde a luat parte ºi trupa. În celelalte zile am vorbit ostaºilor pe companii despre necesitatea de a lupta înainte 
contra bolºevismului. 
 În ziua de 9 august 1941 am trecut, împreună cu regimentul,  Nistrul pe la Tighina, ajungând în dimineaţa 
zilei de 10 august la Tiraspol, unde am luat măsuri, împreună cu medicul regimentului, pentru îngroparea mai 
multor cadavre de comuniºti. În Tiraspol am botezat doi copii, în ziua de 11 august. În ziua de 11 august 1941, ora 
15, am plecat cu regimentul din Tiraspol, trecând în marº prin satul Sucleia mergând toatã noaptea, trecând în 
dimineaþa zilei de 12 august 1941 prin satul Strasburg, poposind în ziua de 12 august 1941 în comuna Baden. În 
noaptea de 12 august 1941, ora 22,30, am plecat din Baden sosind în Elsas în dimineaþa zilei de 13 august 1941, 
unde regimentul s-a odihnit pânã la ora 17 când am plecat spre satul Curtova. În ziua de 18 august 1941 am 
înmormântat, în comuna Carpova, doi ostaºi din Regimentul 19 Infanterie, morþi din cauza bombardamentului de 
aviaþie. 
 În zilele de 18, 19, 20 ºi 21 august 1941 regimentul a avut luptele cele mai grele la cota 102. În aceste zile 
am înmormântat, în jurul cotei, spre nord de satul Novoselova, 170 ostaºi din Regimentele: 19 Infanterie, 1 
Vânãtori, 2 ºi 3 Dorobanþi. 
 În ziua de 22 august am înmormântat 35 ostaºi în partea de nord-vest a satului Palijova, morþi în timpul 
înaintãrii spre satul Palijova. În zilele urmãtoare regimentul se stabileºte pe dealurile din partea de sud a satului 
Palijova, în faþa cotei 94,5, unde timp de mai multe zile s-au dat atacuri numeroase cu pierderi. 
 Zilnic am înmormântat ostaºi. Am stat la postul de prim ajutor regimentar, în satul Palijova, pânã în ziua 
de 5 septembrie 1941, timp în care am avut de suferit zilnic bombardamente de artilerie, chiar în timpul când 
fãceam slujba la ostaºii morþi. 
 În ziua de 7 septembrie 1941 am fost trimis de domnul colonel în satul Otradovca pentru a face actele 
pentru toþi ostaºii morþi, lucrând împreunã cu ofiþerul stãrii civile. Pentru toþi ostaºii morþi ai regimentului am 
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încheiat procese verbale, eu fiind delegat al Serviciului mormintelor de război pentru Regimentul 19 Infanterie, 
după care ofiţerul stării civile încheia extractul de moarte. 
 În ziua de 9 septembrie 1941, regimentul se mută pe linia ferată, iar în ziua de 21 septembrie 1941 se 
deplasează la cota 83,6, spre sud-vest satul Gniliacov, unde stã pe linia 1-a pânã în ziua de 23 septembrie. În acest 
timp am stat de am lucrat, în satul Otradovca, la actele celor morþi ºi aproape în fiecare zi trebuia sã mã deplasez 
având de înmormântat ostaºi. 
 În zilele de 24, 25, 26 regimentul se deplaseazã în satul Carºtal. Aici am vizitat companiile ce se aflau în 
rezervã, în câmp, unde le-am vorbit la fiecare despre: “Sârguinþa ostaºului în luptã ºi ajutorul din partea lui 
Dumnezeu”. 
 În ziua de 27, 28, 29, 30 regimentul se înapoiază pe vechea poziţie de la Palijova reînlocuind Regimentul 
2 Fortificaţii. Am stat la postul de prim ajutor regimentar până în ziua de 1 octombrie 1941. 
 În ziua de 1 octombrie 1941, conform ordinului Diviziei a 11-a de a forma cimitire pentru eroii întregii 
divizii, m-am transportat împreunã cu o echipã de 10 oameni la satul Donceva, unde am deshumat, în timp de 10 
zile, 171 eroi de la cota 102 ºi i-am reînhumat în cimitirul din Donceva. 
 În acest timp am înmormântat mai mulþi ostaºi în cimitirul din Vinogradar. Din ziua de 10 octombrie pânã 
în ziua de 18 octombrie 1941 am înmormântat în cimitirul din Vigoda 360 ostaºi, cãzuþi în ultimele lupte ºi 
deshumaþi dintre cei vechi, ce fuseserã înmormântaþi pe câmp. În ziua de 19 octombrie 1941, regimentul 
deplasându-se spre Curtova, în drum am trecut pe lângã cimitirul eroilor din Donceva unde am fãcut un parastas, 
tot regimentul luând parte ºi unde am vorbit regimentului despre eroii cãzuþi la cota 102, care au fost strânºi toþi în 
acest cimitir ºi despre deosebita grijã ce am purtat-o tuturor ostaºilor cãzuþi ca sã fie identificaþi ºi înmormântaþi în 
cele trei cimitire ale Diviziei a 11-a. În ziua de 21/22 octombrie, conform ordinului diviziei, m-am deplasat 
împreunã cu un pluton de la pionieri spre a sãvârºi lucrãrile de înfrumuseþare ale cimitirelor din Vigoda, unde am 
stat douã zile. 
 În ziua de 6 octombrie am sãvârºit Sf. Liturghie în comuna Donceva, unde a luat parte satul, dupã care am 
sãvârºit un parastas vorbind populaþiei ºi ostaºilor din Batalionul 4 Transmisiuni despre scopul luptei în 
Transnistria, traducând cele spuse de mine în limba rusã  un domn ofiþer de la transmisiuni. Tot în aceastã zi, am 
botezat trei copii, naºi fiind ofiþerii de la transmisiuni. 
 În ziua de 12 octombrie 1941 am botezat 4 copii în comuna Vigoda. 
 În ziua de 24 octombrie 1941 am trecut Nistrul în Basarabia, mergând pânã în comuna Volintiri unde am 
stat pânã în ziua de 28 octombrie 1941, în care timp am terminat de încheiat actele pentru toþi ostaºii morþi. 
 În ziua de 26 octombrie 1941 am sãvârºit Sf. Liturghie în biserica din satul Volintiri, împreunã cu preotul 
satului, la care a luat parte ºi trupa. 
 În ziua de 2 noiembrie 1941 am sãvârºit Sf. Liturghie în comuna Sturzeni, împreunã cu preotul satului, 
subsemnatul þinând predica zilei. La aceastã slujbã au luat parte ºi ostaºii din regiment. În dupã-amiaza zilei de 2 
noiembrie 1941 am înmormântat, în cimitirul din satul Sturzeni, pe ostaºul Radu Gheorghe împuºcat din 
imprudenþã. 
 În ziua de 8 noiembrie 1941 am ajuns în garnizoană. 
 În ziua de 13 noiembrie 1941 s-a fãcut Te-Deum la catedrala oraºului, cu ocazia serbãrii reîntoarcerii 
biruitoare a regimentului în garnizoanã, unde am vorbit în faþa catedralei despre luptã dusã de regiment pentru 
Cruce. 
 În tot timpul acestei campanii n-am pãrãsit regimentul ºi pe cât mi-a fost posibil mi-am fãcut datoria chiar 
peste puterile mele. În timpul liber cãutam a avea convorbiri cu ostaºii disponibili pentru a cerceta starea lor 
sufleteascã sfãtuindu-i ºi încurajându-i unde era cazul. Am cãutat sã fiu cât mai aproape de ei. Am dormit împreunã 
cu ei, am luat masa ca ºi ei, am mers pe jos ca ºi ei ºi în mijlocul lor. Sosind la garnizoanã, o parte s-au 
desconcentrat, iar alta a rãmas la cazarmã. Zilnic am cãutat sã fiu între ei cãutând a-i sfãtui cã cel ce rabdã pânã la 
sfârºit acela se va bucura. 
 În zilele de 19, 20, 21, 22 noiembrie 1941 am fost împreunã cu o delegaþie de 10 ofiþeri la Galaþi, la 
înmormântarea fostului comandant al Regimentului 19 Infanterie ºi al garnizoanei Caracal, colonel Ilie Tânjală. 
 În zilele de 23, 24, 25 am vizitat celelalte unităţi din garnizoană pentru aranjarea programului de activitate 
viitor pe întreaga garnizoană. 

 

Confesorul Garnizoanei Caracal, 
Preot căpitan Frangu Traian 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 799-801 
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Batalionului 18 Vânători de Munte 
Nr. 6 
1941, luna decembrie, ziua 23 

către 
Inspectoratul Clerului Militar 

Alba  Iulia 
 

 Preotul căpitan Sărac Teodor, repartizat pentru mobilizare la Batalionul 18 Vânători de 
Munte, ce se găseşte actualmente pe front, cu onoare Vă raportează că la data de 20 decembrie 
a.c. s-a prezentat la unitate şi a preluat serviciul. 
 Preotul Popa Matei, care a fost pânã acum la aceastã unitate, s-a demobilizat ºi s-a întors la vatră. 
 În ceea ce priveºte “darea de seamã“ asupra activitãþii mele pe luna noiembrie a.c. la Regimentul 6 
Grãniceri Pazã din Bacãu, nu V-am raportat încã, întrucât m-am grãbit a veni aici. Vã raportez însã cã am fost 
mereu pe frontierã ºi am þinut cu ostaºii grãniceri ºedinþe de educaþie religioasã ºi moralã, fiind absolut necesare 
aceste ºedinþe, dat fiind faptul cã grãnicerii se gãsesc izolaþi prin munþi ºi s-au vãzut atâtea cazuri de fapte 
nepermise ºi dezertãri, fãcute de ostaºii grãniceri. Aici, deocamdatã, am aranjat ca, de sãrbãtori, ostaºii sã aibã nu 
numai serviciul religios al sãrbãtorii ci ºi o înviorare sufleteascã, prin executarea de coruri ºi colinzi. 
 Voi face tot posibilul ca ostaºii, prin prezenþa preotului, sã simtã bucuria sãrbãtorilor ºi mai ales să nu se 
simtă străini pe aceste meleaguri îndepărtate. 

Preot căpitan Sărac Teodor 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 877 
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Brigada 1 Mixtă Munte 
Serviciul religios 
Oficiul poºtal nr. 66 
Nr. 87 din 27 decembrie 1941 

cãtre, 
Inspectoratul Clerului Militar 

Alba-Iulia 
 

 Am onoarea a înainta alăturatele “dări de seamă“ asupra activităţii pastorale pe luna 
noiembrie 1941, desfăşurată de preotul căpitan Gr. Enăchescu, confesorul Batalionului 1 
Vânători Munte şi de subsemnatul. 

ªeful serviciului religios al 
Brigăzii 1 Mixtă-Munte, 

Preot căpitan N. Petrache 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii preotului căpitan Nicolae Petrache, confesorul Ambulanţei 37 Mixtă-Munte, pe 

luna noiembrie 1941. 
 
Data ºi localitatea; serviciul efectuat: 
 1, sâmbãtã, Salicov - Strãbãtând gâtul Crimeii, printre reþele de sârmã, ºanþuri anticar, înaintãm 30 km. ºi 
cantonãm în Aguschik. Am trecut pe lângã batalioanele brigadei noastre. 
 2, duminicã, Crucea - A doua zi ne deplasãm prin oraºul Dankoje, unde întâlnesc pe dl. general 
Avramescu, comandantul Corpului de Munte, cu care ne întreţinem. Pe lângă linia ferată - Simferopol, ajungem în 
satul Crucea. 
 3, luni, Cinty - Cantonăm după 50 km. de drum, într-un silhz*, o clădire modernă comunistă. Stau de 
vorbă cu personalul sanitar, dând îndemnuri spre a-ºi face datoria în mod conºtiincios. 
 4, marþi, Carasu-Basar - La orele 2 p.m. plecãm în oraºul Carasu-Basar, locuit de ruºi, tãtari, greci ºi 
câþiva români-moeani- din Transilvania. Cantonãm în clinica oraºului. În faţa cantonamentului nostru se află o 
biserică, ce fusese prefăcută în magazie. Anunţ locuitorii ce erau adunaţi în curtea bisericii, că a doua zi voi sluji. 
                                                           
* Aºa în text 
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 5, miercuri, Carasu-Basar - Biserica e curatã ºi împodobitã cu icoane ºi o mare mulþime de credincioºi 
localnici ºi ostaºi români se aratã dornici a asculta slujba. Reapare corul, ce dã rãspunsurile armonioase. Cântul lor 
e strigãt curat cãtre Dumnezeu, dupã 23 de ani de persecuþie. Botez 40 copii. La sfârºit vorbesc despre noua stare 
de lucruri, ce se instaleazã în Rusia, prin eroismul armatei româno-germane ºi despre datoria ce o au localnicii de a 
se supune ordinelor ºi dispoziþiilor ce se dau. 
 6, joi, Carasu-Basar - La ambulanþã stau de vorbã ºi încurajez rãniþii romãni. Înmormântez un ostaº 
român mort în luptele cu partizanii. Vorbesc celor prezenþi despre deosebita grijã ºi circumspecþiune cu care 
trebuie sã umblãm. 
 7, vineri, Carasu-Basar - Botez 20 copii. Vorbesc d-lui g-ral, referitor la serviciul divin de a doua zi. 
 8, sâmbătă, Carasu-Basar - La ora 11 a.m., în prezenþa d-lui g-ral M. Lascãr, colonel Mociulscki, a 
statului major ºi a trupei, oficiez în biserica localã un Te-Deum, rãspunsurile fiind date de corul localnicilor, dupã 
care þin o cuvântare enumerând actele mari de sub domnia regelui Mihai I ºi dând îndemnuri celor prezenþi ca 
împlinirea datoriei în mod conºtiincios sã fie imperativul de totdeauna al fiecãruia. 
 9, duminicã, Carasu-Basar - În faþa localnicilor ºi a soldaþilor noºtri adunaþi în mare numãr, sãvârºesc 
slujba Utreniei. Botez 50 copii. Apoi vorbesc - prin traducãtor - despre “slujba religioasã, rostul ei ºi deosebirea ei 
faþã de teatru”. Dupã masã, Vecernia. Corul e ireproºabil. 
 10, luni, Carasu-Basar - Vin răniţi din munţi, rezultatul luptelor cu partizanii. Îi încurajez, la masa de 
operaţie. 
 11, marþi, Carasu-Basar - Slujbã pentru ostaºii ce nu sunt ocupaþi, cãrora le vorbesc despre datoria ce o 
avem de a duce lupta pânã la capãt. 
 13, joi, Carasu-Basar - Stau la ambulanţă, printre răniţi. Le dau îndemnurile mele pãrinþeºti. 
 15, sâmbãtã, Carasu-Basar - Fiind strânsã trupa ambulanþei, pentru inspecþie, le vorbesc despre disciplina 
de care trebuie sã dea dovadã ostaºul român mai ales aici într-o þarã strãinã. 
 16, duminică, Carasu-Basar - Slujba Utreniei. Botez 48 copii. Vorbesc ostaºilor despre datoria ce o au de a 
se purta corect faþã de populaþie. Localnicilor le predic - prin traducãtor - despre reînvierea credinþei 
pravoslavnice sub noul aspect al vremii. 
 17, luni, Carasu-Basar - Înmormântez doi ostaºi, morþi în luptele cu partizanii. 
 18, marþi, Carasu-Basar - Printre ostaºii rãniþi de partizani, încurajându-i. 
 19, miercuri, Aluºta - Ne deplasãm prin Simferopol, printre munþii Crimeei, la Aluºta, pe malul mãrii. Ne 
instalãm într-un vast sanatoriu. Peste noapte suntem bombardaţi de pe mare. 
 20, joi, Aluºta - D-nii medici se ocupã de pansarea rãniþilor. Eu încurajez rãniþii la masa de operaþie. 
 21-22, Aluºta - Trupele noastre se deplaseazã spre Sevastopol. Se aude cã vom pleca ºi noi; de aceea stând 
de vorbã cu brancardierii îndemn sã-ºi facã datoria, pentru cã aºa cere þara ºi împrejurãrile în care luptãm. 
 23, duminicã, Jalta - Ne deplasãm pe malul mãrii - vreo 50 km., în Jalta. Ne istalãm într-o ºcoalã. Primim 
rãniþi. 
 24, luni, Jalta - Întâlnesc pe părintele Enăchescu, cu care pun la cale anumite chestiuni de ordin pastoral. 
Vizitez una din biserici. 
 25, marţi, Jalta - Vizitez alte două biserici. Una se restaurează sub supravegherea preotului rus din 
localitate. 
 26, miercuri, Jalta - Slujesc înmormântarea unei bãtrâne, invitat de dl. maior Cãlinescu, ºeful intendenþiei. 
Noaptea ne vin 11 rãniþi de pe poziþie. 
 27, joi, Jalta - Alţi răniţi veniţi de pe poziţie. Le acord încurajările de care cred că au nevoie. 
 28, vineri, Jalta - Lucrări de cancelarie. Pastoraţie individuală. 
 29, sâmbãtã, Sahtik - Primesc veºti cã la postul înaintat al ambulanþei se aflã un ofiþer mort, mã deplasez 
imediat prin localitãþile Livarca, Alupka, Sineis în Sahtik, un drum de 65 km. 
 30, duminică, Sahtik - În timpul nopţii, bombardament de pe mare. Înmormântez doi ostaºi români, morþi 
în prima linie. Vorbesc ostaºilor prezenþi despre datoria ce o au de a rãzbuna moartea cãzuþilor lor. 

 
Confesorul Brigăzii I Mixtă Munte  

ºi al Ambulanþei 37-a Mixtã Munte, 
Preot căpitan Nicolae Petrache 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 914-916 
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[Ambulanţa divizionară nr. 2] 
[2 ianuarie 1942] 
 

Darea de seamă 
de activitatea preotului căpitan de rezervă Bălana N. Gheorghe, confesorul Ambulanţei divizionare Nr. 2, 

pe luna decembrie 1941. 
 
 În luna decembrie activitatea subsemnatului s-a desfãºurat în garnizoana Kirovograd dupã programul 
întocmit încã de la stabilirea în acest oraº ºi aprobat de comandamentul Diviziei a II-a. 
 A. Educaţia moral-religioasă. 
 În săptămâna de la 1-7 decembrie am vorbit la fiecare unitate despre Decalog insistând, îndeosebi, asupra 
poruncilor: 3, 7, 8 ºi 9. În sãptãmâna urmãtoare (8-14) am vorbit despre “Legea nouã“ explicând “Fericirile” ºi 
insistând cu deosebire asupra versului: “Aºa sã lumineze lumina noastrã înaintea oamenilor, ca vãzând faptele 
noastre bune sã preamãreascã pe Tatãl vostru, Carele este în ceruri” (Matei 5, 16). În sãptãmâna premergãtoare 
Naºterii Domnului (15-21), am vorbit despre “Importanþa Spovedaniei ºi a Împãrtãºaniei”. 
 B. Activitatea liturghică 
 În ziua de 1 decembrie m-am deplasat la Regimentul 9 Artilerie, divizionul 2, unde programul prevedea o 
conferinþã. Am fãcut ºi un Te-Deum ºi am vorbit despre “Unirea Ardealului”, insistând asupra faptului cã Ardealul 
astãzi este din nou în robie ºi aºteaptã a treia eliberare, care va veni în curând ºi va fi veºnicã. În ziua de 6 
decembrie (Sf. Nicolae) am fãcut slujbã la Batalionul 2 Pionieri ºi a participat ºi o parte din efectivul ambulanþei. 
Cu aceastã ocazie a vorbit despre însemnãtatea zilei pãrintele protoereu maior D. Coºeriu, confesorul Corpului 6 
Armatã, care venise în inspecþie în aceastã garnizoanã. 
 În ziua de 7 decembrie am fãcut slujbã la Regimentul 14 Artilerie ºi am vorbit despre: “Puterea lui 
Dumnezeu de a ne vindeca de boli”, cu nota: “Ridicã-te din slãbiciune”. În ziua de 14 decembrie am fãcut slujbã la 
Ambulanþa nr. 2 ºi am þinut o predicã cu titlul: “Specificul creºtinismului este mila ºi umilinþa”. În ziua de 21 
decembrie am slujit la Regimentul 31 Dorobanþi, batalionul III ºi a participat ºi compania de poliþie ºi grupul de 
cercetare. Am þinut o predicã cu titlul: “Veniþi la Cinã“. 
 În ziua de 18 decembrie am fãcut un raport la divizie ºi am propus ca, cu începere de sâmbãtã, 20 
decembrie, pânã miercuri, 23 decembrie, toþi ostaºii sã posteascã, iar luni 22 decembrie ºi marþi, 23 decembrie, sã 
vinã la biserica Preobrajenska - unde se va oficia Sf. Liturghie, sã fie sprovediþi ºi împãrtãºiþi. Raportul a fost 
aprobat ºi s-au dat ordine de urmare. În acest sens în zilele de 22 ºi 23 decembrie am oficiat Sf. Liturghie ºi am 
împãrtãºit pe toþi ostaºii. 
 În afarã de acestea am mai fãcut slujbe în saloane pentru sãnãtatea bolnavilor, cu care ocazie i-am ºi 
împãrtãºit. Seara aveam obiceiul sã mã duc prin dormitoarele ostaºilor ºi în mod mai intim sã stau cu ei de vorbã, sã 
le cunosc durerile ºi sã le mai spun câte un cuvânt de mângâiere. 
 Un eveniment deosebit pot socoti vizita pãrintelui protoereu maior D. Coºeriu, confesorul Corpului 6 
Armatã, care m-a însoþit la Regimentul 14 Artilerie, la Regimentul 9 Artilerie (divizionul 3) ºi la Batalionul 2 
Pionieri, unde a þinut cuvântãri pline de cãldurã ostaºilor, explicându-le rostul rãzboiului acestuia ºi îmbãrbãtându-i 
în numele bisericii Mântuitorului Hristos. 
 În ziua de 24 decembrie, conform ordinului Marelui Stat  Major nr. 133546/1941 am fost demobilizat ºi 
am plecat cãtre þarã, în locul meu trecând pãrintele maior Sãrãceanu, de la Regimentul 26 Infanterie. 
 De-am corespuns sau nu însărcinării mele ce mi s-a dat în timpul acestei mobilizãri nu ºtiu. ªtiu numai cã 
m-am trudit din toate puterile sã corespund. 

 Confesorul Ambulanţei divizionare Nr. 2, 
 Preot Gheorghe N. Bălana 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 817 
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Confesorul Regimentului 18 Dorobanţi, 
Preot căpitan Floroiu Nicolae 
Oficiul poºtal militar nr. 32     Vãzut, 

Comandantul Regimentului 18 Dorobanţi, 



 97 

Colonel, /ss/ indescifrabil 
Dare de seamă 

asupra activităţii pastorale dezvoltată în regiment, pe front, 
în cursul lunii decembrie 1941 

 
 În luna decembrie, regimentul se găsea la est de Bug, 60 km. nord  
Nicoleev, cu comanda în comuna Dobraia-Ukraina, pentru siguranţa zonei. Pentru îndeplinirea acestei misiuni 
regimentul avea împărţite companiile în mai multe sectoare cu depărtare între ele de cãteva zeci ºi chiar peste o sutã 
de km. Activitatea pastoralã ce s-a desfãºurat pentru a þine treazã conºtiinþa ostaºilor ºi a-i îmbãrbãta sã suporte 
greutãþile rãzboiului ºi sã lupte, cu eroismul cunoscut al ostaºului român, pânã la nimicirea comunismului, s-a 
dezvoltat o activitate pastoralã ºi religioasã pentru populaþia civilã care s-a arãtat dornicã de reînvierea timpurilor 
de trãire religioasã din perioada antecomunistã. 
 În ziua de 1 decembrie am vizitat infirmeria regimentului ºi o secþie a ambulanþei Diviziei a 18-a, citind 
rugãciuni, aducând cuvinte de mângâiere ºi împãrþind cãrþi de rugãciuni bolnavilor. 
 În ziua de 2 decembrie, dupã ce am stat de vorbã cu ostaºii companiei a 18-a, compania a fost adunatã ºi, 
în prezenþa ofiþerilor, i s-a vorbit despre “Necesitatea de a se pãstra legãtura cu Dumnezeu”. Dupã aceea li s-au 
împãrþit cãrþi de rugãciuni ºi li s-au dat îndemnuri sã se pregãteascã de sfintele sãrbãtori ale Naºterii Domnului, cu 
colinde ºi cântece de stea. 
 Între 3 ºi 5 decembrie, împreunã cu comandantul companiei 1 ºi un grup de ostaºi, am cãutat ºi am 
amenajat o salã pentru serviciile religioase. Tot în acest timp am adunat material pentru confecþionarea unei stele, 
stând în mijlocul ostaºilor care se arãtau foarte bucuroºi cã vor putea sã sãrbãtoreascã Naºterea Domnului cu toate 
obiceiurile din satele lor. 
 În ziua de 6 decembrie, într-o salã mai încãpãtoare de la ºcoala primarã din Dobraia, am sãvârºit slujba 
Sfintei Liturghii. Participã batalionul I cu toþi ofiþerii, împreunã cu comandantul regimentului. Iau parte, de 
asemenea, mulþi civili ºi elevi de ºcoalã. Dupã slujbã am predicat despre “Viaþa Sf. Nicolae”. Cu ajutorul unui 
ofiþer cunoscãtor al limbii ruseºti, cuvântul ce-l adresez civililor este tãlmãcit în limba ruseascã. 
 La 7 decembrie, pe un ger specific stepelor ruseºti, m-am transportat în comuna Ingula, la 25 km. de 
postul de comandã al regimentului, unde se gãsea compania de cercetare. Mã aºteptau ostaºii ºi totodatã populaþia 
civilã a comunei. S-a tras clopotul, pe care, mai înainte, bolºevicii îl foloseau sã anunþe lumea sã iasã la lucru ºi 
care, acum, fusese aºezat în faþa fostului club spre a vesti cã se va face o slujbã religioasã. Într-o salã destul de 
încãpãtoare, populaþia adusese icoane, sfeºnice, un stihar, o sfitã, lumânãri ºi câteva cãrþi religioase pe care le 
scãpaserã de profanarea bolºevicilor, ca sã le aºeze, dupã aproape un sfert de veac, cum le era dorinþa, în casa 
Domnului.  
 În faþa trupei ºi a civililor am sãvârºit o sfeºtanie ºi am citit rugãciuni pentru sfinþirea locului. Am vorbit 
despre “Puterea credinþei”. Dintre cei patru moldoveni care se nãscuserã, ºi ei ºi pãrinþii lor, în acest sat, unul le 
tãlmãceºte predica, pe care o ascultã cu ochii scãldaþi în lacrimi de bucurie. Se citea pe faþa tuturor bucuria cã 
Dumnezeu i-a învrednicit de aceste timpuri pe care le credeau apuse pentru totdeauna. Dupã masã am botezat 5 
copii pe care i-au asistat ca naºi comandantul companiei ºi medicul regimentului. 
 În ziua de 8 decembrie am vorbit la compania a 4-a despre “Ce cãutãm în Ucraina”, iar în ziua de 9 
decembrie la compania de comandã, despre: “Motive istorice naþionale ºi morale ne-au adus pe aceste meleaguri”. 
Pentru populaþia civilã am sãvârºit în aceste zile 4 botezuri, o înmormântare ºi un parastas. La 10 ºi 11 decembrie, 
în comuna Varoski ºi Novo-Ivanovka, la 18 km. de Dobraia, am botezat 62 de copii ºi am sãvârºit douã cununii. 
Numele tuturor celor botezaþi, vârsta, numele pãrinþilor ºi naºilor se gãsesc scrise într-un carnet personal. 
 În ziua de 12 decembrie m-am dus în comuna Grigorovka, la 3 km. de postul de comandã, unde se gãsea 
compania de armament. Am sãvârºit slujba sfinþirii apei, vorbind ostaºilor despre: “Obligaþiile morale pe care ni le 
impun timpurile de astãzi”. În sfârºit, s-au împãrþit trupei cãrþi de rugãciuni. Cu aceastã ocazie au fost botezaþi 6 
copii, naºi fiind ofiþerii din companie. Sfaturile date sãtenilor, cu aceastã ocazie, au fost tãlmãcite de cãtre un 
moldovean ce se gãsea aici din timpul rãzboiului trecut. Ziua de 14 decembrie am petrecut-o în mijlocul companiei 
de pionieri, în oraºul Novi-Bug, cale de 5 ore cu trenul de la Dobraia. Populaþia aflase de la ostaºi de sosirea 
preotului, încât la sosirea mea sala care fusese destinatã pentru slujbã devenise neîncãpãtoare. În partea dreaptã, are 
loc compania de pionieri împreunã cu ofiþerii. Restul sãlii îl ocupã populaþia civilã care numãrã pânã la o mie de 
oameni: bãrbaþi, bãtrâni, femei, copii. Zeci de icoane, aduse de locuitori, împodobeau pereþii. Ghirlande de brad ºi 
lumânãri îºi împreunau strãlucirea lor cu aurul ºi argintul icoanelor. Încep slujba de sfinþirea apei. La ectenie, 
observ tãcerea cântãreþilor ºi dupã câteva secunde, din salã, se porneºte o armonioasã cântare în ruseºte. Erau 
rãspunsurile care mi se dãdeau de bãtrânii pravoslavnici, prezenþi la slujbã, dupã îndrumãrile unui profesor rus, 
albit de vreme, ce învârtea între degete un diapazon, conducând corul. Nici eu nu m-am aºteptat sã aud asemenea 
cor ºi cred cã nici ei nu au venit cu gândul de a cânta. Spontaneitatea aceasta însã, dãdea mai mult farmec slujbei. 
Am vorbit despre: “Armata noastrã luptã pentru reîncreºtinarea Rusiei”. Dupã slujbã au fost botezaþi 24 copii, în 
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vârstã de la 1 la 12 ani, iar spre searã s-a fãcut slujba înmormântãrii unui bãtrân. Ostaºilor li s-au dat cărţi de 
rugăciuni. 
 În ziua de 16 decembrie am vorbit la compania 1 despre: “Datoriile ostaºului în timpul de faþã“, iar 
civililor le-am botezat 3 copii. 
 De la 17 la 19 decembrie am pregătit cu batalionul 1 “colindele”, iar cu un grup de ofiţeri ºi gradaþi T.R. 
am pregãtit rãspunsurile pentru. Sfânta Liturghie. În ziua de 20 decembrie a fost adunat întreg batalionul 1, cãruia 
i-am vorbit despre: “Rostul sfintei mãrturisiri”. 
 Duminicã 21 decembrie am sãvârºit Sfânta Liturghie, predicând despre: “Mântuitorul ºi-a îndeplinit 
misiunea Sa, cu toate piedicile ce i s-au pus”. Dupã slujbã, o parte dintre ofiþeri ºi trupã au fost împãrtãºiþi ºi 
spovediþi. Seara au fost botezaþi 8 copii. 
 În ziua de 22 decembrie s-a fãcut repetiþie la “Colinde” ºi “Rãspunsuri”. La 23 decembrie am spovedit ºi 
împãrtãºit trupa, iar la 24, pe cei bolnavi de la infirmerie ºi secþia de ambulanþã. 
 În ajunul Naºterii, seara, grupuri de ostaºi mergeau cu steaua pe la cantonamentele ofiþerilor, ale 
camarazilor lor ºi pe la civili, vestind Naºterea Domnului. 
  Ziua de 25 decembrie, ziua Naºterii Domnului, a fost cinstitã prin slujba Sfintei Liturghii, la care participã 
întreg batalionul 1 cu d-l colonel ºi ofiþeri, precum ºi populaþie civilã în numãr foarte mare. Rãspunsurile la Sfânta 
Liturghie au fost date de corul compus din ofiþeri ºi gradaþi T.R. S-a predicat despre “Naºterea Domnului”. Dupã 
amiazã s-a dat o serbare cu un bogat program de cântece patriotice, populare, colinde, cântece de stea ºi o revistã cu 
scene din rãzboiul actual ºi faptele de arme ale regimentului, compoziþie a batalionului 1. Seara au fost botezaþi 5 
copii. 
 A doua zi de Crãciun, 26 decembrie, m-am deplasat în comuna Baºtanka, la 12 km. de punctul de 
comandã, unde batalionul al 3-lea îºi regrupase companiile din sectoarele în care se gãseau pânã acum, spre a porni 
pe frontul din Crimeea. La biserica satului, care fusese transformatã în club, s-a adunat întreg batalionul împreunã 
cu ofiþerii ºi multã populaþie civilã. Am fãcut un scurt serviciu religios ºi am predicat despre: “Irod din veacul al 
XX-lea”. Ostaºilor, le-am împãrþit cãrþi de rugãciuni. 
 În ziua de 27 decembrie ne-am pregãtit pentru marºul, pe care trebuia sã-l începem a doua zi dimineaþa, 
spre frontul din Crimeea. Populaþia, aflând despre plecarea noastrã, mi-a adus 3 copii pentru a fi botezaþi, iar de la 
o distanþã de 20 km. au venit niºte tineri pentru care am oficiat Taina nunþii. 
 În ziua de 23 decembrie, pe un ger de minus 29 de grade, am pornit în marº spre Nipru. Marºul l-am fãcut 
pe jos, mergând când cu o companie, când cu alta, încurajând pe ostaºii regimentului prin cuvinte, prin prezenþa în 
mijlocul lor ºi prin împãrtãºirea aceluiaºi fel de viaþã ca ei. 

 
Confesorul Regimentului 18 Dorobanţi, 

Preot căpitan Floroiu Nicolae 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 262-264 
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Regimentul 38 Artilerie 
[1941] 
Nume ºi prenume: Nicodim I. Ioniţă 
Gradul: preot voluntar 
Unitatea: Regimentul 38 Artilerie 
Vechimea în grad: - 
Locul ºi data naºterii: 1905. VII. 31, comuna Vintilă-Vodă, judeţul Buzău 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Coroana României” cu spade, cls. a V-a 
Motivul propunerii: Pentru frumoasa activitate duhovniceascã ce a desfãºurat-o în mijlocul ostaºilor, pe front, pe 
timpul acþiunilor din 29. IX. ºi 1-16. X. 1941, de la Nov-Dufinka ºi Odesa. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “De acord”. Comandantul Divizia 1 Infanterie, general Bârzotescu. 
Numãrul ordinului de zi ºi data conferirii: 4/1941  
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 236, f. 155 
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Brigada II Mixtă Gardă 
Regimentul 3 Grăniceri 
Serviciul Religios Nr. 253/1941 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii protopopului maior iconom stavrofor  

Buracu Coriolan,  
în cursul anului 1941. 

 
Luna Serv. 

relig. 
Confer

inţe 
Pre- 
dici 

Parast
as 

Cunu
nii 

Înmor
m. 

Cărţi 
rug. 

Cărţi 
citit 

Ian. 7 5 6 1 - - - - 
Febr. 15 7 14 1 - - - - 

Martie 13 5 13 - - - 150 - 
April. 16 5 13 - - 1 100 - 
Mai 12 5 9 2 - 1 - - 
Iunie 6 4 5 1 1 1 - 74 
Iulie 8 5 8 3 - 2 - - 
Aug. 7 4 7 2 - 2 - - 
Sept. 8 8 7 - 1 - 3.500 2.000 
Oct. 10 8 10 - 1 1 5.100 - 

Noiem. 11 5 10 1 2 - 1.000 - 
Dec. 11 6 2 1 - - - - 
Total 124 67 104 12 5 8 9.850 2.074 

 
  Am oficiat servicii religioase în Câmpina 101, diferite localităţi 15, spitale 8, conferinţe în Câmpina 42, 
diferite localităţi 17, iar pentru muncitorii de la diferite întreprinderi petrolifere 8. 
 Am oficiat servicii pentru 6 unitãþi diferite din garnizoana Câmpina ºi 3 în garnizoana Moreni. 
 Ostaºii au fost spovediþi ºi împãrtãºiþi în postul Crãciunului ºi Sf. Paºti. 
 Garnizoana Câmpina a fost vizitatã de douã ori de cãtre Prea Sfinþitul Episcop al Armatei, la 27 februarie 
ºi 9 iunie, iar la Moreni la 28 februarie. 
 Ostaºii regimentului nostru au organizat douã serbãri foarte reuºite la 31 august, care au dat beneficii de lei 
38.000 pentru catedrala din Chiºinãu ºi lei 37.000 pentru filiala Crucii Roºii din Câmpina. 
 Pentru monumentul generalului Ioan Al. Dragalina, din Caransebeº, am adunat în Câmpina, de la ofiþeri ºi 
subofiþeri lei 5.600, iar de la Regimentul 2 Grăniceri, lei 18.700. 
 Pentru ostaºii grãniceri, am tipãrit 4.500 cãrþi de rugãciuni, care fiind rãscumpãrate de societãþile 
petrolifere, au fost distribuite, în mod gratuit, ostaºilor din Regimentele 2, 3 ºi 4 Grãniceri, care fac pazã în regiunea 
petroliferă. 
 Am fost ales preºedinte al comitetului cetãþenesc, care a fost încredinþat cu adunarea sumelor ºi efectelor 
de îmbrãcãminte ºi hranã, pentru rãniþii din Spitalul Militar Z. I. 412 din Câmpina. În aceastã calitate am adunat 
623.000 lei, iar efecte în valoare de peste 500.000 lei. 
 Pentru rãniþii din spitalele militare, am tipãrit cu concursul  protopopului dr. N. Georgescu, confesor 
diurnist din Câmpina, 3.500 cãrþi de rugãciuni, care, fiind rãscumpãrate de elevii ºcolilor primare ºi secundare, au 
fost distribuite, în mod gratuit, rãniþilor din Câmpina ºi alte localitãþi. 

Confesor, 
Protopop maior iconom stavrofor 

Buracu Coriolan 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 878-879  

 
82 

 
Regimentul 1 Dorobanţi 
[1941] 
Nume ºi prenume: Anghelescu I. Gheorghe 
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Gradul: preot căpitan 
Unitatea: Regimentul 1 Dorobanţi 
Vechimea în grad: 15. VI. 1941 
Locul ºi data naºterii: 1911 ianuarie 1, comuna Calafat, judeţul Dolj 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Coroana României” cu spade, cls. a V-a 
Motivul propunerii: Pentru devotamentul ºi spiritul de sacrificiu dovedite în calitate de preot al Regimentului 1 
Dorobanþi, în timpul acþiunilor de la Pacinaia, când personal a mers pânã în linia I de luptã ºi, printr-un 
bombardament violent, împreunã cu brancardierii a adunat rãniþii, iar morþii i-a înmormântat cu toate onorurile 
într-un cimitir special amenajat la nord de Vajni. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Aprob. Ordin de zi”. Comandant divizie, general /ss/ indescifrabil. “Aprob “Coroana 
României” cu spade cls. a V-a”. Comandantul Diviziei, general Popescu. 
Numãrul ordinului de zi ºi data conferirii: 9/1941  
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 239 G87, f. 238 
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Regimentul 35 Infanterie 
[1941] 
Nume ºi prenume: Cehan Vasile 
Gradul: preot căpitan. 
Unitatea: Regimentul 35 Infanterie. 
Vechimea în grad: 1.IV.1937. 
Locul ºi data naºterii: 1909.VII.8, Hoceni, judeţul Fălciu. 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Coroana României” cu spade, fără panglică, cls. a V-a. 
Motivul propunerii: În tot timpul campaniei a fost prezent în mijlocul trupei. În spatele frontului a organizat 
cimitirele ostãºeºti de la Bujalik. În mijlocul populaþiei a oficiat diferite servicii divine, botezând aproximativ 400 
copii. Pentru ostaºii cãzuþi le-a întocmit schiþa de plan pentru ulterioare identificãri. Venind în mijlocul ostaºilor 
din linia întâi, adesea ºi-a expus viaþa. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Se aprobă <<Coroana României>>, cls a V-a fără panglică de <<Virtute Militară>>“. 
Comandantul Diviziei 15 Infanterie, general M. C. Popescu. 
Numãrul ordinului de zi ºi data conferirii: 119/1941  
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 256 Est, f. 297 
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Regimentul 8 Dorobanţi 
[1941] 
Nume ºi prenume: Iliescu Gh. Petre 
Gradul: căpitan, preot. 
Vechimea în grad: 2.II.1940 
Unitatea: Regimentul 8 Dorobanţi 
Locul ºi data naºterii: 1910.II.24, Movila Miresei, judeţul Buzău 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Coroana României” cu spade cls. a V-a 
Motivul propunerii: Confesorul regimentului a mers pe rând la unităţi, ţinând predici religioase. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Se aprobă“. Comandantul Diviziei 5 Infanterie, general Vlădescu. 
Numărul ordinului de zi ºi data: 132/ 941 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 218 Est, f. 169 
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Corpul 5 Armată 
[1941] 
Nume ºi prenume: Popescu Matei 
Gradul: preot, locotenent-colonel 
Unitatea: Corpul 5 Armată 
Vechimea în grad: 8. VI.1940 
Locul ºi data naºterii: 1891,V.21 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Coroana României”, cls a IV-a cu spade 
Motivul propunerii: A desfãºurat o  rodnicã activitate în calitatea sa de preot ºi ºef al Serviciului religios al 
Corpului 5 Armatã. Continuu între ostaºi, - pe front, în zonã, la ambulanþe ºi spitale -, a cercetat durerile lor, i-a 
îmbãrbãtat ºi a contribuit în foarte mare mãsurã la menþinerea moralului trupei. Slujbele religioase oficiate ºi 
predicile þinute de preotul locotenent-colonel Popescu Matei erau bine simþite ºi remontau sufleteºte pe toþi care le 
ascultau. De asemenea, a activat cu râvnã pentru readucerea locuitorilor satelor ucrainiene, din zona Corpului 5 
Armatã, la religia ºi practica ritului creºtin ortodox, botezând sute de copii ºi oficiind slujbe religioase în fiecare 
sãrbãtoare, pentru sãteni. A depus o muncã demnã de laudã pentru întreþinerea cimitirelor eroilor, pentru ridicarea 
a douã troiþe ºi restaurarea provizorie a bisericii din Severinowka. Prin exemplul personal a imprimat întregului 
cler militar al Corpului 5 Armatã, însufleþire în îndeplinirea datoriei ºi rezultatele serviciului religios au fost din 
cele mai bune. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Se aprobă“. Comandantul Corpului 5 Armată, general de divizie, /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 52/1941 al Corpului 5 Armată 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 183 Est, f. 214 
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Divizia 13 Infanterie 
[1941] 
Nume ºi prenume: Beleuţă Valer 
Gradul: preot, căpitan 
Unitatea: Regimentul 89 Infanterie 
Vechimea în grad: 1.III.1941 
Locul ºi data naºterii: 18 noiembrie 1909, Mândra, judeþul Fãgãraº 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Steaua României” cu spade, cls. a V-a 
Motivul propunerii: Confesorul regimentului, sub ploaia de gloanþe ºi sub cel mai puternic bombardament, a fost 
întotdeauna în linia întâi, îmbãrbãtând ostaºii la plecarea la atac, asanând câmpul de luptã ºi înmormântând ostaºii 
cãzuþi pe câmpul de onoare, cu ceremonialul creºtinesc 
Pãrerea ºefilor ierarhici: Rog a se aproba. Comandantul Diviziei a 13-a, colonel /ss/ indescifrabil 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 223/1941 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 170 Est, f. 119 
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Brigada 4 Mixtă Munte 
[1941] 
Nume ºi prenume: Antonescu Dumitru 
Gradul: preot, căpitan 
Unitatea: Brigada 4 Mixtă Munte 
Vechimea în grad: 1929 
Locul ºi data naºterii: 10.V.1907, Mãicãneºti, judeþul R. Sãrat 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Crucea “Meritul Sanitar” cls. a V-a 
Motivul propunerii: Pentru serviciile excepţionale aduse pe câmpul de luptă, pe tărâm religios: 
 - A sfinþit 15 biserici profanate de bolºevici; 
 - A botezat circa 600 de copii; 
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 - A organizat un cimitir la Nova-Komenka, unde a înmormântat 149 eroi căzuţi în luptele de pe Nipru, la 
Szoblukowka; 
 - A stat tot timpul printre rãniþii ºi bolnavii care se gãseau în trecere pe la ambulanþã, încurajând ºi 
îmbãrbãtând pe cei ce nu mai nãdãjduiau sã se însãnãtoºeascã, ridicându-le astfel moralul. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Se aprobă“. Comandantul Brigăzii /ss/ indescifrabil 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 65/1941 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 249 Est, f. 13 

 
88 

 
Brigada 1 Mixtă Munte 
[1941] 
Nume ºi prenume: Petrache C. Nicolae 
Gradul: preot, căpitan 
Unitatea: Brigada 1 Mixtă Munte 
Vechimea în grad: 15.VI.1941 
Locul ºi data naºterii: 1907.X.15, Săgeata, judeţul Buzău 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Coroana României” cu spade ºi panglicã de “Virtutea 
Militarã“, cls a V-a 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 126/1941 
Motivul propunerii: În tot timpul campaniei, pãrintele cãpitan Nicolae Petrache a desfãºurat o entuziastã activitate 
misionarã, dovedind calitãþi neîntrecute de preot militar. În Ucraina, unde armata era privitã cu îndoialã, prin 
marele devotament ne-a asigurat înþelegerea ºi supunerea populaþiei civile. A realizat deschiderea a 15 biserici, 
pângãrite de bolºevici, înfiinþarea a 5 capele religioase ºi a creºtinat 649 copii, fiind ascultat de mii de credincioºi. 
A îndeplinit în condiþii strãlucite, opera de duhovnic al ostaºilor acestei brigãzi. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Aprob”. Comandantul Brigăzii 1 Mixtă Munte, general M. Lascăr. “Se aprobă decorarea 
fără panglică de Virtute Militară“. Comandantul Corpului de Munte, general de divizie Gh. Avramescu. 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 153 Est, f. 61 
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Regimentul 1 Vânători 
[1941] 
Nume ºi prenume: Popescu N. Paraschiv 
Gradul: preot, căpitan 
Unitatea: Regimentul 1 Vânători 
Vechimea în grad: 1.II.1940 
Locul ºi data naºterii: 1906.IX.7, Piteºti, judeþul Argeº 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Steaua României” cu spade în gradul de cavaler, cls. a V-a 
Motivul propunerii: Deºi mobilizat pe loc, în garnizoana Piteºti, totuºi, preotul cãpitan Popescu Paraschiv a cerut sã 
fie trimis pe front cu una din unitãþile Diviziei a 3-a. În calitate de confesor al regimentului, preotul cãpitan 
Popescu Paraschiv, s-a îngrijit de viaþa sufleteascã a ostaºilor, prin conferinþe moral-religioase, prin slujbe 
religioase fãcute la batalioane, ori de câte ori acestea se gãseau în refacere, precum ºi prin serviciul religios oficiat 
la înhumarea ostaºilor cãzuþi la datorie. Prin activitatea sa, preotul cãpitan Popescu Paraschiv a contribuit la 
înãlþarea sufleteascã a ostaºilor ºi la îmbrãcarea spiritului de jertfã în îndeplinirea misiunilor în faþa inamicului. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Acord. Rog a se aproba”. Comandantul Diviziei a 3-a, general ªteflea. “Aprob”. 
Comandantul Corpului 3 Armatã, general /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 108/1941 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 250 Est, f. 261 
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90 
Ambulanţa Sanitară Nr. 1 
[1941] 
Nume ºi prenume: Petrica T. Traian 
Gradul: preot – căpitan de rezervă 
Unitatea: Ambulanţa Sanitară Nr. 1 
Vechimea în grad: 1.III.1930 
Locul ºi data naºterii: 1905.XII.1931, Voivodinţi, Banatul Iugoslav 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Steaua României” cu spade, cls a V-a 
Motivul propunerii: A luat parte efectivã la executarea marºurilor conform ordinului operativ nr. 8/1941, dând, în 
tot timpul, trupei, exemple de ordine ºi moralã creºtinã, cu multã abnegaþie personalã. La Simanowka ºi în toate 
garnizoanele de staþionare, a lucrat cu mult avânt la readucerea la creºtinism a celor pierduþi prin metodele 
bolºevice, botezând pe eretici. A realizat acolo cimitirul eroilor, fiind pretutindeni un factor de moralã creºtinã. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Aprob”. Comandantul Diviziei 1 Infanterie, general Bârzotescu 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 95/1941 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 236 Est, f. 163 
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[Ambulanţa Diviziei 10 Infanterie] 
 

Memoriu 
asupra activitãþii pastorale, misionare ºi patriotice 

a preotului căpitan de rezervă Mihuţ I. Ioan 
de la parohia Băduleasa II, Teleorman, 

în războiul reîntregirii, 1941-1942 
 
 La începutul lunii decembrie 1941, prin adresã oficialã am cerut Sfintei Patriarhii sã fiu trimis voluntar pe 
frontul împotriva bolºevicilor, socotind prin aceasta cã îndeplinesc marea poruncã a Domnului ºi Mântuitorului 
Iisus Hristos care a spus: “Cel ce-ºi pune viaþa pentru Mine ºi pentru Evanghelie, o va câºtiga”. 
 Sfânta Patriarhie mi-a aprobat ºi a intervenit la M. St. M., care a binevoit a mã trimite la Ambulanţa 
Diviziei X Infanterie din Corpul expediţionar al vânătorilor de munte. În ziua de 20-XII-1941 am fost prezent la 
datorie. 
 Am găsit unitatea în târgul Varvarovca Nicolaiev. Fiindcă se apropiau sfintele sărbători ale Crăciunului, 
primul meu gând a fost sã mã interesez de un Sfânt locaº de închinãciune, pe care l-am gãsit, l-am împodobit ºi, 
împreunã cu un preot rus, am reuºit sã fac slujba de sfintele sãrbãtori ale Naºterii Domnului, pentru ostaºi ºi pentru 
gloatele ruseºti. 
 Din ordinul protopopului maior Coºeriu, am pornit în regiunea Vosnisesc ºi-am vestit Naºterea Domnului 
ostaºilor din Regimentul 23 Infanterie. 
 Împreunã cu ostaºii din batalionul comandat de d-l maior Murinescu, am înfrumuseþat biserica din 
Vosiescoi ºi-am botezat 36 copii. 
 Cu ocazia Anului Nou 1942, în garnizoana Varvarovca am fãcut serviciul divin ºi Te-Deum pentru neam, 
rege ºi conducãtor. 
  În ziua Botezului Domnului, pe malul Bugului, am sãvârºit sfânta slujbã a Bobotezei, în prezenþa 
ofiþerilor ºi ostaºilor. Scufundând Sfânta Cruce în apa Bugului, am rostit predica ocazionalã arãtând cã în viitor 
românii, pânã la Bug vor fi stãpâni. Adresându-mã gloatelor ruseºti, le-am câºtigat dragostea ºi timp de 2 sãptãmâni 
am lucrat neîncetat pentru creºtinarea copiilor provoslavnicilor ruºi. Am gãsit, într-adevãr, un mare seceriº, dar 
secerãtori puþini, cum spune Mântuitorul.  

Am botezat în Varvarovca ºi satele vecine 900 copii, care au primit nume de sfinþi ortodocºi, naºi fiindu-le 
ofiþerii ºi ostaºii Diviziei a X-a românã. 
 Apoi, a dat Dumnezeu o iarnã grea, cu ger mare ºi zãpadã, iar divizia noastrã a fost pornitã prin Kerson, în 
Crimeea. 
 Prin toate satele pe unde am trecut, am avut bucuria de a creºtina mulþimea ºi îndeplinind prin aceasta 
porunca Mântuitorului: “mergând, învãþaţi toate neamurile botezându-le”. 
 Am vestit gloatelor cã rãzboiul nostru sfânt nu e de cotropire, ci de sfântã misiune, evanghelizare ºi de 
apãrare a pãcii, cea mult doritã de însuºi Dumnezeu. 
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Ajunºi în oraºul Eupatoria, unde am stat trei luni, activitatea mea n-a încetat. Deoarece, acum, ambulanþa 
a devenit spital, am fost mereu printre rãniþi, încurajându-i, mângâindu-i ºi sfãtuindu-i. 
  Domnul Mareºal Antonescu m-a gãsit la datorie în mijlocul bolºevicilor, la 3-IV- 1942 ºi am avut bucurie, 
când am vãzut că la plecare, excelenţa sa a rămas pe deplin mulţumit. 
 La fiecare zi întâi de lunã, am fãcut sfeºtanii ºi rugãciuni pentru cei bolnavi. În fiecare sãrbãtoare am fãcut 
serviciul divin ºi n-am pierdut niciodatã ocazia de a rosti cuvântãri creºtine ºi naþionale. 
 M-am deplasat pe poziþie la Regimentul 3 Artilerie ºi-n faþa ostaºilor, a tunurilor ºi a cazematelor, am 
cerut în rugi fierbinþi ajutorul Domnului ºi am încurajat pe ostaºi. 
 Nici în aceastã regiune n-am încetat a creºtina pe cei care nu ºtiau de Cruce ºi Evanghelie. Centrul Saki, 
unde am botezat 380 copii ºi centrul ªebani cu peste 300 copii botezaþi, mã considerã, dupã expresia d-lui colonel 
Stavrache, adevãratul apostol al copiilor de acolo. În oraºul Eupatoria au fost prea puþini ofiþeri ºi ostaºi care sã nu 
fi fost, mãcar o datã, naºi.  
 Din stãruinþa mea ºi a d-lui colonel Vlad, am reuºit sã gãsim ºi sã creºtinez copiii multor familii de români 
sibieni, veniþi de mult timp ca ciobani ºi rãmaºi pe aceste meleaguri. 
 Cu ocazia sãrbãtorilor Paºtelui am sãvârºit sfintele slujbe ºi am spovedit ºi împãrtãºit ostaºii.
 Slujbele înmormântãrii eroilor cãzuþi la datorie au fost totdeauna însoþite de panegirice naþionale. 
 Cimitirul eroilor din Kerson ºi cel din Eupatoria, prin alinierea, împodobirea ºi toatã estetica lor, stau 
mãrturie, dupã cuvântul d-lui medic maior ªtefãnescu de la Divizia X, cã preotul ambulanþei n-a uitat pe ostaºi, nici 
dupã ce ei au rãposat. 
 Remarc cã am fost foarte mult înþeles ºi ajutat în toatã misiunea mea de d-l colonel dr. Puºcã, medicul ºef 
al Ambulanþei Diviziei X, care mi-a dat tot respectul ºi un nepreþuit concurs. 
 În tot ceea ce am fãcut, am înþeles cã nu e altceva decât datorie cãtre neam, rege, conducãtor ºi Sfânta 
Bisericã. 

 

Preot căpitan rezervă Mihuţ I. Ioan, 
parohia Băduleasa II, Teleorman 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 157-158 
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Confesorul Regimentului 18 Dorobanţi, 
Preot căpitan Floroiu Nicolae 
Oficiul poºtal militar nr. 32     Vãzut: 

Comandantul Regimentului 18 Dorobanţi 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii pastorale dezvoltată de preotul căpitan Floroiu în regiment, pe front, 

de la 1 ianuarie 1942 la 1 aprilie 1942 
 
 Ziua Anului Nou 1942 ne-a gãsit în marº spre frontul din Crimeea. În comuna Snigerevka, la vest de 
Nipru ºi în alte douã comune: Wasilovka ºi Pavlovka, întreg regimentul, care pornise în marº din localitãþi diferite, 
se regrupase. Cu concursul primarului din Snigerevka, biserica satului construitã într-un stil impozant, cu o salã 
foarte încãpãtoare, pe un frumos platou împrejmuit cu gard de piatrã ºi fier ºi care sub regimul comunist servise ca 
teatru, în ajun era amenajatã pentru slujbã. Populaþia pãstrase icoanele fostei biserici, Sfintele Vase, cruci de sticlã 
ºi argint, acoperãminte pentru prestol ºi iconostas. Împreunã cu bãtrânii ºi bãtrânele satului, am aºezat icoanele 
împãrãteºti, candelele de argint, în care am pus puþin untdelemn pe care-l aveam din þarã, iar în loc de plute, tablã 
cu fitile de pânzã. 
 În seara anului nou, ostaºii, pe care-i îndemnam sã nu-ºi uite de obiceiurile poporului nostru cu ocazia 
acestui început de an, porneau în grupuri cu sorcova, pluguºorul, capra, pe la cantonamentul comandanþilor, al 
camarazilor lor, silindu-se sã procure pentru ei ºi pentru ascultãtori o clipã de uitare a vremurilor de război. 
 În dimineaþa zilei de 1 ianuarie, comandantul regimentului, ofiþerii întregului regiment, care fuseserã 
chemaþi din satele vecine, o parte din trupa batalionului 1 ºi de specialitãþi, personalul unei secþii din ambulanþa 
Diviziei a 18-a ºi mulþi civili se gãseau în bisericã. La cererea locuitorilor s-a fãcut o rugãciune pentru sfinþirea 
locului. 
 S-a oficiat apoi un Te Deum combinat cu sfeºtanie. Am vorbit despre: “Ce gândeºte armata care luptã, la 
începutul acestui an”. Cuvântarea a fost tradusã ºi în limba ruseascã, pentru civili. La policronion, corul ucrainean a 
cântat “Mulþi ani, trãiascã“. 
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 De la 2 pânã la 14 ianuarie am continuat marºul cu o oprire numai de douã zile, la 7 ianuarie, la intrarea în 
Crimeea, în comuna Armjansc, unde am trecut prin cantonamente interesându-mã de starea sufleteascã a soldaþilor 
ºi la 10 ianuarie, în oraºul Dschankhoj, unde de asemenea am vizitat cantonamentul, am botezat cinci copii. 
 Pe ger cumplit, pe viscol sau pe ploaie, prin noroaie, cu etape de câte 30-40 km pe zi, am mers pe jos cu 
trupa, îmbãrbãtând, prin sfaturi ºi prezenþã în mijlocul lor, pe ostaºi. 
 În seara de 14 ianuarie, din comuna Barak, pornesc cu regimentul spre frontul din peninsula Kertsch. Pe 
drumuri desfundate, prin noroaie ºi bãlþi, plin de apã la picioare, ajungem la ora 12 noaptea în comuna Apak. În 
câteva grajduri destul de mari ale colhozului, pe lângã focurile aprinse sã usuce, cel puþin pe dinafarã, 
încãlþãmintea ºi hainele, ostaºii au petrecut câteva ore ce-i mai despãrþeau de focul pe care, în zorii zilei, aveau sã-l 
deschidã contra duºmanului pãcii ºi al Crucii. Toatã oboseala unui marº de 20 de zile dispãruse din fiinþa lor. 
Niciodatã nu i-am vãzut mai vioi, mai de spirit, mai fãrã fricã de ceea ce-i aºtepta la 3 km. de aici, ca în aceastã 
noapte pe care am petrecut-o în mijlocul lor. Pe la ora 4, într-o tãcere întreruptã numai de cadenþa paºilor pe 
drumul îngheþat, iar peste o jumãtate de orã de brandurile inamicului, regimentul intrã pe poziþie. La ieºirea din 
sat, le-am dat binecuvântarea ºi i-am îndemnat sã fie la înãlþimea virtuþilor care în trecut au încununat de glorie 
acest regiment. În urma atacului, care a început în ziua de 15 ianuarie, la ora 6, ºi a cãrui desfãºurare am privit-o de 
pe o înãlþime din partea de rãsãrit a satului Dschankhoj, pânã când am vãzut cã aduc, în urma convoiului de 
prizonieri, primii rãniþi din regiment, m-am dus la postul de ajutor regimentar. Alãturi de medicul ºef al 
regimentului am ajutat, toatã ziua, la pansarea rãniþilor, al cãror numãr s-a ridicat în acea zi aproape la 200. 
 Pentru cã la acest post se gãsea numai medicul cu doi sanitari, casele erau pline cu trupe române ºi 
germane ºi trenul regimentar ºi de luptã al regimentului se gãseau la 7 km înapoi, am luat imediat mãsuri ºi am 
evacuat pe civilii din 3 case, în care am pus rãniþii. De aici, cu cãruþe ºi cu o maºinã datã de Regimentul 6 Roºiori, 
am îngrijit de transportarea rãniþilor la ambulanþa diviziei în Islam-Terek, în timp ce medicul cu sanitarii nu mai 
pridideau cu pansarea. Noaptea am trecut pe la fiecare casă cu răniţi, aducându-le cuvinte de mângâiere. 
 În ziua de 16 ianuarie, am avut acelaºi rol la altã serie de rãniþi, în urma celui de-al doilea atac al trupelor 
noastre. În dupã-amiaza zilei de 16 am plecat pe poziþie pânã la postul de comandã al regimentului. Am împãrtãºit 
soldaþilor cu care am stat de vorbã, mulþumirea pe care o au toþi comandanþii lor pentru modul eroic cu care au 
luptat ºi i-am îmbãrbãtat sã lupte cu toatã dragostea pe care o cer þara ºi credinþa noastrã strãmoºeascã. 
 În ziua de 17 ianuarie am fost iarãºi pe poziþie, iar seara, cu patru cãruþe, am procedat la adunarea eroilor 
care ºi-au vãrsat sângele pe pãmântul Crimeei, pe care l-au spãlat de pângãrirea bolºevicã prin moartea lor eroicã. 
De la acestã datã am avut un rol pe care l-am îndeplinit cu strângere de inimã ºi pe care nu l-am dorit niciodatã 
pentru ofiþerii ºi trupa bravului regiment de gorjeni: înmormântarea celor cãzuþi în lupte. În acest scop m-am dus 
în comuna Apak, unde la cota 24,3, în partea de nord a satului, am ales locul pentru cimitirul de onoare al 
regimentului. M-am dus apoi la Barak, de unde am luat 15 oameni din compania de lucru a diviziei ºi unelte pentru 
facerea gropilor. Între 20 ianuarie ºi 1 februarie am sãvârºit slujba înmormântãrii a 220 ostaºi, ofiþeri ºi trupã, 
cãzuþi în timpul celor douã atacuri. Pentru cã drumul de trecere al avioanelor ruseºti era deasupra cimitirului, de la 
marea Sivasch spre linia feratã Islam-Terek-Wladislavovka ºi de aici spre front, ºi nu de puþine ori mitraliau 
cimitirul ºi aruncau bombe, am fost nevoit, de multe ori, sã fac slujba înmormântãrii stând în groapã. În acest 
interval de timp n-am mai putut merge pe poziþie decât la 23 ianuarie, când am gãsit regimentul în Karpeci ºi 
Tulumceak. Ostaºilor care aveau de luptat cu inamicul, cu gerul cãruia foarte mulþi i-au cãzut pradã, stând în câmp 
zi ºi noapte, fãrã adãpost, cãci pãmântul era aºa de îngheþat cã nu se putea sãpa un adãpost, le-am adresat cuvinte 
de îmbãrbãtare, arãtându-le cã jertfa ce li se cere este pentru binele þãrii ºi fericirea urmaºilor noºtri. 
 La începutul lunii februarie, când regimentul fusese scos de pe poziþie, am trecut prin comunele: Kiet, 
Dschankhol, Apak, unde se gãsea cantonat, îndemnând trupa sã asculte ordinele ºefilor ºi sã cinsteascã prin rãbdare 
ºi luptã eroicã numele de român, care din aceste zile începe sã se impunã în faþa tuturor popoarelor care-ºi dau 
seama de clipa istoricã prin care trece întrega omenire. În cursul acestei luni am înmormântat încã 30 de ostaºi la 
acelaºi cimitir din comuna Apak. Pânã la 20 februarie am stat în acea comunã ºi împreunã cu oameni din compania 
de lucru am aliniat crucile din cimitir, am împrejmuit mormintele cu piatrã groasã, cioplitã frumos, am nivelat douã 
alei largi de patru metri, una în lungul ºi alta în latul cimitirului, care se împreunã la mijloc, în formã de cruce ºi am 
trasat ºi am amenajat alei mai mici între rândurile de morminte care se înºirã la dreapta ºi la stânga aleii celei mari. 
Cimitirul numãrã 251 de morminte, dintre care 7 de ofiþeri, aºezate unul lângã altul ºi restul subofiþeri ºi trupã. 
 Zilele de 23, 24 ºi 25 februarie le-am petrecut pe poziþie, între ofiþerii ºi soldaþii regimentului. 
 În ziua de 23 februarie, sub malul unei văi, la răsărit de Tulumceak, am adunat compania de comandã ºi, 
în prezenþa ofiþerilor, am înãlþat cãtre Dumnezeu o scurtã rugãciune, dupã care am vorbit trupei despre: “Glasul 
lui Dumnezeu ºi al Patriei ne cheamã la luptã“. Am citit apoi pasaje din Pastorala de Crãciun a P. S. Episcop 
Partenie al Armatei, pe care am primit-o în copie de la divizie, la începutul lunii februarie Cu toate cã trecuse mult 
timp de la Crãciun, cuvintele adresate de P. S. Episcop, ostaºilor de pe front, au mers la inima lor, dându-le o nouã 
încredere în puterile lor, când au vãzut cã marele pãrinte sufletesc al Armatei le poartã de grijã ºi pe îndepãrtatele 
fronturi unde ei cinstesc numele de român ºi aduc fala Neamului. Nopþile le-am dormit cu ostaºii într-un adãpost, 
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la care o pãturã ruptã servea drept uºã, pe acelaºi pat de pãmânt ca ºi ei, cu iluzia unui foc care pâlpâie într-o sobã 
improvizatã dintr-un burlan, în care puteau intra douã-trei bucâþi de hlujean de floarea soarelui, singurul lemn care 
se putea gãsi în regiune. Aº fi rãmas cu iluzia unei sobe care trage bine, dacã nu mi-ar fi îngheþat tot corpul ºi dacã 
soba n-ar fi fost tot atât de caldã cât e ghiaþa. Zgomotul ce se auzea în sobã nu era al focului, ci al curentului de aer 
ce se plimbã prin coº. 
 A doua zi, până la timpul mesei, am trecut din adăpost în adãpost la companiile: armament, cercetare ºi 
pionieri, ascultând pãrerile soldaþilor despre rãzboiul ce-l ducem ºi dându-le îndrumãri. Imediat dupã masã, aceste 
companii s-au adunat împreunã cu ofiþerii în dosul crestei 19,8 din spatele satului Dschanford. Le-am vorbit 
despre: “Rãbdarea ºi jertfa în lumina Sfintei Scripturi”. În timpul cuvântãrii, patru avioane ruseºti zburau peste 
poziþie trecând într-o parte ºi în alta pe deasupra noastrã. Trupa a ºezut jos pe pãmânt ºi în aceastã poziþie a 
ascultat pânã la sfârºit. Proiectile de tun ºi brand se spãrgeau în faþa crestei, iar altele treceau peste noi pânã departe 
în spatele nostru. Dumnezeu ne-a pãzit de orice întâmplare rea. În ziua de 25 am stat de vorbã cu agenþii 
regimentului ºi cu telefoniºti de la “casa izolatã“, dupã care am trecut pe la posturile de observatori, de unde am 
asistat la un bombardament al artileriei noastre în poziþia inamicului, care fugea nãucit înspre gara Ak-Nonaj, 
printre bulgãri de pãmânt, schije de proiectile ºi nori de fum. 
 În ziua de 26 am sãvârºit slujba înmormântãrii, la cimitirul din Apak, pentru sublocotenentul Turcu Vasile, 
ce fusese jefuit de ruºi, rãmânând în poziþia lor ºi care fusese înmormântat provizoriu pe poziþie. 
 În ziua de 27, când ruºii au atacat pe sectorul regimentului cu forþe mult superioare, am pornit în cãutarea 
rãniþilor, pe un noroi din care abia-þi puteai trage picioarele ºi o ploaie mãruntã ºi rece. Am luat mãsuri pentru 
transportarea sublocotenentului Novac ºi altor patru ostaºi, toþi grav rãniþi, cu douã cãruþe, la ambulanþa Diviziei. 
Am rãmas pânã noaptea târziu la secþia de ambulanþã din Dschankhoj, ajutând la pansarea ºi transportarea 
rãniþilor. 
 La începutul lunii martie, regimentul a fost scos de pe poziţie stabilindu-se, o parte în Barak, iar alta în 
Arabat. În acele zile am stat în mijlocul soldaþilor, încurajându-i ºi îndemnându-i sã nu-ºi piardã rãbdarea ºi sã nu 
descurajeze, cãci victoria va fi a noastrã, pentru cã luptãm nu pentru cuceriri, ci pentru dreptatea noastrã ºi liniºtea 
lumii. Gãsind doi ostaºi români morþi într-o baltã, am luat mãsuri ºi cu ajutorul companiei de poliþie a diviziei, au 
fost scoºi ºi înmormântaþi într-un cimitir german din comuna Barak. Tot în acest interval de timp am îngrijit de 
transportarea ºi înmormântarea în cimitirul din Apak a doi ostaºi din compania de comandã, morþi în luptele de la 
27-28 februarie. 
 În ziua de 8 martie, regimentul se pune în marº pânã în comuna Nova-Kerleut, unde trebuia sã stea în 
refacere în urma luptelor purtate ºi pierderilor suferite, pânã la noi ordine. Stã aici, însã, numai patru zile. În aceste 
zile am trecut prin cantonamente, unde ostaºii erau ocupaþi cu îndeplinirea unui program de igienã, care se 
impunea înaintea oricãrui alt program, am stat de vorbã cu ei, aducându-le cuvinte de îmbãrbãtare. În seara zilei de 
13 martie se primeºte ordin ca regimentul sã intre iarãºi pe poziþie. Noaptea pornim în direcþia peninsulei Kertsch. 
Ni se schimbã însã direcþia spre Simferopol, unde ajungem în ziua de 17 martie. De aici pornim în direcþia 
Aluschta, spre Marea Neagrã, cu misiunea de a face siguranþa ºoselei Simferopol-Aluschta ºi a lupta în munþi 
contra partizanilor. În ziua de 18 martie punctul de comandã al regimentului cu batalionul de specialitãþi se gãsea 
în comuna Angara. În ziua de 19 am fost chemat la Batalionul 20 Vânãtori Munte, unde am oficiat slujba 
înmormântãrii a 6 ostaºi cãzuþi în luptele cu partizanii. Am luat mãsuri pentru oficierea unui parastas de pomenire 
a tuturor eroilor regimentului, cãzuþi în lupte, d-l comandant al regimentului s-a îngrijit personal sã se facã, dupã 
datina creºtineascã, o colivã ºi sã se împartã mici daruri copiilor ºi populaþiei civile. 
 În ziua de 22 martie s-a oficiat parastasul pentru eroi, cu participarea corpului ofiþeresc, trupei ºi a unui 
însemnat numãr de civili din localitate. Am vorbit despre: “Jertfa datã de Regimentul 18 Dorobanþi pentru Neam ºi 
Cruce”. A vorbit apoi d-l comandant ºi d-l ajutor. În ziua de 23 martie am oficiat slujba înmormântãrii unui ostaº 
din compania de cercetare, împuºcat prin imprudenþã. Trupei, care a asistat, i-am vorbit despre: “Atenþia ce ni se 
cere ºi pe front ºi între camarazi”. 
 În ziua de 25 martie, regimentul, în urma ordinului primit, porneºte spre Simferopol, unde stã patru zile. 
Duminica Floriilor, 29 martie, ne gãseºte la Simferopol. Din timp, am stabilit cu d-l comandant ca trupa sã fie 
spoveditã ºi împãrtãºitã. În Duminica Floriilor, într-o curte destul de mare, la punctul de comandã regimentar, 
începând cu ora 8 dimineaþa companiile vin grupate câte douã, în frunte cu toþi ofiþerii lor, pentru primirea 
Sfintelor Taine. La toate companiile, astfel grupate, vorbesc despre: “Necesitatea Sfintei Spovedanii ºi ajutorul ce-l 
cãpãtãm prin Sfânta Împãrtãºanie”. Toþi ofiþerii ºi trupa unui batalion ºi companiilor de specialitãþi, cãci acesta 
este astãzi efectivul regimentului, se spovedesc ºi se împãrtãºesc. Civilii, care au asistat pânã cãtre ora 12 la aceastã 
slujbã, s-au apropiat cu copiii în vârstã de la 1 la 10 ani, rugându-mã sã-i împãrtãºesc. Îndeplinind aceastã dorinþã, 
îi vedeam cum se apropie cu evlavie de Sfântul Potir, învãþând pe cei mai mici cum sã-ºi facã semnul Sfintei Cruci 
ºi cum apoi se îndepãrtau închinându-se pânã ieºeau pe poarta ce dãdea în stradã. 
 În ziua de 30 am spovedit ºi împãrtãºit pe ostaºii care din cauza serviciilor n-au putut veni în ziua 
precedentã. 
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 În dimineaţa de 31 martie, pe jos, am pornit spre frontul de la Sevastopol, un nou front care cerea tribut de 
sânge acestui regiment destul de bogat în eroi căzuţi pe câmpul de luptã, cu viziunea clarã cã din mormântul lor va 
rãsãri o Þarã mare ºi liberã. 
 Am schiþat în linii generale activitatea pastoralã ce s-a putut dezvolta în regiment, þinând seama de 
misiunile în care se gãsea regimentul în acest timp ºi cãutând sã nu sustrag trupa de la îndatoririle pe care le 
impuneau diferitele situaţii, nici să n-o pun în pericol de a fi descoperită de aviaţie, ori bombardată de artilerie, prin 
adunări la locuri nepotrivite. 
 Când a fost posibil, am sãvârºit servicii religioase ºi am þinut cuvântãri de lãmurire, de mulþumire, de 
îndemn pentru ostaºi. Restul timpului l-am petrecut în mijlocul lor, în convorbiri pe grupuri, cu acelaºi scop: de a 
lãmuri situaþia în care ne gãsim ºi a îmbãrbãta pe toþi în lupta pe care ne-o cere Dumnezeu ºi Neamul. 

 
Confesorul Regimentului 18 Dorobanţi, 

Preot căpitan Floroiu Nicolae 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 265-268 
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Concluzie la o jumătate de an de activitate 

1 ianuarie - 31 iunie 1942 
 
 Înainte de a trece să fac concluziile acestei jumãtãþi de an, menþionez cã nu sunt ºase luni, ci numai cinci 
luni, deoarece o lunã a fost în întregime marºul de iarnã ºi cel de primãvarã; primul, deplasarea regimentului din 
Wosnissensk pânã în Crimeea, iar al doilea din Ak-Metschet la Marfewka - Crimeea, judeţul Kertsch. 
 Aºadar, concluziile de mai jos se referã numai la cinci luni. 
 1. În acest timp am făcut 101 servicii divine care, repartizate pe zile, vin câte două servicii divine la 3 zile, 
cam 20 de servicii divine în cursul unei luni. 
 2. Am rostit 66 predici ºi conferinþe, în limba românã ºi rusã ºi douã în limba germanã, citite; care, 
repartizate la zile, vin câte o conferinþã sau predicã la 2,1/2 zile. 
 3. Am botezat 1834 copii între o sãptãmânã ºi 22 ani, care, repartizat pe sexe vin 785 bãieþi ºi 1019 fete; 
adãugându-se 487 botezaþi la Odesa, totalul copiilor botezaþi în cursul anului de rãzboi (22 iunie 1941 - 22 iunie 
1942) însumeazã cifra de 2301, cãrora li s-au eliberat certificate de botez. 
 Am organizat patru cimitire: unul în satul Leninthal, unul în satul Marienthal (pe frontul Odesei), unul în 
satul Ak-Metschet ºi unul în Marjewka (Crimeea). Primele douã sunt cimitire de poziþie, având mormintele aliniate 
pe douã sau patru rânduri, cu sicrie ºi cruci regulamentare, scrise cu fierul roºu, cu dimensiunile de 1,1/2 m. 
înãlþime, 75 cm. lungimea braþelor ºi 12/8 grosimea. Ultimele douã sunt înfrumuseþate astfel: gard împrejmuitor 
din piatrã tencuitã cu ciment de 40 cm. înãlþime, având în continuarea înãlþimii pari de stejar cu þevi vopsite 
negru, astfel cã înãlþimea gardului are 1,20 m., crucile vopsite maron închis, iar peste scrisul cu fierul roºu ºi 
vopseaua maron s-a scris cu vopsea galbenã sau albã. Separat de aceasta, cimitirul are o troiþã de 5 metri înãlþime, 
închinatã memoriei eroilor, cu postament de ciment în formã de scãri ºi gard cu stâlpi de beton fasonaþi ºi cu þevi 
de 5 cm grosime; mormintele fiind fãcute din piatrã cubicã, iar altele fãcute cu nisip roºu de scoici de mare. 
 5. Ofiþerii, gradaþii ºi soldaþii mai multor subunitãþi din acest regiment, dintr-un înalt sentiment al 
dragostei ºi recunoºtinþei faþã de camarazii cãzuþi, exprimat prin religiozitatea poporului nostru, au înãlþat nouã 
prea frumoase troiþe închiate lor ºi semãnate pe întinsul Crimeei, în satele unde ºi-au avut misiunea ºi pe unde 
duhul pãgân al comunismului adusese teroarea ºi mizeria. 
 6. Am renovat o bisericã ºi am sfinþit împreunã cu alþi camarazi alte douã biserici. 
 7. Am spovedit ºi împãrtãºit, la Sfintele Paºti 1942, efectivul unei grupãri tactice cu douã regimente ºi alte 
unitãþi alocate acestora. 
 8. Am fãcut nenumãrate vizite duhovniceºti la unitãþi ºi subunitãþi ale Grupãrii Tactice “Colonel 
Rãdulescu” ºi “Locotenent colonel Petrescu”. 
 9. În cadrul propagandei religioase, am împărţit ofiþerilor ºi ostaºilor: cruci (14/7,1/2 cm), icoane 
(14/10,1/2 cm), cruciuliþe, medalioane ºi calendare. De asemeni, populaþiei civile, aproximativ 300 cruciuliþe cu 
ocazia botezului, precum ºi multe calendare, cruci ºi icoane, la diferite servicii divine. 
 10. Am organizat, pe cât a fost posibil, colþuri pioase pe regiment, batalioane ºi companii, cu icoane, 
cruci, candele ºi tabelele cu eroii unitãþii respective; s-au împãrþit, de asemeni, icoane mari, serviciilor. 
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 11. Nu a fost cât de mică unitate la care sã nu fi trecut de 6-7 ori, la care, þinându-se seama distanþele, 
împrejurãrile ºi greutãþile transportului care a fost exclusiv numai hipo ºi pe jos, normal este cã nu s-a trecut de mai 
multe ori, oricât de mari sforþãri s-ar fi fãcut, având unitãþile a două grupări. 
 12. Am parcurs pe timp de iarnã, primãvarã ºi varã; pe viscole ºi frig pânã la 30-36 grade, pe noroi ºi 
ploaie, cât ºi pe timp frumos circa 1000 km. împreunã cu regimentul ºi 1140 singur, în deplasarea pe la unitãþile 
regimentului, aºezate în dispozitiv. 
 13. La servicii divine au luat parte: ofiþeri, subofiþeri ºi trupã românã ºi germanã; precum ºi populaþie 
civilã care în unele cazuri se ridicã la 3-4 sute, cum a fost cu ocazia Sãrbãtorilor Sfintelor Paºti, Zilei Eroilor ºi 
câtorva botezuri în diferite sate. 
 14. Am organizat până la cele mai mici amănunte, înălţătoarea sărbătoare a Învierii Domnului, unde au 
participat, în afară de armată, delegaţii civili din peste 20 sate. 
 15. Am activat la două “Grupări Tactice”, cu un regiment de infanterie (23), un regiment de artilerie (20), 
un escadron din 4 cãlare, un batalion de marº (23 Infanterie), un batalion de pionieri (10), un batalion de infanterie 
uºoarã ºi la Brigada 10 Infanterie, când am fost solicitat. 
 Am primit în dese rânduri mulţumiri verbale ºi scrise, puse în rezoluþie pe rapoarte de activitate, pe care le 
înaintam domnului comandant de regiment. 
 Încheind, voi adãuga cã ori de câte ori a fost nevoie, cu ordin ºi fãrã ordin, am adus servicii unitãþii din 
care fac parte, chiar în afară de misiunea de apostolat religios. 

Confesorul Regimentului 23 Infanterie, 
Preot căpitan Grigor Alexandru 

 
Vizat de noi 

 În conformitate cu paragraful 8 din Instrucþiunile provizorii asupra serviciului Religios în timp de pace ºi 
în timp de campanie. 
 Copie scoasã dupã registrul de activitate al Confesorului Regimentului 23 Infanterie, preot cãpitan Grigor 
Alexandru, care se înainteazã la finele fiecãrui trimestru, dupã ce este vizatã de comandantul regimentului, ºefilor 
serviciilor religioase ierarhice. 
 

Comandantul Regimentului 23 Infanterie, 
Colonel C. I. Rădulescu 

 
 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 712-713 
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Brigada II Mixtă Gardă 
Regimentul 3 Grăniceri     V ă z u t ! 
Serviciul Religios   Comandantul regimentului 3 Grãniceri, 
942, ianuarie, 3.    Locotenent-colonel Ionescu Fălciu 
Nr. 252 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii protopopului maior iconom stavrofor  

Buracu Coriolan din  
Regimentul 3 Grăniceri, de la 1-31 decembrie 1941 

 
Nr. 
crt. 

Data: 
decembrie  

Corpul de trupă Felul serviciului 

1. 1 Garnizoană Te-Deum pentru unirea Transilvaniei 

2. 6 “ Sf. Liturghie cu predică despre Sf. Nicolae. 

3. 7 “ Sf. Liturghie. 
4. 13 Regimentul 3 

Grăniceri 
Vecernie cu spovedirea trupei. 

5. 14 “ Utrenie cu împãrtãºirea ostaºilor. 
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6. 20 Garnizoană Vecernie cu spovedirea ostaºilor. 

7. 21 “ Utrenie cu împãrtãºirea ostaºilor, cu predicã. 
8. 25 “ Serviciu religios de campanie, cu citirea pastoralei 

Prea Sf. Episcop al Armatei. 

9. 26 “ Sf. Liturghie, oficiată în sobor. 

10. 27 “ Sf. Liturghie, oficiată în sobor. 

11. 28 “ Sf. Liturghie, oficiată în sobor. 
   Conferinţe 

1. 2 Regimentul 2 
Grăniceri 

Faptele de vitejie în războiul de reîntregire. 

2. 7 Garnizoană Grãnicerii ºi unitatea naþionalã. 

3. 21 Telega Datinile noastre strãmoºeºti. 

4. 25 “ Pastorale P. S. Episcop al Armatei. 

5. 26 Câmpina Crãciunul ºi fraþii subjugaþi. 
 

Diverse servicii 
 
 - Pregãtiri pentru serbarea de Crãciun, pentru ostaºii români ºi germani din garnizoana Câmpina. 
 - 14. Inaugurarea cantinei organizată de Regimentul 3 Grãniceri în comuna Telega, pentru hrãnirea a 100 
ºcolari sãraci. 
 - 23. Serbarea organizatã de garnizoanã cu concursul Regimentului 3 Grãniceri ºi Regimentului Moto 
Specialitãþi în onoarea ofiþerilor ºi ostaºilor germani, aflaþi în localitate. 
 - 24. Am luat parte la serbarea organizată de Centrul de instrucţie german din Breaza. 
 - 25-28. Am luat parte la masa trupei, rostind rugãciuni ºi cântece religioase, binecuvântând masa ºi pe 
ostaºi. 
 Cantina organizată de regimentul nostru în comuna Teleaga a fãcut impresie puternicã asupra populaþiei 
sãrace, care a rãmas adânc recunoscãtoare ostaºilor care au cedat benevol 5% din alocaþia zilnicã de hranã, pentru 
hrãnirea a o sutã ºcolari.  

Cantina este cercetatã zilnic de ofiþerii regimentului. Ostaºii iau masa cu ºcolarii care sunt serviþi de 
ostaºi. 
 Această operă este realizată din iniţiativa d-lui comandant, locotenent colonel Ionescu Fălciu. 
 
 Confesor, 
 Protopop maior Buracu Coriolan 
 
 

95 
Corpul 5 Armată 
Serviciul cler 
Nr. 15178 
1942, luna ianuarie, 10 
 

Corpul 5 Armată, Serviciul Cler 
către  

Inspectoratul Clerului Militar 
 
 Am onoarea a înainta rapoartele de activitate pastorală dezvoltată în cursul lunii decembrie 1941, de către 
următorii preoţi militari: 
 1. Preot locotenent colonel Popescu Matei; 
 2. Preot maior Saftu Eugen; 
 3. Preot maior Buracu Coriolan; 
 4. Preot cãpitan Muºãtescu Veron; 
 5. Preot căpitan Bulz Sofroniu. 
 Celelalte rapoarte nu au sosit până la 10 ianuarie, de aceea îmi permit a vă ruga să binevoiţi a hotări ce 
măsuri trebuiesc luate contra preoţilor militari, care nu voiesc a executa ordinele date, unii netrimiţând nici pe 
noiembrie ? 
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 ªeful Serviciului cler, 
 Protopop locotenent colonel Matei Popescu 

 

A. M. R., fond Inspectoratul clerului Militar, dosar 283, f. 842 
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Garnizoana Târgoviºte 
Confesorul garnizoanei Târgoviºte 
Preot cãpitan Muºãtescu Veron 
[10 ianuarie 1942] 
 

Dare de seamă 
asupra activitãþii pastorale din garnizoana Târgoviºte, 

pe luna decembrie 1941 
 
 În cursul acestei luni, am activat la toate unităţile garnizoanei din raza oraºului, cât ºi la Depozitul de 
Remontã ºi Subdepozitul de Muniþii Comiºani, situate: primul la 15 km., iar al II-lea la 12 km. de oraº. Activitatea 
s-a desfãºurat dupã programul stabilit, pecum se poate vedea pe zile, din prima parte a dãrii de seamă. 
 I. Pe lângã cuvântãrile þinute, în fiecare ºedinþã am început a face cu ostaºii cântãri religioase, unele luate 
din “Oastea Domnului”, altele din diferite cãrþi de cântãri, cu scopul de a întãri ºi mai mult fiorul credinþei în 
inimile lor. Acestea au fost în strânsã legãturã cu subiectul cuvântãrii, ºi fiind uºoare, am izbutit a le face pe douã 
voci. 
 II. În săptămâna de la 19-24 decembrie inclusiv, s-a dat ordin a se da numai hrană de post, iar unităţile au 
trimis - după programul stabilit în acest scop - trupa la biserica militarã pentru îngrijirea cu cele duhovniceºti. La 
spitale a mers preotul Parnia Corvin asistând cu cele spirituale pe bolnavi. Au fost desfiinþate trei spitale de 
campanie, rãmânând numai cele douã de garnizoanã.  

Prezenţa la conferinþe ºi la serviciul divin, din Duminici ºi sãrbãtori, este mulþumitoare. Mai multã 
atenþie faþã de cele sfinte se observã la trupele care n-au fost pe front. Unitãþile care au luat parte la lupte, au 
micºorat efectivul simþitor, iar cei prezenþi abia fac faþã serviciului strict necesar. Au fost mãrturisiþi ostaºi ºi, 
dintre ei, împãrtãºiþi 153. 
 III. În prima zi de Crãciun s-a citit pastorala Prea sfinþitului episcop al armatei la trupa care a luat parte la 
serviciul divin de la biserica militarã ºi de la masa trupei Regimentului 22 Infanterie. A fost ascultatã cu mult 
interes ºi urmãritã cu mare atenþie. Simþeau cu toþii o mândrie în suflet cã au luat parte la lupta pentru biruinþa 
Sfintei Cruci, gãtind calea Domnului ºi înlesnind venirea Sa în mijlocul milioanelor de creºtini, care de un sfert de 
veac, n-au mai avut fericirea de a auzi clopotele bisericilor. Cuvintele alese ºi simþite pe care Prea sfinþitul le-a 
adresat ostaºilor au avut darul de a rãscoli adânc sufletul lor ºi a turna în el balsamul alintãtor, peste rãnile 
suferinþelor ºi durerilor de tot felul pe care le-au îndurat, fiind totodatã un puternic stimulent de noi acþiuni de 
vitejie. 
 Parcă o urmă de mâhnire am citit pe faţa lor - nu numai a acelora care au stat tot timpul în garnizoană, dar 
ºi a acelora care au venit de pe front - când au auzit cuvintele calde din inimã ale Prea Sfinþitului adresate tuturor, 
începând cu cei de pe front, fiindcã ei nu mai au aceastã cinste. La cuvintele “Sã ne rugãm cu toþii...” ºi 
“Binecuvântarea...”, în mod spontan, au fãcut cu toþii semnul sfintei cruci. Acelaºi puternic ecou au gãsit peste tot 
cuvintele întãritoare ale Prea Sfinþitului, cu deosebirea cã la unitãþile care nu s-au deplasat din garnizoanã s-a 
simþit o oarecare stânjenire cã ele n-au dat contribuþia pentru a gãti calea Domnului în acelaºi grad cu ei de pe 
front. 
 IV. În ziua de 21 decembrie a fost depunerea jurãmântului elevilor anul I de la ªcoala de Ofþeri de 
Cavalerie. Cu acest prilej am þinut o scurtã cuvântare, pe care o anexez în copie. 
 V. Starea de spirit este încã neliniºtitã. Sunt deseori întrebat “când mergem din nou la datorie?”. 
 

Văzut, pe luna decembrie, 1941 
Comandantul garnizoanei Târgoviºte 

Confesorul garnizoanei Târgoviºte, 
Preot căpitan Veron Muºãtescu 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 286, f. 850-851 
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Ambulanţa Nr. 81 
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[28.01.1942] 
Nume ºi prenume: Vasile I. Bondrea 
Gradul: preot, căpitan activ 
Unitatea: Regimentul 2 C.F.R. 
Vechimea în grad: 1.X.1935 
Locul ºi data naºterii: 1903.II.28, Buºar, judeþul Satu-Mare 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Meritul Sanitar clasa I 
Motivul propunerii: Pentru devotamentul fără margini, stând mereu în mijlocul răniţilor, fie efectuând mici slujbe 
religioase, fie ţinându-le predici ocazionale ºi alinându-le suferinþele prin cuvinte blânde ºi fapte evanghelice ºi 
pentru oboseala de a înmormânta la un cimitir departe la 4 km. nu numai ostaºii noºtri cãzuþi, ci ºi cei de la spitalul 
din Þigleanca, plus cei ce veneau direct de pe front. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Aprob”. Comandantul Armatei a 4-a, general de C.A. /ss/ indescifrabil 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 89 din 23.I.1942 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 250 Est, f. 237 
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Compania 5 Sanitară 
[28.01.1942] 
Nume ºi prenume: Pavel L. Constantinescu 
Gradul: preot, căpitan rezervă 
Unitatea: Compania a V-a Sanitară 
Vechimea în grad: 13.VI.1941 
Locul ºi data naºterii: 1901.I.22, Buda, judeţul Râmnicu-Sărat 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Meritul Sanitar clasa I 
Motivul propunerii: Pentru devotamentul fãrã margini, stând mereu în mijlocul rãniþilor, fie efectuând mici slujbe 
religioase, fie þinându-le predici ocazionale ºi alinându-le suferinþele prin cuvinte blânde ºi fapte evanghelice ºi 
pentru oboseala de a înmormânta la un cimitir departe la 4 km. nu numai ostaºii noºtri cãzuþi, ci ºi cei de la spitalul 
din Þigleanca, plus cei ce veneau direct de pe front. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Aprob”. Comandantul Armatei a 4-a, general de C.A. /ss/ indescifrabil 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 89 din 23.I.1942 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 250 Est, f. 237 
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Brigada a 4-a Mixtă Munte 
Comandamentul 
1 martie 1942 

Copie 
Ordin de zi nr. 140 

din 22.II.1942 
 
 Din iniţiativa preotului cãpitan Popescu H. Ion, confesorul Batalionului 20 Vânãtori Munte, a fost ridicatã 
o troiþã din lemn de stejar cu inscripþii în limba românã ºi rusã, sculptate în lemn, închinatã memoriei eroilor 
Batalionului 20 Vânãtori Munte. 
 Instalarea ºi sfinþirea ei s-a fãcut la Angara într-un cadru festiv, în ziua de 8.II.1942, la care au luat parte 
ostaºii Batalionului 20 Vânãtori Munte precum ºi un însemnat numãr de locuitori. 
 Prin aceastã fructuoasã faptã s-a adus un prinos de recunoºtinþã memoriei ostaºilor Batalionului 20 
Vânãtori Munte, care s-au sacrificat în acest crâncen rãzboi ºi o încurajare la luptã celor rãmaºi în viaþã. 
 Aduc mulþumirile mele comandantului batalionului, locotenent colonel Miriºte Dumitru ºi preot cãpitan 
Popescu H. Ion, confesorul acestui batalion, pentru a servi ca exemplu tuturor unităţilor. 
Comandantul Brigăzii a 4-a Mixtă Munte, 
General (ss) Gh. Manoliu 

 
Prezenta copie e conformă cu originalul: 

Comandantul Batalionului 20 Vânători Munte, 
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Locotenent colonel Miriºte Dumitru 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 292, f. 78 
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Compania a 6-a Sanitară 
Nr. 2 din 28 martie 1942 
 

Căpitan preot în rezervă 
Sarca N. Victor 

către 
Inspectoratul Clerului Militar, Alba-Iulia 

 
 Subsemnatul, căpitan preot în rezervă, Sarca N. Victor, de confesiune românã-unitã, cu onoare Vã 
raportez ºi rog urmãtoarele: 
 1.Sunt preot confesor de rezervă, conform certificatului de confesor nr. 212 eliberat de Cercul de 
Recrutare Cluj, la 2 iulie 1936, în baza ordinului Corpului VI Armată nr. 39556 din 29 decembrie 1930. 
 2.Înainte de cedarea Ardealului de Nord am fost mobilizat la Compania a 6-a Sanitară din Cluj, în mai 
multe rânduri. Mai târziu am fost mobilizat la Compania a 7-a Sanitară. În timpul retragerii trupelor din Ardealul 
de Nord, cu ocazia cedării, eram mobilizat la formaţia sanitară a Comandamentului 2 Teritorial, de unde am fost 
demobilizat pe ziua de 20 septembrie 1940. 
 3.La demobilizare, neavând la dispoziţie costum civil, am fost nevoit să mă reîntorc în Ardealul cedat, la 
familie, în comuna Gãlãºeni, judeþul Cluj, în uniforma militarã. 
 Din momentul reîntoarcerii mele în familie, am fost încontinuu urmãrit ºi spionat de cãtre autoritãþile 
maghiare. La început, m-am hotãrât sã rãmân în mijlocul bieþilor români rãmaºi singuri, fãrã nici un sprijin, la 
dispoziþia unui neam barbar. Idealul mi s-a spulberat fiindcã în ziua de 6 octombrie 1940, dupã grele torturi din 
partea autoritãþilor ºi a localnicilor maghiari, am fost expulzat. 
 Venind în ţară, m-am stabilit, ca un simplu expulzat, fãrã nici un sprijin ºi fãrã concurs din partea 
autoritãþilor, în comuna Câmpeni, judeþul Turda. 
 După multe insistenţe pe la toate autorităţile, mi s-a dat serviciul de preot utilizat în unul din cătunele 
comunei Sohodol, judeţul Alba, anume Gura Sohodolului, ce numără un total de 17 familii. 
 4.Fiind familist, iar viaţa în Munţii Apuseni fiind extrem de grea, nu pot să-mi asigur existenţa familiei cu 
un salar brutto de lei 4500 lunar. 
 5.Mai mult, astăzi, când ţara are cea mai mare nevoie de elemente alese pentru jertfã pentru dezrobirea 
pãmânturilor sfinte româneºti, eu nu pot rãmâne la urmã, fiincã m-aº simþi un laº, fiind chiar dintre românii care 
suferã. 
 6.Cu onoare Vă rog foarte insistent să binevoiţi a dispune ca imediat să fiu mobilizat la una din 
formaţiunile militare ardelene, fie în ţară, fie de pe front. 
 7.Posed ordin galben cu o stea C. R. 2, eliberat de Compania a 7-a Sanitară, Sibiu. 
 Sunt ferm convins că nu-mi Veţi refuza încadrarea mea la una din unităţile armatei, imediat. 

 

Câpitan preot (în) rezervă, 

Sarca Victor 
Rezoluţie: “Se va avea în vedere”, /ss/ Partenie. 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 296, f. 19 
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28 martie 1942 
Preot căpitan rezervă Andreescu I. Constantin, 
confesorul Spitalului de Campanie Nr. 4 
ºi al Garnizoanei Odessa 
 

Memoriu 
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 Subsemnatul, preot cãpitan rezervã Andreescu I. Constantin, parohul Bisericii “Sf. Ilie” - Pipera din 
Bucureºti, am fost mobilizat pe data de 1 ianuarie 1942, pe seama Spitalului de Campanie nr. 4 din Odessa, prin 
ordinul de chemare nr. 600.579 al Corpului II Armată, Compania a 2-a Sanitară. 
 La aceastã chemare a Patriei am rãspuns cu tot entuziasmul tinereþii mele, iar greaua sarcinã ce mi se 
dãduse, am transformat-o într-o cinste ce mi se fãcea, ºi anume de a sluji pe cei muribunzi, bravii neamului, rãniþii 
ºi pe marii lor morþi, eroii. 
 1.- Plecând din þarã cãtre cei departe de ea, dar care luptã ºi se jertfesc pentru ea, m-am încãrcat cu daruri 
duhovniceºi, icoane, iconiþe, cãrþi de rugãciuni, cumpãrate din modestele mele economii, pe care le-am împãrþit 
imediat ce am ajuns în spital, rãniþilor, copiii mei sufleteºti cãrora aveam sã le dãruiesc întreaga mea fiinþã de 
român, cu toate virtuþile ei ºi tot duhul jertfelniciei de apostol, în tot timpul cât aº sta sã-i slujesc, timp pe care îl 
pot socoti ca pe cel mai frumos, mai instructiv ºi mai jertfitor din viaþa mea sacerdotã. 
 2.- Luând în primire misiunea de confesor al spitalului, am legat întâi cu medicii ºi ofiþerii - camarazii mei 
- o strânsã prietenie, bazatã pe cunoaºtere, preþuire, respect ºi ajutorare reciprocã. Am început imediat, apoi, sã 
cercetez, sã cunosc sã iubesc, sã mã dãruiesc întru totul rãniþilor, acestor titani ai credinþei, faptelor, suferinþei, 
dãruirii ºi jertfei integrale. 
 3.- Împlinirea datoriilor bisericeºti, am început sã le împlinesc din prima zi, faþã de marii ºi bravii mei 
pãstoriþi. 
 a/ Am sãvârºit, regulat ºi cu toatã dragostea, servicii religioase dupã nevoie ºi la cererea rãniþilor, de mai 
multe ori pe sãptãmânã ºi în cele mai multe sărbători. 
 b/ Am sãvârºit Taina Mãrturisirii ºi am dat Sfânta Cuminecãturã multora din cei circa 5.000 rãniþi, aceºtia 
primind aceste daruri ale Harului ca pe cele mai scumpe lucruri, dupã care râvneau sufletele lor însetoºate. 
 c/ Am slujit la câteva sărbãtori ºi la 24 ianuarie la catedrala oraºului ºi la alte biserici, cu aceastã ocazie am 
ºi predicat. 
 d/ Am sãvârºit Taina Botezului în diferite familii, unde am fost chemat de credincioºii dornici de a-ºi 
împlini îndatoririle religioase ce le fuseserã interzise de regimul comunist. 
 e/ Am sãvârºit, cu toatã piozitatea ºi cu tot fastul cuvenit marilor morþi, serviciul înmormântãrii ostaºilor 
morþi, socotiþi eroi ai Patriei. 
 4.- Cu ocazia tuturor înmormântãrilor eroilor, ca ºi a sãvârºirii serviciilor religioase, nu am pierdut din 
vedere cã sunt obligat de îndatoririle mele de preot, dar ºi de acelea de român, a predica ºi vorbi în aceste 
înãlþãtoare momente, rãniþilor ºi ostaºilor care pot fi socotiþi ca cei mai bravi, mai jertfitori sau mai buni copii ai 
Patriei ºi Bisericii Sale. 
 ªi în aceste mari, rare, grele ºi cinstitoare momente din viaþa pastoralã a unui preot, de altfel ca ºi în toate 
celelalte momente ale vieþii sale sacerdotale, am constatat cã predica, sub multiplele ei forme, trebuie sã facã parte 
integrantã din acþiunea haricã, cum ºi cã predica este însãºi raþiunea existenþei preoþeºti. 
 ªi dacã, cuvântul - predica - este necesar atunci când ºi unde se fãureºte istoria, apoi, cu atât mai necesar 
este atunci cãnd ºi acolo unde se învaþã istoria, adicã în toate zilele vieþii oamenilor ºi a popoarelor. 
 5.- Am strâns, cu ocazia unei permisii în þarã, de la onor Consiliul de Patronaj ºi alte persoane 
binevoitoare, o mulþime de daruri constând din: cãrþi de rugãciuni, iconiþe, cruciuliþe, fotografii ale Regelui ºi 
Conducãtorului, þigãri etc. 
 6.- Am cerut ºi mi s-a dat gratuit, de cãtre Casa ªcoalelor, o frumoasã bibliotecã ambulantã formatã din 
250 volume cu conþinut ales de subsemnatul ºi potrivit cu gradul de culturã ºi împrejurarea în care se gãsesc 
cititorii, adică răniţii. Această bibliotecă a fost adusă personal, cu multe greutăţi de transport, din ţară. 
 Biblioteca ºi darurile le-am înmânat rãniþilor în cadrul unei frumoase sãrbãtori fãcutã pe întreg spitalul, cu 
ocazia zilei de 1 martie, începutul primãverii ºi la care au participat: corpul medical împreunã cu domnul 
comandant, rãniþii ºi trupa. 
 Cu această ocazie, după sfinţirea apei, am rostit ca întotdeauna o cuvântare, iar răniţii, mulţumiţi, au 
manifestat îndelung pentru M. S. Regele, Conducãtor, Armatã, pe care ei au cinstit-o cu propria lor viaþã ºi pentru 
comandantul spitalului. 
 7.- Aceste frumoase serbãri, fãcute de subsemnatul cu scopul de a face, pe de o parte cât mai uºorã 
suferinþa rãniþilor, cât ºi de a contribui, prin cuvântãrile pe care le-am rostit, muzica ºi recitãrile pe care le-am 
servit, la educaþia lor naþionalã, moralã ºi civicã, în vederea zilelor când aceºti bravi vor trebui sã fie cei dintâi 
cetãþeni ai Patriei ºi al cãror cuvânt va trebui sã atârne greu în balanþa obºtei române, au fost continuate. 
 8.- Am sărit întotdeauna în ajutorul medicilor, ajutându-i la cazarea sau evacuarea răniţilor din spital; 
ajutându-i la lucrările acestor operaţiuni grele, sau însoţind răniţii până la spitalul la care se evacuau. Pentru a uºura 
suferinþele lor, atunci când pe un ger groaznic soseau cu sutele, îngheþaþi, am fãcut din noapte, zi, ajutând cu alþi 
medici inimoºi la primirea, hrãnirea, curãþirea ºi instalarea lor în spitalul nostru. 
 9.- Înmormântarea eroilor făcându-se, până la venirea mea la spital, într-un chip neregulamentar ºi 
impietos, faþã de marea jertfã a eroilor, de cãtre confesor asistat de câþiva ostaºi, care aveau mai mult rolul de 
ciocli, am intervenit la Comandamentul Militar al Odesei printr-un raport, cerând sã se dea ostaºilor morþi trupa ºi 
muzica, necesare ºi cuvenite memoriei eroilor, pentru onoruri. 
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 Comandamentul Militar, gãsind cererea subsemnatului dreaptã, a aprobat sã se dea trupa ºi muzica, 
necesare serviciului religios al spitalului pentru înmormântarea oricărui erou, prin ordinul nr. 2580/942. 
 De asemeni, am intervenit pentru construirea unui dric ºi a unui cimitir al osemintelor celor mai vrednici 
fii ai neamului. Prin aceastã stãruinþã am înþeles sã dau satisfacþie atât memoriei celor pe jertfa cãrora se sprijinã 
fiinþa ºi victoria neamului, cât ºi cultului morþilor, care la noi îºi are o mare valoare spiritualã, pedagogicã ºi 
naþionalã. 
 10.- Am primit, spre binele spitalului, al rãniþilor ºi al þãrii care ne-a investit pe noi cu cinstea unor mari 
rãspunderi spre reuºita victoriei sale, ºi alte însãrcinãri. 
 ªi în împlinirea acestor însãrcinãri, m-am trudit sã rãspund încrederii pusã în valoarea mea, cât ºi 
conºtiinþei cã sunt apostol al Bisericii lui Iisus. 
 11.- În viaţa trăită tot timpul în spital, m-am pãstrat la acea înâlþime moralã ce se pretinde oricãrui preot, 
în orice împrejurare a vieþii lui ºi, cu atât mai mult, în astfel de mari ºi extraordinare împrejurãri. 
 12.- Am întreþinut ºi pãstrat, cu camarazii medici ºi ofiþeri din spital, acel spirit de respect reciproc ºi am 
provocat o frumoasã camaraderie. 
 De asemeni, am pãstrat faþã de comandantul spitalului acelaºi sentiment de respect izvorât din preþuire ºi 
din disciplinã, fãrã a cãdea nici o clipã în pãcatul slugãrniciei, iar atunci când se încerca de un superior militar - 
strãin de spital - sã mã jigneascã, am reacþionat aºa cum se cade unui cleric care are clarã conºtiinþa misiunii lui în 
lume ºi a onoarei, ce nu poate fi întinatã de nimeni, cu nimic. 
 Pentru tot ceea ce am crezut, m-am zbuciumat, am suferit ºi am împlinit faþã de cel mai eroic suflet al 
neamului, cel al rãniþilor ºi marilor morþi, eroii, pentru care, ca preot ºi ca român, am fost gata oricând sã fac orice 
sacrificiu ºi chiar sã-mi jertfesc ºi eu viaþa pentru ei, pentru þarã ºi Biserica mea, fiindcã am înþeles în orice clipã 
trãitã printre ei ºi pentru ei, cã oricât s-ar face pentru aceºti jertfitori, niciodatã nu va fi prea mult. Mulþumesc lui 
Dumnezeu cã mi-a rezervat ºi m-a investit cu aceastã sarcinã ºi cinste de a fi în aceste cruciale momente pentru 
Patria ºi Biserica mea, pãstrãtorul acestui suflet erou. 
 Amintirea acestei sarcini, fãgãduiesc cã o voi pãstra neîntinatã în fruntea activitãþii mele de totdeauna, de 
pãstor ºi de român. 

 
Preot căpitan rezervă Andreescu Constantin, 

Confesorul Spitalului de Campanie Nr. 4 
ºi al Garnizoanei Odessa 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 292, f. 72-74 
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Batalionul 1 Vânători Munte 
Oficiul militar nr. 66 
 

Dare de seamă 
de activitatea depusă de căpitan preot Grigorie Enăchescu, confesorul Batalionului 1 Vânători de 

Munte, 
în cursul lunii martie 1942 - război. 

 
 Data, ziua, localitatea ºi serviciul efectuat 
 1, duminică - Schuli, Crimeea. (Poziţie defensivă - frontul Sevastopol). 
 Merg în linia I pe poziţie, unde oficiez un serviciu religios, compus din: “Sfinþirea Apei” combinat cu 
“Te-Deum de rãzboi”. Stropesc ofiþerii, subofiþerii ºi trupa cu apã sfinþitã, apoi rostesc o cuvântare cu învãþãturi 
extrase din Evanghelia zilei, pe care le aplic la viaþa de ostaº. Îi îndemn sã aibã credinþã ºi nãdejde în Dumnezeu, 
cãci va veni timpul când rãbdarea ºi dârzenia noastrã vor fi încununate de fericirea mult aºteptatã. Sã mergem pe 
aceeaºi cale pe care am plecat de la Nistru, având fruntea sus ºi gândul înainte. Dupã aceasta am venit în poziþia de 
rezervã, unde era ºi compania cercetare ºi a II-a, pe care de asemenea le-am stropit cu apã sfinþitã. Ulterior a sosit ºi 
d-l g-ral Vasiliu-Rãºcanu, c-dtul Diviziei I Vânãtori Munte, cãruia m-am prezentat, raportându-i ceea ce am făcut. 
 2, luni - Am luat mãsuri pentru înfrumuseþarea mormintelor, trimiþând o echipã care sã lucreze în acest 
scop, apoi am fãcut scrisori de mângâiere familiilor ostaºilor decedaþi. 
 3, marţi - Am continuat lucrul la cimitir, iar după masă am înmormântat un ostaº din compania I, cãruia i 
s-au dat onorurile oatãºeºti cuvenite. În calitate de locþiitor de ajutor comandant, fac inspecþie în cantonament, 
fãcând observaþii ºi dând îndemnuri de lucru. 
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 4, miercuri - Se continuă lucrul la cimitir, alinierea mormintelor, fãcutul bordurii, întinsul pietrei albe ºi 
sãdirea ghioceilor pe morminte. Dupã masã oficiez înmormântarea a doi ostaºi din Batalionul 1 ºi doi din 
Batalionul 24 Vânãtori Munte cãrora li se dau onorurile cuvenite. 
 5, joi - Merg pe la companii să constat dacã se îndeplineºte programul administrativ stabilit, apoi din nou 
la cimitir supraveghez ºi dau îndrumãri pentru o mai bunã amenajare. Lucrez din nou planul cimitirului - care între 
timp s-a mãrit. 
 6, vineri - În calitate de locţiitor ajutor comandant, fac inspecþii la trenurile companiilor, dând îndrumãrile 
de rigoare. Dau ordine pentru curãþirea cantonamentului ºi iau unele mãsuri de igienã. 
 7, sâmbătă - Am fost trimis de c-dtul batalionului la sovhozul Stalin Nr. 1, unde se află trenul regimentar 
al batalionului. 
 8, duminicã - Am oficiat “Sfinþirea Apei” - pentru civilii din sovhoz, apoi le-am rostit o cuvântare, 
arãtându-le scopul luptei noastre sfinte de a-i scãpa de hidra iudeo-bolºevicã ºi-i îndemn la supunere ºi ascultare 
faþã de armatã. Am oficiat apoi botezul a 20 copii, fiind ca naºi ofiþerii ºi ostaºii de aici. 
 La ora 14 am oficiat un serviciu religios pentru ostaºii din sovhoz. Dupã serviciul religios am stropit 
asistenþa cu apã sfinþitã, rostind o cuvântare în care îi îndemn la muncã ºi disciplinã, pentru ca sã fie de un real 
folos celor de la linia I, care stau cu moartea în faþã în tot momentul. 
 9, luni - Am vorbit la Schuli, unde am raportat d-lui comandant al batalionului ceea ce am realizat, cerând 
permisiunea să merg la Simferopol, unde se lucrează crucile uniform pentru cimitirul din Schuli, ca să corectez 
unele erori de inscripţie. 
 10, marţi - Am mers la Simferopol. 
 11, miercuri - Împreunã cu preotul cãpitan Roºu de la Batalionul 24 Vânãtori Munte am revizuit crucile 
corectând greºelile de scris. Am mers la atelierul german de unde am ridicat troiþa ºi crucile fãcute. 
 12, joi - Am venit la Schuli. Dupã masã am înmormântat un ostaº din batalion, dându-se onorurile ostãºeºti 
cuvenite. 
 13, vineri - Am făcut inspecţii la companii în calitate de locţiitor ajutor. 
 14, sâmbãtã - Am început mãrturisitul ostaºilor, care s-a efectuat în urma unei cuvântãri pregãtititoare. 
 15, duminicã - Am împãrtãºit ostaºii spovediþi ºi am continuat spoveditul la compania I. Dupã masã am 
înmormântat trei ostaºi din batalion, omorâþi de artileria ruseascã. Li s-au fãcut onorurile cuvenite. 
 16, luni - Am împãrtãºit ostaºii spovediþi anterior ºi am spovedit alte plutoane. 
 17, marþi - Am împãrtãºit ostaºii spovediþi anterior, apoi am spovedit ostaºi tot din compania I. 
 18, miercuri - Am fost bolnav în pat, fiind răcit. 
 19, joi - Am spovedit ostaºii de la trenul de luptã al companiei comandã, a Batalionului 24. De aici am 
mers la compania a II-a, acelaºi batalion, unde am oficiat un serviciu religios, după care i-am stropit cu apă sfinţită.  

Le-am rostit o cuvântare de îmbãrbãtare arãtându-le ºi folosul Tainei Spovedaniei ºi Împãrtãºaniei, dupã 
care a urmat spoveditul lor. Dupã masã oficiez serviciul înmormântãrii la doi ostaºi din batalionul 1, dându-li-se 
onorul ostãºesc cuvenit. Adun ostaºii de la trenul de luptã al companiei comandã ºi le vorbesc despre rostul Tainei 
Mãrturisirii, urmând spoveditul lor. 
 20, vineri - La ora 6 împãrtãºesc ostaºii de la trenurile companiei comandã, spovediþi anterior. Merg apoi 
în linia I a batalionului, unde aranjez cu d-l comandant unele chestiuni cu privire la spoveditul ºi împãrtãºitul 
ostaºilor. Iau mãsuri, dând ordin la raport, ca sã se adune de cãtre majorii companiilor, cutii mici de tablã în care sã 
se punã pãmânt de pe mormântul fiecãrui ostaº. 
 21, sâmbãtã - Am plecat la ora 6 în satul Upa, la Batalionul 24 Vânãtori Munte, unde împreunã cu preotul 
cãpitan Tacu, de la Batalionul 4 Vânãtori Munte, am împãrtãºit compania I ºi armament greu. La ora 10, în 
prezenþa d-lui general Vasiliu-Rãºcanu, comandantul Diviziei 1 Vânãtori Munte ºi alþi ofiþeri superiori, am oficiat 
un serviciu religios combinat: “Sfinþirea Apei” ºi “Parastas”, pomenind toþi ostaºii morþi ai batalionului. Au fost 
stropiþi cu apã sfinþitã toþi ofiþerii ºi trupa, dupã care preotul Roºu, confesorul Batalionului 24, a rostit o scurtã 
cuvântare de îmbãrbãtare. dl. general ia cuvântul, rostind o frumoasã ºi înãlþãtoare cuvântare de îmbãrbãtare. Au 
urmat o agapã a ofiþerilor cu dl. general. Înapoindu-mă la batalion, expediez 25 scrisori de mângâiere. 
 22, duminicã - De la ore 6-9 am împãrtãºit ostaºii din compania cercetare a Batalionului 24 Vânãtori 
Munte. De la ora 9 am plecat în linia I a Batalionului 24 Vânãtori Munte, unde am adunat ostaºii de la compania 
comandã ºi mitralierã. Le-am rostit o cuvântare în care  le arãt cum trebuie sã se pregãteascã sufleteºte pentru 
“Învierea Domnului”, reliefând folosul cel mare al celor douã Sf. Taine: “Mãrturisirea” ºi “Împãrtãºania” pentru 
curãþirea sufletului. Urmeazã spoveditul ofiþerilor, subofþerilor ºi trupei. 
 23, luni - La ora 6 am plecat cu preotul Tacu, de la Batalionul 4 Vânãtori Munte, la Upa, unde am 
împãrtãºit compania I ºi compania comandã. Dupã masã am spovedit o parte din companiile cercetare ºi a II-a de la 
Batalionul 1 Vânãtori Munte. Am înmormântat un ostaº din compania I a batalionului nostru. 
 24, marþi - Am plecat la ora 6 la bordeele din rezerva batalionului, unde am împãrtãºit ostaºii din 
companiile cercetare ºi a doua. Am luat mãsuri pentru aranjarea mormintelor la cimitir. Dupã masã am spovedit 
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ostaºii de la infirmerie, bolnavi ºi personalul de serviciu, precum ºi oamenii de la trenurile de luptã ale urmãtoarelor 
companii: cercetare; I; a II-a ºi armament greu, dupã ce mai întâi am þinut o scurtă cuvântare, i-am pregătit pentru 
cele două Taine pe care le vor primi, mai ales acum. 
 25, miercuri - Buna Vestire. La ora 5 am împãrtãºit ostaºii de la infirmerie, apoi pe cei de la trenurile 
companiilor, spovediþi în ziua precedentã. Dupã aceea, împreunã cu preotul cãpitan Tacu de la Batalionul 4, am 
oficiat Sf. Liturghie în sobor. Au asistat ofiþeri ºi ostaºi din sat.  

De aici am fost chemaţi la Grupul 2 Vânători Munte, unde d-l comandant ne-a arătat dorinţa d-sale cu 
privire la accelerarea lucrãrilor pentru terminarea crucilor uniforme ºi a troiþei. 
 26, joi - Am lucrat la tabloul cerut de Corpul Vânãtorilor de Munte pentru ostaºii înmormântaþi la est de 
Nipru, fãcând hãrþile cu comunele respective la scara 1:100.000 precum ºi planurile cimitirelor. Dupã masã am 
spovedit ostaºii de la trenul de luptã batalionar, aprovizionare ºi adjutaturã. Am înmormântat un ostaº din compania 
3. 
 27, vineri - La ora 6 am împãrtãºit  ostaºii spovediþi în ziua precedentã. Am mers la Grupul 2 Vânãtori 
Munte. unde am aranjat cu d-l colonel ca sã spovedim ostaºii de aici ºi cei de la compania 37 transmisiuni, lucru 
care s-a început îndatã dupã obiºnuita cuvântare de pregãtire. 
 Dupã masã am mers la bordee, unde veniserã restul companiilor cercetare ºi a II-a în rezervã. Am adunat 
ostaºii în grupe de câte 20, pentru a-i feri de pericolul aviaþiei, ºi i-am spovedit. 
 28, sâmbãtã - La ora 6 am mers la aceeaºi companie ºi am împãrtãºit ostaºii, apoi la Grupul 2 Vânãtori 
Munte unde am împãrtãºit ostaºii spovediþi în ziua precedentã, spovedind ºi alþii. Dupã masã am lucrat chenarele 
de la troiþã cu lac negru. 
 29, duminică - Floriile. La ora 5 am plecat pe poziţie în linia I, unde am oficiat un serviciu religios, după 
care am rostit o predică în care arăt însemnătatea zilei, dau îndemnuri ºi îmbãrbãtez ostaºii. Dupã aceasta 
împãrtãºesc ofiþerii ºi ostaºii companiilor de comandã ºi armament greu. 
 Dupã masã am spovedit ostaºii din compania 51 anticar din sat, apoi pe cei de pe poziþie, unde a mers 
comandantul cu mine. 
 30, luni - De la ora 6 spovedesc ostaºii de la mitralierã, din linia I-a, care vin în grupe de 15 oameni, aºa 
cum am stabilit cu domnul comandant al batalionului. 

Merg apoi la cimitir unde termin chenarul negru la troiţă. Dau ordin la trenurile batalioanelor 1, 4 ºi 24 ca 
sã aducã piatrã ºi cetinã de brad, pentru înfrumuseþarea cimitirului. Dupã masã, acelaºi program, spoveditul 
ostaºilor. 
 31, marþi - La ora 6 am trimis o cãruþã dupã cetinã, apoi spovedesc ºi împãrtãºesc altã grupã de la 
mitralierã. Merg la tunurile anticar unde spovedesc ostaºii care s-au schimbat de ieri. 
 Vin în sat, unde spovedesc două plutoane din compania a III-a care au venit în sat ca să facă baie. 
 După masă, împreună cu preotul Tacu, lucrez la inscripţia de pe troiţă, făcând literele din creion. 
 Seara, lucrez la “darea de seamă“ pe luna martie. 

 
Confesorul Batalionului 1 Vânători Munte, 
Căpitan preot Grigorie Enăchescu 

 
Văzut de noi, 

Comandantul Batalionului Vânători Munte, 
Locotenent colonel Cojocărescu C. 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 120-122 
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Dare de seamă 
asupra activităţii preotului căpitan Nariţa Gheorghe, 

confesor al diviziei, 
în intervalul de la 1-30 aprilie 1942. 
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 Miercuri, 1 aprilie, am plecat la Cerniceºti pentru ca joi, 2 aprilie, sã oficiem Sfânta Liturghie, la care am 
cuminecat parte din ostaºii pregãtiþi în acest scop. Le-am vorbit despre: “Taina Cuminecãturii”. Am botezat 36 
copii ai satului ºi am cuminecat cu Sfintele Taine 2 bolnavi. (În Cernicoºi se afla divizionul 2 al Regimentului 4 
Roºiori). Dupã masã am plecat la Emilianowka, postul de comandã al Regimentului 4 Roºiori, unde seara am 
oficiat slujba Sfintelor Patimi la care au participat ostaºii ºi ofiþerii din garnizoanã, precum ºi populaþia civilã. Am 
vorbit mulþimii despre Patimile Mântuitorului. 
 Vineri, 3 aprilie, dimineaþa, am cuminecat câþiva subofiþeri din garnizoanã, apoi am plecat spre Ocreci. 
În dupã amiaza aceleiaºi zile m-am prezentat la Regimentul 3 Artilerie Cãlãreaþã Satkin, unde am oficiat Te Deum 
la vreme de rãzboi, am vorbit ostaºilor despre “Urmarea lui Iisus” ºi am cuminecat câþiva ostaºi ce ajunaserã în 
acea zi. 
 Sâmbătă spre duminică (4 către 5 aprilie), orele 12 noaptea, am oficiat “Învierea” la Ocreci, la care a dat 
rãspunsurile în ruseºte corul din Scheliabowka, adus cu maºina în acest scop. Frumuseþea rãspunsurilor a 
impresionat profund auditoriul. 
 Vinerea Patimilor, seara, am oficiat Prohodul la Ocreci, vorbind celor prezenţi despre ‘Suferinţele 
Mântuitorului pentru omenire”. 
 Sâmbãtã, 4 aprilie, dimineaþa, la Subino, am mãrturisit, în grupuri, ostaºii garnizoanei, apoi am sãvârºit 
Sfânta Liturghie, i-am împãrtãºit, dimpreunã cu domnii colonei comandanþi ai diviziei ºi Regimentului 2 Cãlãraºi. 
Am vorbit ºi aici celor prezenþi despre “Calvarul lui Iisus”. Dupã masã am plecat pe front la Copotâia, unde în 5 
locuri am sãvârºit slujbe religioase ºi am vorbit ostaºilor. 
 Duminicã, 5 aprilie, ziua I de Paºti, dupã Învierea sãvârºitã la Ocreci, am plecat cu corul la Satkin, unde 
am sãvârºit iarãºi Învierea la orele 7 dimineaþa, sfinþind ºi aici Pasca credincioºilor, lucru ce l-am fãcut ºi la Ocreci. 
Am vorbit ºi aici ostaºilor ºi populaþiei despre “Credinþa în Înviere ca mijloc de mântuire”. Am cântat cu toþi 
ostaºii “Hristos a înviat”, iar poporul “Cristos voscresi”. Am împãrtãºit câþiva ostaºi cu împãrtãºanie conservatã. 
Am plecat de aici în Subine, unde am oficiat Învierea ºi Sfânta, Liturghie la orele 9,30. Am participat cu  ofiþerii 
comandanþi ai diviziei, Regimentul 2 Cãlãraºi, ºeful statului major al diviziei, precum ºi alþi ofiþeri superiori, 
doctori, ofiþeri, trupa din garnizoanã ºi populaþia civilã. A rãspuns într-un mod impresionant corul, în ruseºte, iar la 
sfârºitul Liturghiei am cântat cu toþii “Hristos a înviat”, dupã care am vorbit asistenþei despre “Înviere”. Am sfinþit 
apoi o frumoasã troiþã aºezatã în curtea bisericii, întru amintirea eroilor noºtri, adresând cu acest prilej cuvinte 
potrivite mãreþiei Praznicului, ºi populaþiei civile. Am sfinþit apoi Pasca pentru populaþie ºi ostaºi. Am 
înmormântat un copil ºi am botezat 9 copii pentru ca dupã masã sã plec la ostaºii de pe front, oficiind servicii 
religioase ºi rostind cuvântãri în legãturã cu praznicul la Vacuf Baigogea. Erau de faþã domnii ofiþeri, în frunte cu 
domnii comandanþi ai Regimentelor 2 Cãlãraºi ºi 3 Artilerie Cãlãreaþã. Seara, m-am reîntors la Ocreci pentru ca, 
luni 6 aprilie, dimineaþa, sã plec la Scheliabowka, unde se aflã trenurile Regimentului 3 Cãlãreaþã ºi divizionul 2 al 
aceluiaºi regiment, sãvârºind în faþa a peste o mie de oameni (militari ºi civili), Sfânta Liturghie. Rãspunsurile au 
fost date în ruseºte de frumosul lor cor. La sfârºitul slujbei, toatã asistenþa a cântat “Hristos a înviat”, ca peste tot, 
de altfel. Am vorbit ºi aici despre însemnãtatea praznicului, sfinþind Pasca ºi împãrtãºind mai mulþi copii. Am 
plecat apoi în mijlocul satului, unde erau îngropaþi 6 eroi ai Regimentului 3 Artilerie Cãlãreaþã ºi unde s-a ridicat o 
frumoasã troiþã pe care am sfinþit-o. Mormintele erau frumos îngrijite. Am vorbit ºi aici ostaºilor despre jertfele 
oºtirii noastre pentru Cruce ºi Patrie, apoi am stropit trupa ºi asistenþa cu apã sfinþitã, fãcând ºi un scurt parastas 
pentru eroii cãzuþi. Dupã masã am plecat la Taman, unde am fãcut un serviciu religios ºi am vorbit trupei; de aici, 
la Tamak, unde am oficiat un Te Deum, þinând o predicã, iar de aici la Emilianowka, unde am sãvârºit Vecernia cu 
rugãciuni pentru pace, vorbind asistenþei despre mãreþia Praznicului. Am sfinþit ºi aici Pasca ºi am botezat 23 
copii, iar la Tamak 6 copii. 
 Marþi, 7 aprilie, am plecat la Kolai, unde la orele 10,30 am sfinþit o troiþã ºi cimitirul eroilor din acel sat, 
oficiind apoi parastas pentru cei 4 eroi ce odihnesc acolo ºi vorbind asistenþei despre însemnãtatea jertfei lor. Am 
sfinþit Pasca credincioºilor, adresându-le ºi lor cuvinte de încurajare ºi botezându-le 14 copii. Dupã masã m-am 
reîntors la Scheliabowka, unde am botezat 22 de copii, ajungând abia seara la Ocreci. 
 Joi, 6 aprilie, am fost la tragere cu escadronul de pionieri, sub comanda locotenentului Tanoviceanu, iar 
sâmbătă,  11 aprilie, la Secţia II-a a ambulanţei, la Subine. 
 Duminicã, 12 aprilie, am sfinþit biserica din Iþchi, la care a participat tot satul, precum ºi ostaºi ºi ofiþeri 
de-ai noºtri. Am vorbit asistenþei despre “Dreapta credinþã“, împãrtãºind la Sfânta Liturghie oficiatã, mai mulþi 
credincioºi. Le-am sfinþit apoi Pasca, a doua zi fiind ziua morþilor, respectându-le datinile. Slujba a fost 
impresionantã, rãspunsurile fiind date în cor în ruseºte, sub conducerea cântãreþului nostru, sergentul Carabegiu. 
Bãtrânii, cu lacrimi în ochi, au petrecut tot timpul Sf. Slujbe. Tineretul sub 20 de ani însã, privea ca la teatru, fiind 
strãin de tot ce se petrecea. Le-am botezat 11 copii. 
 Luni, 13 aprilie, la Scheliabowka, am sãvârºit Sfânta Liturghie ostaºilor Regimentului 3 Artilerie 
Cãlãreaþã, la care a participat ºi populaþia civilã foarte numeroasã în acest sat. Rãspunsurile au fost date de corul 
lor. Dupã Sfânta Liturghie am sãvârºit parastas pentru morþi, apoi Panihida la mormintele eroilor din mijlocul 
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satului. Dupã masã am botezat 9 copii. De notat cã, în aceste douã comune, Scheliabowka ºi Iþchi, am reuºit sã 
înjghebãm frumoase comunitãþi de revenire la creºtinism, precum ºi coruri bisericeºti impresionante. Poporul este 
setos de manifestãri religioase ºi ne cautã cu orice prilej. Tot în dupã amiaza aceleiaºi zile, am fost la Seitler, iar 
seara m-am întors la Ocreci. 
 Marţi, 14 aprilie, am cercetat bolnavii secţiei I a ambulanþei, întocmind în aceeaºi zi ºi programul de 
activitate pentru zilele urmãtoare. Dupã masã am deshumat osemintele fruntaºului erou Controloru Nicolae, din 
Regimentul 36 Artilerie, îngropate izolat ºi le-am reînhumat în cimitirul german din Iþchi. 
 Miercuri, 15 aprilie, am cecetat ca de obicei bolnavii ambulanţei, iar după masă am oficiat un botez. 
 Joi, 16 aprilie, am înmormântat, la cerere, un creºtin din Iþchi, iar sâmbãtã, 18 aprilie, tot la cerere, un 
moºneag din Ocreci ºi douã femei ºi un copil răniţi de bombe. 
 Duminicã, 19 aprilie, pentru desãvârºirea programului, am plecat la Tamak, unde la Sfânta Liturghie 
oficiatã a dat rãspunsurile corul din Scheliabowka. Am vorbit despre sublimitatea jertfei eroilor noºtri. Am botezat 
apoi 9 copii. În dupã masa aceleiaºi zile, am oficiat Sfeºtania la Cernicoºi, vorbind trupei despre datoria de a te 
supune ºi a executa cu stricteþe ordinele cele mai înalte, mânecând de la cuvintele Scripturii. Am botezat ºi aici 23 
de copii, dupã care m-am reîntors la Tamak, unde am participat la o serbare aranjatã de d-l cãpitan Popescu 
Vlãdoianu cu ostaºii, iar a doua zi, luni, 20 aprilie, am oficiat Sfânta Liturghie la Regimentul 4 Roºiori, 
Emilianowka, vorbind ostaºilor despre “Virtuþile ostãºeºti”. Dupã masã, m-am reîntors la Ocreci, unde am 
înmormântat pe ostaºul erou Iordan Marin, din Regimentul 4 Rãºiori, mort din cauza rãnilor pricinuite de branduri. 
Am vorbit, cu acest prilej, despre “Jertfa eroilor”. 
 Marþi, 21 aprilie, am cercetat comunitatea creºtinã din Iþchi ºi biserica. 
 Miercuri, 22 aprilie, m-am întreþinut cu bolnavii ºi rãniþii ambulanþei, iar joi, 23 aprilie, Sf. Gherorghe, 
patronul cavaleriei, am oficiat la Subino, vorbind ostaºilor despre “Martiriul creºtin în legãturã cu Sf. Gherorghe ºi 
eroii noºtri din rãzboiul Crucii”. Am oficiat apoi prohod sergentului Bãluþã Ion din Regimentul 2 Cãlãraºi, precum 
ºi rugãciuni pentru eroii noºtri. Am botezat 6 copii. Am cercetat bolnavii ambulanþei pentru ca, dupã masã, sã 
oficiez la Satkin, Sfeºtania, vorbind ostaºilor despre însemnãtatea zilei. Seara, m-am reîntors la Ocreci, iar vineri 24 
aprilie, am cercetat bolnavii ºi mi-am fãcut rapoartele necesare. 
 Sâmbãtã, 25 aprilie, am oficiat Sfânta Liturghie la ambulanþã, slujbã la care au participat ºi ostaºi ai 
escadronului de pionieri ºi alþi ostaºi strãini. Am vorbit despre “Boalele trupeºti, consecinþã a pãcatelor”. 
 Duminicã, 26 aprilie, am oficiat, la Jeliabowka, împreunã cu pãrintele Marian de la Corpul 7 Armatã. A 
asistat armata din garnizoanã ºi populaþia civilã. Răspunsurile date de cor. 
 Luni 27, aprilie, am þinut ora de educaþie moralã ºi patrioticã, la ambulanþã, încadratã de cântece 
patriotice, iar marþi, 28 aprilie, am organizat un alt program cultural la ambulanþã, în salonul bolnavilor, cu 
cântece patriotice ºi naþionale executate de corul ostaºilor ºi precedate de conferinþa doctorului Botezan, despre 
“Bolile sociale”. 
 Miercuri, 29 aprilie, am fost la Satkin ºi Gemgi, unde am vorbit ostaºilor despre camaraderie în cadrul 
învãþãturii Mântuitorului. În ambele locuri se aflau ostaºi ai Regimentului 3 Artilerie Cãlãreaþã. 
 Joi, 30 aprilie, am oficiat la Tamak ºi Emilianowka, vorbind ostaºilor despre iubirea de aproape, 
camaraderie ºi cinste. Conferinþa, întovãrãºitã de exemple vii, a dat prilej ostaºilor sã tragã dintr-însa învãþãturi 
morale ºi de conduitã. 
 Întru propovãduirea cuvântului lui Dumnezeu, am întâmpinat peste tot din partea ostaºilor, atât pe front, 
cât ºi în cantonamente, caldã primire ºi bunã dispoziþie întru ascultarea lui. Durerea sufletului lor este dorul de ţară, 
familie, ogor. 
 ªi este explicabilã. 

 

Preot căpitan Gh. Nariţa 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 348-350 
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[Regimentul 82 Infanterie] 
[9 aprilie 1942] 
 

Dare de seamă 
cuprinzând activitatea pastorală moral-patrioticã desfãºuratã în zona de operaþiuni cu prilejul 
Sfintelor Patimi ºi Sfintelor Paºti, de cãtre preotul cãpitan activ Barbu I. Gheorghe, confesorul 
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Regimentului 82 Infanterie, întocmitã conf. ord. 63/1942 al Comandamentului M. U. Oficiul poºtal 
militar nr. 135 

 
 În ziua de 1 aprilie 1942, cu prilejul sfinþirii apei ºi botezarea trupelor, am fãcut o recunoaºtere a satului 
Spiridonovka, spre a mã informa asupra stãrii de spirit din punct de vedere religios, insistând asupra faptului dacã 
în aceastã zonã se gãsesc morminte de eroi, starea în care se gãseºte câmpul de luptã dupã asanare, etc. 
 Satul Spiridonovka se gãseºte situat într-o zonã unde au avut loc lupte destul de crâncene ºi au durat mult 
timp. 
 Mai toată populaţia a fost refugiată, reîntorcându-se ulterior, în parte, la căminele lor. 
 Actuala populaþie, încã sub impresia grozãviei ºi sãlbãticiilor bolºevice, începe încet, încet sã-ºi refacã 
gospodãriile, sã-ºi cureþe casele - în cea mai mare parte murdare, deteriorate ºi sãrãcite, potrivit planului bolºevic 
de a depersonaliza ºi de a desfiinþa complet sentimentul de proprietate individualã. 
 Satul Spiridonovka nu are bisericã. În vederea faptului cã se apropiau sãrbãtorile Sfintelor Paºti, cele 
dintâi sãrbãtori creºtine ale Învierii Domnului, dupã 25 ani de teroare ºi persecuþie religioasã - constatând ºi 
sentimentul religios al populaþiei ucrainiene, dornicã de viaþã sufleteascã creºtinã - am luat în acest sat urmãtoarele 
mãsuri: 
 1. Am golit materialele divizionului de artilerie dintr-o remiză de la colhoz, pe care am amenajat-o cu o 
estradã, unde am instalat un altar cu icoane ºi candele. 
 2. Cu concursul primarului comunei, am împrumutat din sat ºi câteva icoane ucrainiene, aºezându-le în 
acest altar improvizat ºi sfinþindu-l în ziua de 2 aprilie a.c., am început serviciul divin al Sfntelor Patimi la care au 
luat parte atât ostaºii, cãt ºi credincioºii. 
 3. Am luat măsuri pentru confecţionarea unei troiţe, pe care o vom instala în acest sat spre a lăsa aici, la 
părăsirea zonei actuale, un semn pios de credinþã creºtinã din partea ostaºilor regimentului nostru. 
 4. Am luat mãsuri pentru înfrumuseþarea mormintelor eroilor ºi refacerea inscripþiilor de pe crucile lor, 
ºterse în timpul iernii. 
 5. Am luat măsuri pentru oficierea unui parastas la Cimitirul de onoare din Spiridonovka ºi aºezarea unei 
troiþe ce se va sfinþi în ziua de 9 aprilie, orele 9. 
 Situaţia câmpului de luptă 
 Fãcând recunoaºterea câmpului de luptã din împrejurimi, am constatat cã a fost asanat în grabã ºi în 
condiþii mulþumitoare. 
 În aceastã zonã, cu excepþia zonei Bujalik, toþi ostaºii eroi cãzuþi la datorie au fost culeºi ºi înmormântaþi 
creºtineºte, mormintele individuale având fiecare sfânta cruce cu inscripþia respectivã. Nu toate mormintele au fost 
aranjate într-un loc, astfel cã am gãsit ºi morminte izolate, cu inscripþii aproape ºterse, pe care abia se mai cunoºtea 
numele eroilor. 
 Crucile nu sunt confecţionate uniform. Am luat măsuri ca inscripţiile să fie refăcute, iar mormintele să fie 
aranjate cu ajutorul populaţiei civile, cãreia i-am explicat grozãviile teroarei ºi sistemul bolºevic de ai scoborî în 
lumea animalelor prin distrugerea locaºurilor sfinte ºi prin suprimarea drepturilor lor la o viaþã creºtinã ºi civilizatã. 
 Am explicat, de asemenea, ºi ostaºilor, pe cât a fost posibil, în mod intuitiv, pericolul bolºevic ºi mândria 
pe care trebuie sã o avem în aceste vremuri de a fi ºi noi luptãtori dârji pentru reîncreºtinarea pãmântului pângãrit 
de hoardele lipsite de omenie ºi de credinþã în Dumnezeu. 
  Activitatea religioasă 
 În dimineaþa zilei de 27 martie a.c., la oprirea trenului nostru militar în staþia Chiºinãu, am fãcut o vizitã 
la Catedrala Sfintei Mitropolii din oraº. Am luat parte la serviciul divin unde dupã oficiere, împreunã cu o 
delegaþie de ofiþeri din regimentul nostru, am fost primit de P. S. Arhiepiscop locotenent Efrem Tighineanu; s-a 
împãrþit Noul Testament, cãrþi de rugãciuni, foi de zidire sufleteascã ºi câteva veºminte preoþeºti din cele 
disponibile, cu care am aranjat altarul capelei din Spiridonovka. 
 Reîmbarcaþi în tren, am oficiat serviciul divin al sfinþirii apei ºi am botezat toþi ostaºii, cãrora le-am 
împãrþit pe drum cãrþi de rugãciuni, broºuri religioase, foi de zidire sufleteascã. 
 În drumul nostru am întâlnit ºi trenurile militare ale Batalionului III/82 ºi Regimentului 2 Artilerie Grea 
din Bucureºti. 

În timpul staþionãrii am vizitat toþi ostaºii din vagoane cãrora, împreunã cu domnii comandanþi, le-am 
împãrþit cãrþi de rugãciuni ºi le-am dat sfaturi duhovniceºti, îmbãrbãtându-i ºi îndemnându-i sã fie veseli ºi voioºi. 
 Tot pe drum, am întâlnit ºi un tren militar slovac, mergând spre front, cu ai cãror ostaºi ne-am împrietenit 
foarte repede împãrþindu-le ºi lor iconiþe ºi cãrþi de rugãciuni. Comandantul slovac ºi o delegaþie de ofiþeri au 
fãcut o vizitã în vagonul ofiþerilor noºtri, întreþinându-se într-o atmosferã de dragoste ºi camaraderie. De 
asemenea, atât ostaºii noºtri, cât ºi ostaºii slovaci, s-au înfrãþit foarte repede prin cântece ºi jocuri naþionale. 
 În Odessa 
 În dimineaţa zilei de 29 martie a.c., ora 3,30 am debarcat în Odesa. 
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 Fiind sărbătoarea Floriilor, iar trupa fiind ocupată cu debarcarea, împreună cu câţiva ofiţeri am mers la o 
capelă din apropierea staţiei cu rampa noastră de debarcare. Am oficiat un scurt serviciu religios ºi am împãrþit 
ostaºilor ºi ofiþerilor ramuri de salcie luate de la sfânta bisericã. 
 Venind la Spitalul de Campanie Nr. 4 - punctul nostru de adunare - am vizitat rãniþii împreunã cu o 
delegaþie de ofiþeri, le-am împãrþit cãrþi de rugãciuni ºi i-am îmbãrbãtat în suferinþele lor. 
 La ora 10,30 a sosit în mijlocul nostru ºi d-l general comandant al diviziei, care m-a luat cu d-sa spre a 
merge pe drum - în afarã de oraº - la trupele noastre ce se aflau în marº spre noua zonã. Am mers apoi, cu d-l 
general comandant, la Cimitirul de onoare al eroilor - victime ale atentatului bolºevic întâmplat  la Comandamentul 
din Odesa, în toamna anului trecut -. Mi s-a pãrut cã ºi la acest cimitir ar fi ceva de lucru, mai cu seamã cã se 
gãseºte situat într-un oraº ca Odesa, unde poate fi vãzut de oricine. Nici mãcar crucile nu sunt aranjate uniform, mai 
cu seamã cã alãturi se gãsesc ºi eroi germani, ale cãror morminte sunt foarte bine aranjate. 
 Săptămâna Sfintelor Patimi 
 Miercuri, 1 aprilie a.c., între orele 6 - 10 am oficiat Sfânta Liturghie în satul Spiridonovka, la care a luat 
parte Batalionul I/82, precum ºi toþi ofiþerii ºi ostaºii din acest cantonament. 
 Dupã ce le-am vorbit despre puterea rugãciunii ºi foloasele harului divin, s-au mãrturisit cu toþii în faþa 
sfântului altar. Le-am împãrþit cãrþi de rugãciuni la cei ce nu aveau ºi i-am sfãtuit sã citeascã rugãciunile respective 
în vederea primirii Sfintelor Taine. 
 Joi, 2 aprilie a,c., între orele 6-11, am oficiat Sfânta Liturghie în altarul instalat în colhozul 1 Mai, 
Spiridonovka. Dupã ce am predicat ostaºilor despre importanþa misiunii noastre istorice pe aceste meleaguri, 
reîncreºtinate cu jertfa bravului ostaº român, fiecare ofiþer ºi ostaº a primit Sfânta împãrtãºanie în timp ce, cu toþii, 
se închinau ºi cântau imnul “Cu noi este Dumnezeu, înþelegeþi neamuri ºi vã plecaþi”. 
 În aceastã zi au fost împãrtãºiþi: compania comandã; trenul de luptã regimentar ºi Batalionul I/82 
Infanterie. 
 După masă am mers în satul Bujalik, la Batalionul III/82. 
 În comuna Bujalik 
 În seara zilei de 2 aprilie a.c. am slujit denia cu cele 12 evanghelii, în biserica satului Bujalik, luând parte 
toþi ofiþerii ºi ostaºii din Batalionul III/82 Infanterie, în frunte cu comandantul ºi primarul satului. 
 A fost un serviciu divin înălţător. Biserica, cu cupola prãbuºitã de hoardele bolºevice, rãsuna de imnurile 
divine cântate de ostaºi ºi ofiþeri. 

Dupã ce ostaºii noºtri mai înainte aranjaserã mormintele ºi sfintele cruci ale eroilor, din jurul acestei 
biserici, s-au mãrturisit cu toþii în aceastã searã, ascultând predica ce le-am rostit, în care am stãruit asupra misiunii 
noastre sfinte pe aceste locuri pângãrite de bolºevici. 
 Vineri, 3 aprilie a.c., am oficiat serviciul divin al Ceasurilor Sfintelor Patimi, în biserica din Bujalik, între 
orele 6-11,30, în timpul acesta toþi ofiþerii ºi ostaºii au fost împãrtãºiþi cu Sfintele Taine. 
 Li s-au împãrþit cãrþi de rugãciuni ºi foi de zidire sufleteascã. Cu acest prilej am rostit ostaºilor o predicã 
în care am stãruit asupra hotãrârii fiecãruia de a-ºi cerceta conºtiinþa ºi de a-ºi face datoria pe deplin, cu toatã 
hotãrârea ºi cu toatã voinicia. 

Numai atunci când avem voinþa oþelitã ºi pornim la luptã cu hotãrârea nestrãmutatã de a birui, puterile 
noastre sporesc în toate acþiunile ostãºeºti, biruind orice împotrivire ºi realizând, atât prin dârzenia noastrã, cât ºi 
prin ajutorul bunului Dumnezeu, toate dorinþele ºi aspiraþiile scopului sfânt pe care îl urmãrim. 
 Împreunã cu d-l comandant al Batalionului III/82 Infanterie ºi primarul satului, am luat mãsuri ca aceastã 
bisericã destul de încãpãtoare sã fie reparatã ºi sã fie redatã cultului, cât mai curând posibil. 
 Serviciul divin al Prohodului Domnului 
  Dupã ce am terminat de împãrtãºit ofiþerii ºi ostaºii Batalionului III/82 Infanterie în comuna Bujalik, am 
venit la P. C. din Spiridonovka, unde la orele 18 am început serviciul divin al prohodului Domnului. Au luat parte: 
ofiþerii ºi trupa companiei comandã; trenul de luptã regimentar; Batalionul I/82 ºi populaþia satului Spiridonovka ºi 
din împrejurimi. 
 S-a fãcut ocolirea cu Sf. epitaf purtat de cãtre ofiþeri, în timpul cãreia ostaºii aveau lumânãri ºi felinare 
aprinse. A fost o adevãratã searã de rugãciune ºi reculegere sufleteascã. La sfârºitul serviciului religios am vorbit 
ostaºilor ºi populaþiei civile despre sensul patimilor Domnului Iisus Hristos ºi despre prãbuºirea bolºevismului. 
 Sâmbãtã 4 aprilie a.c., între orele 6-11 am slujit Sfânta Liturghie la P. C. Spiridonovka, luând parte 
ofiþerii ºi ostaºii companiei armament ºi companiei pionieri de la Colonia Aºanca. Dupã ce s-au mãrturisit, au 
primit cu toþii Sfânta Împãrtãºanie. 
 La sfârºitul serviciului divin am vorbit ostaºilor despre voinþa dârzã pe care trebuie sã o avem ºi pe care 
trebuie sã ne-o fortificãm încontinuu cu ajutorul lui Dumnezeu, spre prãbuºirea colosului ºi pericolului bolºevic ºi a 
deveni, prin Cruce ºi prin tãria braþului nostru, pionieri adevãraþi de reconstrucþie a lumii celei noi, lumea 
adevãratã ºi realã care ne garanteazã existenþa, întãrirea ºi progresul neamului nostru. 
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 În aceastã zi, la orele 12,30, am terminat complet spoveditul ºi împãrtãºitul ofiþerilor ºi ostaºilor din tot 
regimentul. Am voit ca nici un ostaº sã nu rãmânã neîmpãrtãºit de Sf. Paºti ºi mare mi-a fost bucuria cã toþi, fãrã 
deosebire de confesiune, au primit Sfintele Taine nesiliţi de nimeni. 
 Serviciul divin al Sfintei Învieri 
 Potrivit programului întocmit, în colaborare cu biroul instrucþiei ºi aprobat de cãtre domnul comandant al 
regimentului, serviciul divin în noaptea Sfintei Învieri s-a desfãºurat în toatã mãreþia ºi pietatea creºtinã. 
 Era prima Înviere pe pãmântul Ucrainei, dupã 25 de ani de prigoanã ºi teroare bolºevicã a Evangheliei lui 
Hristos. 

Serviciul liturgic s-a desfãºurat în toatã splendoarea, întocmai ca ºi cum am fi fost în þarã. Am voit sã 
creem în sufletele ostaºilor, cu acest prilej, atmosfera duhovniceascã ºi bucuria creºtinã pe care o simte fiecare în 
noaptea Învierii, ca ºi cum am fi sãrbãtorit-o în chiar bisericuþa din satele lor; în plus am voit sã realizãm, cu acest 
prilej, ºi forþa dinamicã spiritualã care întãreºte ºi fortificã pe ostaº. 
 La orele 12 noaptea precis, de la comandant ºi pânã la ultimul soldat, am ieºit cu toþii cu Învierea, urcând - 
popor ºi ostaºi - un deal din apropiere, cu lumini ºi felinare aprinse. Toþi, în genunchi, au ascultat cu pietate Sfânta 
Evanghelie a Învierii, pe care am citit-o în limba românã ºi germanã, am rostit “Hristos a înviat” în limba românã ºi 
ucraineanã, la care mi s-a rãspuns pe rând, atât de ostaºi, cât ºi de credincioºi: “Adevãrat a înviat”. 
 Toþi ostaºii cu ofiþerii lor au dat rãspunsurile cântând “Hristos a înviat”. De asemenea ºi populaþia 
ucraineanã. 
 Dupã terminarea Sfintei Liturghii am rostit predica, în care am stãruit asupra însemnãtãþii acestei mari 
sãrbãtori creºtine pentru toatã lumea, accentuând cã ea se sãrbãtoreºte pentru prima datã pe aceste locuri pustiite, 
dar eliberate de sub teroarea bolºevicã prin tãria în credinþã ºi vitejia ostaºului român ºi german înfrãþit în aceastã 
cruciadã spre a realiza împreunã reîncreºtinarea ºi izbãvirea popoarelor U.R.S.S. sãlbãticite de pãgânismul bolºevic. 
 Le-am citit, de asemenea, pastorala Î. P. S general Partenie Ciopron Episcopul Armatei ºi cuvântul Sf. 
Ioan Gurã de Aur pentru Sfintele Paºti, pe care soldaþii le-au ascultat îngenunchiaþi. Am vorbit ºi populaþiei civile. 
 Am împãrþit Sfintele Paºti la ostaºi ºi populaþiei civile, trimiþând ºi celor din alte unitãþi, în special la 
Batalionul III/20 Dorobanþi. 
 În comuna Bujalik 
 Duminică, 5 aprilie a.c., în noaptea sfintei Învieri la orele 2 am fost chemat de cãtre populaþia civilã a 
satului Bujalik pentru a le oficia ºi lor prima Înviere. Deºi în program aveam fixat pentru aici, ora 8 dimineaþa în 
prima zi a Sfintelor Paºti, cu aprobarea d-lui comandant al regimentului am plecat noaptea ºi la credincioºii din 
acest sat, vãzând dorinþa lor vie de a avea neapãrat, de Înviere, un pãstor sufletesc! Sosind la bisericã, mare mi-a 
fost bucuria vãzând cã eram aºteptat de întreg satul. În mai puþin de un sfert de orã s-au adunat ºi ostaºii ºi ofiţerii 
Batalionului III/82, care au luat parte în mod efectiv, dând răspunsurile la serviciul divin. 
 Dupã oficierea Sfintei Liturghii am spovedit ºi împãrtãºit toatã populaþia satului Bujalik - peste 600 de 
suflete: bãrbaþi, femei ºi copii -. 
 Am fost surprins de mulþimea care a venit la Sfânta bisericã aducând ºi Sfintele Paºti pentru sfinþire. Le-
am þinut predicã vorbind despre biruinþa Învierii lui Hristos ºi prãbuºirea bolºevismului, îndemnându-i sã dea slavã 
lui Dumnezeu, cã prin jertfele de sânge ale oºtirii noastre li s-au redat iarãºi credinþa ºi libertatea. Au luat parte ºi 
ostaºii escadronului de cavalerie aflaþi în acest sat. Ostaºilor le-am citit pastorala Î.P.S. Episcop al Armatei, în 
timpul cãreia ei au îngenunchiat împreunã cu credincioºii. 
 Dupã terminarea serviciului liturgic, am mers împreunã cu d-l comandant la Batalionul III/82  Infanterie, 
la toþi ostaºii din cantonamente spre a-i cerceta duhovniceºte ºi a ciocni ouã roºii la masã. Pe toþi i-am gãsit într-o 
bunã dispoziþie. Cu toatã zãpada grea ce cãdea, ne-am continuat vizitele noastre gãsindu-i în comun, întocmai ca ºi 
în satul lor, fãcându-ºi unul altuia urãri de bucurie ºi izbândã ostãºeascã. 
 Deºi vremea a fost extrem de nefavorabilã, s-a organizat ºi o serbare ostãºeascã pe batalion. Programul s-a 
terminat cu cântece ºi jocuri naþionale. Seara s-a fãcut rugãciunea pe un deal din apropiere, cântându-se “Hristos a 
înviat”. 
 A doua zi de Sfintele Paºti 
 Luni, 6 aprilie a.c., am slujit Sfânta Liturghie ºi Aghiasmã la P. C. Spiridonovka. Au luat parte toþi ostaºii 
Batalionului I/82 Infanterie ºi populaþia civilã. 
 În predica zilei am vorbit tuturor despre mândria pe care o are fiecare ostaº simþind cã este cu adevãrat 
santinelã de bronz ºi vestitor al Evangheliei în mijlocul unui popor atât de greu încercat în teroarea bolºevicã. Am 
fãcut ºi o procesiune religioasã la mormintele eroilor din acest sat, pe care le-am stropit cu apã sfinþitã. Ostaºii 
noºtri le-au aºezat la cruci lumânãri aprinse ºi au cântat în genunchi în faþa mormintelor de eroi “Hristos a înviat”. 
A fost un moment pios de înãlþare duhovniceascã. Apoi, potrivit unei tradiþii, ostaºii au mers la d-l comandant al 
regimentului, cãruia dupã ce, prin glasul meu, i-au exprimat urãrile de devotament ºi credinþã nestrãmutatã în 
victorie, au cântat “Hristos a înviat!”. 
 După-masă 
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 Am fost chemat de o delegaþie de credincioºi în satul Rapadiewa pentru a le oficia un serviciu divin ºi a le 
boteza copiii ºi tinerii din sat, care nu erau încreºtinaþi. În lipsã de bisericã, ne-am adunat în casa mai spaþioasã a 
unui gospodar, unde am instalat altarul de campanie. În mai puþin de un sfert de orã de la sosirea mea aici, a 
început sã vie tot satul, copii, tineri, femei, bãtrâni etc., cu lumânãri ºi colaci. Le-am slujit un serviciu religios, apoi 
le-am vorbit. Toţi, transfiguraţi, plângeau de bucurie, dădeau slavă lui Dumnezeu. 

Cu acest prilej am botezat 16 copii, pe care i-am înscris în registru ºi le-am împãrþit cãrþi de rugãciuni pe 
numele fiecãruia. La sfârºitul solemnitãþii religioase, întreaga populaþie a manifestat ºi a fãcut urãri pentru 
Mareºalul Conducãtor ºi oºtirea românã-germanã care le-a adus libertatea ºi pe Hristos, în locul teroarei, spaimei ºi 
persecuþiei bolºevice. 
 A treia zi de Sfintele Paºti 
 Marţi, 7 aprilie a.c.. Potrivit programului, am mers în colonia Siepanovka la compania armament greu 
regimentar. Într-o salã spaþioasã de la colhoz, am instalat altarul ºi am oficiat un serviciu divin la care au luat parte 
toþi ofiþerii ºi ostaºii, precum ºi întreaga populaþie a satului. Le-am vorbit despre Învierea Domnului ºi învierea 
unei lumi noi în locul bolºevismului prãbuºit pentru totdeauna. Le-am botezat 20 copii, cãrora le-am împãrþit cãrþi 
de rugãciuni, învãþându-i cum sã se închine ºi sã se roage. 
 Am botezat cu apă sfinţită toate încãperile ostaºilor, armele, tunurile, muniþia etc., le-am binecuvântat 
masa. Toþi ostaºii au dat rãspunsurile în timpul serviciului divin, cântând “Hristos a înviat”. La botezul copiilor s-a 
fãcut o frumoasã procesiune care a impresionat foarte mult pe credincioºi. 

Cu acest prilej am constatat la populaþia civilã, ataºamentul sufletesc de oºtirea noastrã, care a venit aici 
nu ca duºman, ci ca adevãraþi salvatori, de a-i scãpa prin jertfa ºi eroismul ei de sub prigoanã bolºevicã, redându-le 
libertatea ºi pe Hristos. 
 Consideraţiuni generale 
 Am cantonat în aceastã zonã ºi am intrat în dispozitiv în Duminica Floriilor, când Biserica noastrã 
sãrbãtoreºte intrarea triumfalã a Domnului Iisus Hristos în Ierusalimul pãgân. Timpul sãptãmânii Sfintelor Patimi a 
fost cel mai favorabil pentru a îmbãrbãta ºi a însufleþi pe soldaþi, dezvoltându-le în cel mai înalt grad hotãrârea ºi 
potenþialul lor de rezistenþã sufleteascã. Cunoºteam ºi nevoile, cât ºi gândurile lor, pe care în mod cât se poate de 
discret am cãutat, din timp, sã le înregistrez duhovniceºte pentru a-mi servi drept câmp de lucru ºi pastoraþie 
evanghelicã, moral patrioticã, în slujba scopului pe care îl urmãrim în aceastã cruciadã. 
 Drumul parcurs de la Sibiu - Odesa, mi-a fost cel dintâi prilej al acţiunii mele pastorale, pentru a pune pe 
ostaºi în contact cu viaþa nouã. 
 Vizitarea lor în vagoane, pe timpul parcursului în drumul spre noua zonã de operaþiuni, întâmpinarea 
doamnelor de la Crucea Roºie din staþia Râmnicu Vâlcea ºi Brãila, a fost iarãºi un mijloc de a tresãri în ostaºii 
noºtri fiorul de noi stãri psihologice pentru fortificarea lor sufleteascã. 
 Întâlnirea noastrã cu trenul slovac, unde ostaºii au gãsit o atmosferã de camaraderie ºi frãþie de arme în 
slujba aceluiaºi ideal comun, contactul sufletesc cu priveliºtea urmelor de incendiu din Basarabia, trecerea 
Nistrului, vizionarea din tren a câmpurilor de luptã, începând de la Tiraspol ºi pânã la actuala zonã de staþionare, 
au creat în sufletele ostaºilor noºtri un adevãrat proces psihologic care nu se mai potriveºte cu starea sufletescã în 
care se gãseau în momentul îmbarcãrii sau al staþionãrii din Turniºor. 
 Dupã îmbarcare, trenul îi ducea spre o destinaþie necunoscutã lor. ªi astfel le trebuia o dezlegare ºi o 
lãmurire, o explicaþie sprijinitã, nu pe fraze teoretice, ci pe ceva practic ºi real. 
 Vãlul acesta le-a fost ridicat, ca o cortinã ce le ascundea un necunoscut. ªi nu li l-a ridicat nimeni, ei înºisi 
au ajuns intuitiv la acest rezultat. Prin propria lor observaþie, prin propriile lor însuºiri. Începutul de clarificare a 
fost prilejuit de excepþionala mãrturisire a confesiunii noastre de credinþã, pentru a cãrei garanþie este chezaº 
însuºi cuvântul primului ministru al þãrii. 
 Nu înseamnă însă, că mai înainte de această puternică manifestaþie, ostaºul ardelean nu era hotãrât pentru 
luptã. Trebuia însã o atmosferã de pregãtire, de clarificare, atât nu pentru a-i menaja susceptibilitãþile, dar mai mult 
pentru a-l însufleþi, a-i împãca conºtiinþa ºi, mai ales, pentru a-i dezvolta forþele de luptã ºi rezistenþã pânã la 
maximul posibil. 
 Am amintit despre cele expuse mai sus, fiindcã preotul militar are una din cele mai grele misiuni ºi 
rãspunderi: aceea de a menaja ºi de a fortifica sufletul ostaºului cu blindajul celor mai curate virtuþi ºi celei mai 
nobile credinþe ºi aspiraþii. ªi în drumul acestei misiuni sacre, experienþa mea pastoralã de aproape 11 ani în oºtire, 
mi-a dovedit cã obstacolele sufletului sunt cele mai greu de biruit. 
 Al doilea punct de sprijin al pastoraţiei mele, a fost contactul intim al ostaºilor cu realitãþile rãzboiului. 
Atât cât a fost posibil pânã în prezent, ostaºii noºtri au prins repede în sufletele lor, ce înseamnã pentru noi ºi pentru 
þara noastrã o invazie a colosului bolºevic. 
 Al treilea punct de fixat în sufletele lor, a fost prilejuit de starea socialã ºi moral-religioasã în care au gãsit 
populaþia ucraineanã, lipsitã de orice mijloc de viaþã spiritualã civilizatã. 
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 Din observaþiile mele, am constatat cã ostaºii noºtri au tresãrit puternic la vederea acestor realitãþi, au 
devenit mai nostalgici în ceea ce priveºte sentimentul patriotic ºi se aratã mai hotãrâþi ºi mai dârji ca oricând pentru 
luptã ºi pentru rezistenþã, adânc convinºi cã noi suntem aici cu adevãrat în cortegiul unei mãreþe cruciade poruncitã 
de însuºi Dumnezeu. 
  “ªi când Dumnezeu ne porunceºte, puterea lui nebiruitã este cu noi”, ºi când avem puterea Lui deasupra 
noastrã ºi dreptatea Lui ocrotitoare, cine ni se poate împotrivi pe drumul împlinirii tuturor aspiraþiilor noastre 
curate ºi drepte, care sunt însãºi voia Lui cea sfântã. Este temeiul puternic ºi câmpul de sensibilitate spiritualã pe 
care au grefat Sfintele Paºti potenþialul de forþã ºi de rezistenþã, cu orice preþ, pentru satisfacerea tuturor 
îndatoririlor ostãºeºti. 
 În predicile mele am explicat deosebirea între ostaºul bolºevic care, lipsit de conºtiinþã, luptã mecanic 
contra propriilor lui interese ºi ostaºul român care luptã pentru un ideal superior, pentru cruce, pentru civilizaþie, 
pentru prãbuºirea bolºevismului ºi pentru drepturile noastre sfinte, smulse pe nedrept de coaliþia iudeo-masonicã 
spre a ne risipi forþele, a ne slãbi puterile de rezistenþã ºi a ne ºterge de pe harta lumii civilizate. 
 ªi în aceastã luptã sfântã, trebuie sã ne afirmăm din toate puterile noastre, dovedind prin fapte de glorie ºi 
de eroism c-am rãmas ceea ce am fost aici întotdeauna: santinelã de bronz a patriei noastre, sfinþitã cu sângele 
atâtor luptãtori, apãrãtori ai civilizaþiei în rãsãritul Europei ºi atleþi ai creºtinãtãþii, aºa cum de altfel, ne-au fost din 
veac moºii ºi strãmoºii care au sfinþit cu sângele lor toate ogoarele strãbune de unde ne tragem duhul nostru de 
viaþã naþionalã liberã ºi independentã. 
 Am arãtat ostaºilor cã suntem aici întocmai ca apostolii martiri, eroi ai creºtinãtãþii, care ºi-au lãsat case, 
pãrinþi, soþii ºi copii spre a alerga cu armele de biruinþã ale lui Hristos, pânã la marginile lumii, prãbuºind 
pãgânismul ºi zidind cu trupurile lor Bisericã lui Dumnezeu. ªi, precum ei au biruit, aºa vom birui ºi noi, cãci cu noi 
este Dumnezeu ºi nu cu cei care I-au pângãrit ºi dãrâmat altarele. 
 ªi, precum Mântuitorul a intrat triumfal în Ierusalimul pãgân, prãbuºind lumea pãgânã, aºa ºi noi vom intra 
glorioºi în cetatea triumfalã a victoriei ºi a biruinþei definitive, prãbuºind bolºevismul ºi întemeind neamul ºi patria 
pe temeiul drepturilor ei sacre pe care le are ºi pe care nimeni din lume nu ni le mai poate smulge sau tãgãdui. 
 Propuneri 
 Din examinarea zonei în care ne gãsim în prezent, relativ la promovarea ºi organizarea unei vieţi 
spirituale, am de făcut următoarele propuneri: 
 1. Întrucât ne gãsim într-un rãzboi sfânt, cu acþiuni hotãrâte ºi constructive, sã se ordone ca toate bisericile 
dãrâmate sã fie reparate urgent cu ajutorul meºterilor ºi populaþiei civile, cât ºi cu materialul existent ºi risipit pe 
lângã clãdirile distruse de bolºevici, în special cele aflate în colhozuri. 
 2. În satele unde nu se găsesc biserici, să se ia măsuri ca în locul unde altădată erau statuile lui Lenin, să se 
ridice Sf. Cruce. Eventual, la cererea credincioºilor, se pot amenaja ºi capele, pânã la construcþia unei biserici. 
 Este inadmisibil ca în regiuni care au fost ocupate de astă toamnă, încă din luna octombrie, să nu se 
găsească în sate măcar cel puţin o cruce la răspântie de drum. 
 3. Să se ordone a se trimite din þarã preoþi cu zel, misionari din cei mai buni. Sunt în þarã sate care au 
câte 3-4 preoþi, sunt biserici la oraºe care au, de asemenea, mai mulþi preoþi, sunt catedrale episcopale care au 
preoþi foarte buni. 
 Să fie obligaţi, ca alãturi de preoþii militari, sub încercata experienþã ºi trudnicul apostolat al Î. P. S. 
Episcop al Armatei. sã serveascã ºi aici cel puþin trei luni fiecare. 
 Sub directa lor îndrumare, conduºi de Episcopul Armatei, bisericile din Transnistria ar putea fi reparate ºi 
sfinþite în timpul cel mai scurt, spre a servi credincioºilor ºi a nu mai prezenta spectacolul atât de dureros în care se 
gãsesc. 
 Populaþia ucraineanã are toatã bunãvoinþa; le trebuie numai îndrumãtor. ªi îndrumãtorul nu poate fi decât 
preotul - slujitorul lui Dumnezeu - care s-a jurat în faþa altarului sã facã apostolat ºi sã conducã turma pe drumul 
mântuirii. 
 4. Sã se intervinã la M. A. N., Inspectoratul Clerului Militar, a se tipãri Noul Testament ºi cãrþi de 
rugãciuni în limbile moldo - ucraineanã pentru a servi credincioºilor ºi, în special, pentru catehizarea tineretului ºi a 
copiilor botezaþi, care nu au nici un fel de carte religioasã din care sã cunoascã realitãþile învãþãturii ºi vieþii 
creºtine. 

 
Confesorul Regimentului 82 Infanterie, 

Preot căpitan Barbu I. Gh. 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 77-83 
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[11 aprilie 1942] 
[Garnizoana Lugoj] 
 

Prea Sfinţiei Sale Episcop al Armatei,  
dr. Partenie Ciopron, inspectorul clerului militar, 

Alba-Iulia 
 

MEMORIU 
 
 Cu adâncă mâhnire sufletească, am onoarea a vă raporta următoarele: 
 Subsemnatul am fost cumplit nedreptãþit cu ocazia recentelor înaintãri. Deºi aveam memoriul cu cele mai 
bune ºi elogioase note posibile, din 1935 pânã în anul 1940, când am fost propus pentru înaintare “la alegere” - deºi 
am fost cu Regimentul 17 Infanterie pe front, în Basarabia ºi la Odessa, îndurând toate grozãviile rãzboiului, ºi cu 
toate cã eram primul în Anuarul Armatei, care urma sã fiu înaintat la gradul de preot maior, totuºi au fost înaintaþi 
pãrintele Adãscãliþei ºi pãrintele Bondrea (greco-catolic), iar eu nu, deºi sunt mai vechi în grad cu 8 luni decãt 
frãþiile lor. 
 Subsemnatul nu înţeleg cum s-a putut întâmpla una ca aceasta. 
 Nu mă cred perfect; ca fiecare om, voi fi având desigur ºi eu, cusururile mele, dar un lucru nu mi se poate 
tãgãdui de nimeni: cã toatã viaþa mea am muncit serios ºi cinstit în orice loc am fost pus de soartã ca sã-mi fac 
datoria. 
 Dovadă despre aceasta: 
 1. Certificatele mele ºcolare cu nota generalã “foarte bine”, în toate clasele de liceu, curs superior. 
 2. Certificatul de Maturitate nr. 475/1923 cu nota “matur cu foarte bine”, al Liceului “Traian Doda” din 
Caransebeº. 
 3. Absolutorul teologic nr. 317/1927-28 al Institutului Teologic din Caransebeº, cu nota generală “eminent 
în toţi anii de studii teologice”. 
 4. Atestatul de calificare preoţească nr. 5316 B ex. 1928 cu nota generală “distins”. 
 5. Diploma de licenþã în filosofie ºi litere, specializarea limba românã ºi pedagogia, nr. 16244 al 
Ministerului ºi nr. 1482 al Facultãþii de Litere din Bucureºti, cu menþiunea “cum laude” (patru bile albe ºi una bilã 
roºie). 
 6. Certificatul de absolvenţă a Seminarului Pedagogic universitar din Cluj, nr. 897/1932-33, cu media 
generală 10 (zece). 
 7. Activitatea mea ca profesor de limba românã ºi religie în Lugoj, în anii 1929-35, pe care o poate atesta 
Inspectoratul ºcolar al învãþãmântului secundar din Timiºoara ºi prea onoratul protopop Mihãescu al Lugojului. 
 8. La concursul “Preot militar”, din 15 februarie 1935, am reuºit primul, cu nota “foarte bine” dintre 15 
candidaþi, pentru singurul post vacant de atunci. 
 9. În clerul militar ºtiu, ºi pot dovedi cu notele calificative din memoriu ºi cu registrul de activitate 
pastoralã, þinut la zi ºi semnat lunar de comandantul de garnizoanã, c-am muncit cantitativ ºi calitativ cum nu se 
poate mai conºtiincios - ba chiar exagerat de conºtiincios; atât în garnizoanele Galaþi ºi Lugoj, cât ºi pe zona de 
vest, unde timp de 1,1/2 ani eram singurul preot militar pentru toate unitãþile risipite pe zona a douã divizii ºi am 
fost apreciat de toþi ºefii mei ierarhici ca: general Ganea, general Dragalina, general Carlaonþ, general Cocorãscu, 
colonel Constantinescu, colonel Iordãchescu, colonel Utzã etc. 
 Părintele protopop colonel Dãncilã cunoaºte foarte bine aceastã bogatã activitate a subsemnatului ºi m-a 
apreciat în repetate rânduri ca un element de elitã al clerului militar. 
 Cred cã ºi Prea Sfinþia Voastrã aþi binevoit, din “dãrile de seamã“ lunare, a aprecia la justa ei valoare 
activitatea mea. 
 10. Pe front, cu Regimentul 17 Infanterie, de asemenea, mi-am făcut deplină datoria prin: 
 a. Mângăierea răniţilor la postul de ajutor regimentar. 
 b. Îmbãrbãtarea ostaºilor cu care mergeam aproape tot timpul pe jos, ba chiar le duceam eu însumi puºtile 
mitraliere pentru a le ridica moralul scãzut din pricina împrejurãrilor vitrege ºi a neglijenþei ºi rãutãþii omeneºti. 
 c. Înmormântarea eroilor, evident în limitele ºi condiþiile oferite de împrejurãrile rãzboiului ºi de 
concursul, care mi-a lipsit foarte mult, al Regimentului 17 Infanterie. 
 La locul datoriei am stat foarte adesea în baraje de artilerie ºi în cumplite bombardamente de aviaþie, 
uneori fãrã masã, dormind mai mult în gropi; ba chiar, în exerciþiul funcþiunii, era sã fiu împuºcat de un ºofer - 
comunist, de-ai noºtri- sub pretext cã aº fi spion. Numai printr-o minune a lui Dumnezeu am scãpat cu viaþã din 
mâinile acestui nebun care mã þinuse un sfert de orã cu arma îndreptatã spre mine, gata sã tragã.  
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 Am înºirat cele de mai sus, nu pentru a mã mândri ºi lãuda cu trecutul meu, cãci din fire, subsemnatul sunt 
modest, chiar prea modest ºi totdeauna am muncit în tãcere, fiind convins cã munca cinstitã ºi conºtiincioasã trebuie 
sã i se recunoascã omului; ci numai pentru a dovedi cât de mare greºealã s-a fãcut cu mine ºi cât de cumplit am fost 
nedreptãþit. 
 Aceastã nedreptate ce mi s-a fãcut mã mâhneºte ºi mã demoralizeazã adânc, cã n-aº fi crezut vreodatã cã 
aceasta poate sã fie rãsplata muncii mele cinstite, conºtiincioase ºi demne în armată, timp de 7 ani. Eu nu mi-am 
bătut joc de serviciu muncind de mântuială. 
 Aproape tot timpul l-am petrecut în cazarmã în mijlocul ostaºilor ºi, prin sfaturi religioase-morale, prin 
exemplul personal ºi prin nenumãrate conferinþe (aproape zilnice, ba uneori chiar 2-3 conferinþe pe zi), totdeauna 
bine pregãtite, am cãutat sã le formez sufletul eroic de adevãraþi ostaºi creºtini - suflet cu care Regimentul 17 
Infanterie a biruit în atâtea lupte pe front. 
 Pentru calitatea conferinţelor mele cu conţinut moral ºi patriotic ºi a predicilor, iau mãrturie pe toþi 
intelectualii militari sau civili ºi pe preoþii care le-au ascultat ºi cred cã nu se va gãsi unul care sã spunã cã aceste 
conferinþe ºi predici ale mele au fost þinute vreodatã numai de mântuialã, fără miez sau fără suflet. 
 Eu am pus suflet în lucrul meu, dar vãd cã de sufletul meu conºtiincios, cinstit ºi demn, d-l colonel 
Nichita, comandantul Regimentului 17 Infanterie, ºi-a bãtut joc amarnic. 
 Căci nu-mi pot explica pricina neînaintării mele decât aºa, cã d-l colonel Nichita, desconsiderând complet 
munca mea de 7 ani în armatã, m-a notat ca vechime în anul trecut (când l-am întrebat dacã domnia sa m-a 
menþinut la alegere sau nu, d-l colonel Nichita mi-a rãspuns cã nu-ºi aduce aminte). ªi aceasta, probabil, pentru 
motivul cã subsemnatul n-am înþeles sã fiu servil - cum am observat cã-i place d-lui colonel - ºi-am avut curajul 
moral sã-i spun în faþã, cuviincios dar hotãrât, câteva adevãruri, atunci când în urma nesfârºitelor ºicane ce-mi 
fãcea, se umplea paharul amãrãciunilor mele sufleteºti. 
 Eu n-am avut, prea sfinte, nevoie în viaþã sã linguºesc cãci, deºi bãiat sãrac materialmente, am muncit 
cinstit ºi stãruitor ºi locurile de cinste mi le-am câºtigat cu ajutorul lui Dumnezeu ºi osteneala mea. De aceea n-am 
înþeles ºi nu înþeleg sã linguºesc pe nimeni. 
 Respect pe superiorii mei, dar cred cã ºi superiorii sunt obligaþi moral sã respecte pe subalternii lor ºi sã 
nu-ºi batã joc de ei, mai ales când e vorba de un preot care nu ºi-a pãtat haina lui de preot, nici cu vorba, nici cu 
fapta ºi a muncit cinstit ºi din tot sufletul. 
 Sau, poate, d-l colonel Nichita a înþeles sã facã din preot, þap ispãºitor pentru acei morþi ai regimentului 
care au rãmas neîngropaþi din pricinã cã, atât regimentul, cât ºi mai ales serviciul sanitar, în atribuţiile căruia intra 
grija asanării câmpului de luptă, s-au dezinteresat complet de asanare, lăsând-o în seama Diviziei 21 Infanterie, în 
Basarabia, sau lăsând, în Transnistria, echipa de asanare a regimentului pe seama unui sergent care nu ºi-a fãcut 
datoria pentru cã medicul ºef al regimentului nu l-a controlat. 
 Pe lângă înmormântarea religioasă a eroilor, subsemnatul am luat asupra mea o parte din serviciile 
serviciului sanitar, anume îngroparea cadavrelor, dar evident, nu puteam fi în acelaºi timp ºi la cimitir, cu echipa de 
îngropare ºi de înmormântare religioasã a morþilor, ºi pe câmpul de luptã cu echipa de asanare ce avea sã caute ºi sã 
adune morþii. 
 Medicul ºef al Regimentului 17 Infanterie, maior Petcu, s-a dezinteresat de chestiunea asanãrii câmpului 
de luptã pe motiv cã “morþii sunt treaba popii”, cu toate cã propriul domniei sale regulament al serviciului sanitar 
preciza cã “în atribuþiile medicului regimentului intrã ºi grija asanãrii câmpului de luptã, cãutarea, adunarea ºi 
îngroparea cadavrelor” (Instrucþiunile provizorii asupra serviciului sanitar în campanie, pag. 95 punctul L). 
 Subsemnatul am fãcut raport la regiment în repetate rânduri, ºi oral, ºi în scris, cerând asanarea completã a 
câmpului de luptã, dar m-am ales cu insulte din partea medicului, tolerate de d-l colonel Nichita ºi cu aceeaºi lipsã 
de mãsuri eficace din partea regimentului. 
 Prea Sfinþite, ºicanele ºi mizeriile morale îndurate de subsemnatul, de la 12 iunie 1941 (plecarea din 
garnizoanã) ºi pânã astãzi, la Regimentul 17 Infanterie, din partea d-lui locotenent colonel Berbescu, ajutorul 
comandantului ºi, mai ales, din partea d-lui colonel Nichita, sunt atât de multe ºi de mari încât, v-o mãrturisesc cu 
toatã sinceritatea, dacã n-aº fi fost preot ºi n-aº fi avut tãria de suflet a rãbdãrii creºtineºti în greutãþi ºi necazuri, de 
mult aº fi ajuns, Doamne pãzeºte, la un gest necugetat!! Dupã ce ne-am înapoiat de pe front, la 5 noiembrie 1941, 
am crezut cã s-a isprãvit cu calvarul meu, dar el a continuat ºi în garnizoanã ºi a culminat în cumplita nedreptate ce 
mi s-a fãcut cu neavansarea, fapt ce a stârnit surprizã, nedumerire ºi chiar indignarea tuturor celor ce mi-au 
cunoscut munca de preot militar. 
 Sã-mi fie permis a înºira, alãturat, câteva din mizeriile îndurate pe nedrept la Regimentul 17 Infanterie din 
partea d-lui colonel Nichita. 
 Prea sfinţite, eu nu vânez grade militare, dar atâta timp cât aceste grade formează criteriul de selecţionare 
a valorilor, mă doare sufletul să văd că sunt dat înapoia altor confraþi, în chip arbitrar ºi nedrept, de cãtre un 
comandant pentru motivul cã nu-l perii ºi c-am avut curajul mãrturisirii adevãrului. 
 Observ, prea sfinţite, că nu sunt singurul nedreptăţit în regiment, de către d-l colonel Nichita. Mai sunt ºi 
alþii : cãpitan Dreve nedecorat, cãpitan Afrim neavansat, deºi aveau toate drepturile, iar maiorul-erou Pleºan, 
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locotenentul-erou Bogdan ºi alþi eroi ai regimentului au murit desigur blestemându-l pentru mizeriile ºi 
nedreptãþile ce le-a fãcut d-l colonel Nichita. 
 De aceea, prea sfinţite, mă adresez prea sfinţiei voastre, ca părintelui nostru sufletesc, cu rugămintea 
fierbinte ca, luând în considerare cele de mai sus, să binevoiţi a interveni locului în drept pentru a se repara 
nedreptatea ce mi s-a fãcut cu neavansarea, dându-mi-se locul de cinste pe care-l merit în Anuarul Armatei ºi la 
care am dreptul prin “lupta cea bunã“ pe care am luptat ºi prin jertfa fiinþei mele sufleteºti ºi trupeºti întru 
împlinirea conºtiincioasã a datoriei în ogorul pastoraþiei ostãºeºti. 
 Vã rog, prea sfinþite, sã binevoiþi a interveni cu toatã energia pentru a mi se face dreptate, cãci nu mai pot 
suporta cumplita umilire ºi nedreptate ºi e pãcat sã lãsaþi, prea sfinte, ca un colonel plin de trufie ºi cu concepþii ºi 
criterii de selecþionare pãgâne sã-ºi batã joc de preotul care a muncit cinstit, stãruitor ºi demn. 
 Totodată, vă rog pe prea sfinţia voastră să binevoiţi a interveni locului în drept pentru a se da ordine 
categorice regimentelor ca, în viitor, serviciile sanitare, conform prevederilor propriilor lor instrucþiuni în 
campanie, sã facã asanarea câmpului de luptã, cãutarea, adunarea, transportarea la cimitir ºi identificarea morþilor, 
problema morþilor fiind în primul rând o chestiune sanitarã ºi numai apoi religioasã. Iar preotului sã i se dea 
personalul ºi materialul necesar înmormântãrii eroilor ºi a îngrijirii cimitirelor (echipa de îngropare, cântãreþ 
bisericesc personalul ºi materialul necesar confecþionãrii ºi inscripþionãrii crucilor. 
 Mulţumind, sunt al prea sfinţiei voastre, supus fiu sufletesc. 
 
Lugoj, la 11 aprilie 1942 

Damaschin Daicoviciu, 
preot de Garnizoană 

 
Rezoluţie: 20 aprilie 1942. Am răspuns preotului căpitan Daicoviciu că nu s-a făcut nedreptate. Va fi avansat 
maior la primele avansări. Nu este nici o umilire; e notat la vreme; avansaţii sunt notaţi la alegere. /ss/ Part[enie]. 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 292, f. 45-47 
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România 
Parohia Banu 
Anul: 1942, luna aprilie, ziua: 11 
Nr. 21 
 

Prea Sfinte Stăpâne, 
 
 Subsemnatul am fost mobilizat în calitate de preot confesor la Regimentul 6 Roºiori Purtat de la 22 iunie 
1941 ºi pânã la 1 februarie a.c., când am fost înlocuit, eu fiind din cadrele rezervei, de preotul cãpitan Rãzvan Ioan. 
Am însoþit regimentul în toate acþiunile lui, de la Prut pânã aproape de râul Doneþ ºi Crimeea. 
 În legãturã cu aceasta, îndrãznesc respectuos ºi smerit sã Vã aduc la cunoºtinþã urmãtoarele: 
 În afarã de pregãtirea sufleteascã-religioasã a ostaºilor, regimentul a prestat ºi o activitate religioasã-
misionarã ºi în rândurile populaþiei ucrainene. 
 Aceasta, nu datoritã mie, ci domnului comandant, colonel Radu Korne, astãzi comandantul 
Detaºamentului “Colonel Korne”. 
 La toate slujbele divine pentru ostaºi, comandantul era prezent ºi obliga pe toþi ofiþerii sã fie prezenþi. Eu 
ºi adjutantul regimentului aveam obligaþia sã-l anunþãm din vreme despre timpul ºi locul unde avea sã aibã loc 
slujba divinã. Þinea ºi se interesa foarte mult ca propaganda misionarã-religioasã sã se facã cât mai intens în 
rândurile populaþiei creºtine ucrainene, în faþa cãreia de multe ori, la slujbele creºtine, lua cuvântul ºi îi vorbea 
atingând ºi frumoase probleme religioase. Dãduse dispoziþia ca în orice sat, unde avem posibilitatea sã stãm cel 
puþin douã zile, sã aibã loc numaidecât o slujbã divinã, pentru care ofiþerul comandant al pieþii avea obligaþia sã 
facã cunoscut prin agenþi, populaþiei, despre locul ºi tot ce era în legãturã cu slujbele divine. De multe ori, când 
trebuiau sã se ia anumite mãsuri de siguranþã de cãtre trupã pe la marginile satului, când se gãseau chiar în 
imediata apropiere a frontului, dl. colonel Korne nu lãsa ca restul trupei ce se gãsea în cantonament sã nu ia parte, 
în frunte cu el, la slujba divinã, ceea ce impresiona nespus populaþia bãºtinaºã. Nu odatã, s-a întâmplat ca, sub 
bombardament de aviaþie, noi sã ne camuflãm în timpul oficierii vreunei slujbe sfinte. ªi aceasta s-a întâmplat în 
satul Copani, pe când ne gãseam în Transnistria, de douã ori în satul Ocsocorovka, pe Nipru ºi în Krasna-Pericop, 
dincolo de Nipru. Erau unii din ofiþeri care - motivaþi de aceasta - reflectau sã nu cumva sã riscãm prin adunãrile 
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la acest fel de slujbe prin vizita avioanelor inamice. Slavã Domnului cã nu am avut totuºi nici o victimã în acest fel 
de împrejurãri. 
 La botezul de încreºtinare al copiilor ucraineni, dl. colonel era totdeauna prezent, servind ca naº. În acest 
fel - în ce priveºte grija, atenþia ºi evlavia pentru cele religioase - îmi era ca ºi un episcop. Un preot militar de la un 
batalion al vânãtorilor de munte, întâmplãtor asistând la o slujbã divinã, a rãmas atât de impresionat de prezenþa ºi 
atitudinea domnului colonel Korne, cã m-a fericit personal pentru aceastã rarã ºi mare ºansã, în comparaþie cu 
comandantul sfinþiei sale, care nu numai cã nu ar fi luat parte la serviciile divine, dar sub pretext cã nu e timpul ºi 
locul, nu-i dãdea voie sã oficieze vreun serviciu religios ºi pãrintele - era de prin Craiova - mã ruga sã-l invit eu sã 
oficiem împreunã, ca sã aibã ºi el parte de asemenea deosebite stãri sufleteºti. 
 ªi, Prea Sfinþite, colonelul de care vã pomenesc era un om de o înaltã culturã, foarte mult apreciat de 
ofiþerii germani sub raportul acesta, ca ºi al actelor de bravurã militarã. El poseda decoraþia Mihai Viteazul cl. II-a 
din rãzboiul trecut, atunci cu gradul de locotenent, iar în actualul rãzboi, pe lângã alte decoraþii, a primit “Mihai 
Vitezul” cl. I ºi de douã ori Crucea de Fier, numai pânã la demobilizarea mea. 
 Aº fi foarte bucuros dacã Prea Sfinþia Voastrã V-aþi interesa sã aflaþi cele ce vã pomenesc ºi sã Vã 
convingeþi. 
  Prea Sfinþite, eu nu urmãresc sã câºtig ceva prin cadrele armatei, nu urmãresc sã mã activez în cadrele ei, 
dupã cum nici nu cred sã mai fiu rechemat pe front, întrucât la unitatea de unde am fãcut parte, am fost înlocuit cu 
un preot activ. Dar o datorie de conºtiinþã m-a obligat sã Vã fac cunoscute acestea ºi pentru un asemenea caz ieºit 
din comun, smerit Vã rog sã dispuneþi - dacã credeþi nimerit - ca din partea Prea Sfinþiei Voastre sã i se aducã 
arhiereºti binecuvântãri ºi mulþumiri, fãrã a arãta numaidecât cã acestea le cunoaºteþi din partea mea. 

 
 Al Prea Sfinþiei Voastre supus ºi devotat, 

Preot T. Cojocaru, paroh Biserica Banu, Iaºi 
 
Rezoluţie: “Foarte frumos. Vom aduce mulţumiri D-lui colonel Radu Korne”. /ss/ Part[enie] 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 296, f. 45-46 
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Divizia I Munte 
Stat Major 
Oficiul poºtal militar 33 
Nr. 50163 din 14 aprilie 1942 

Copie 
 

către 
 Batalionul 20 Vânători Munte 

 
 La nr. 217/1942. 
 Cu onoare se face cunoscut cã acest comandament apreciazã la justa ei valoare activitatea confesionalã 
depusã de preotul cãpitan Popescu H. Ioan ºi îi aduce cele mai alese mulþumiri, cu rugãmintea cã aceastã faptã 
mãreaþã sã fie începutul unei activitãþi viitoare, izvorâtã din inimã ºi nu o faptã izolatã. 
 De asemeni, vã rog sã aduceþi la cunoºtinþa domnului colonel Niculescu, comandantul Batalionului 31 
Pionieri, admiraþia pentru priceperea ºi dexteritatea arãtate de ostaºii d-sale, pentru care îi aduc vii mulþumiri, 
deoarece activitatea ostaºilor d-sale ºi strãdania depusã de preot cãpitan Popescu sunt fapte care sigur duc la 
apropiere de acest popor, care s-a dovedit ostil în orice împrejurare ºi-i atenueazã ura pânã la bunãvoinþã, atitudine 
care foloseºte activitãþii noastre militare. 
 
Comandantul Diviziei a 4-a Munte 
(ss) General L. Mociulschi 

Prezenta copie e conformă cu originalul: 
Comandantul Batalionului 20 Vânători Munte, 

Locotenent colonel Miriºte Dumitru 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 292, f. 79 
 
 



 128 

108 
 
Nr. 98 
din 14 aprilie 1942 
 

Confesorul Batalionului 14 Vânători Munte 
Oficiul poºtal militar nr. 33 

către 
Inspectoratul Clerului Militar, Alba-Iulia 

 
 Referitor la ordinul nr. 1 din 1 aprilie 1942, am onoarea a vă raporta că pastorala P. S. nostru Episcop am 
primit-o de-abia azi, 14.IV.crt. 
 Voi cãuta, ca începând de azi, pe companii, plutoane ºi grupe, dupã cum sunt ostaºii pe poziþie, sã le citesc 
cu toatã claritatea ºi atenþia, fiecare cuvânt din prea frumoasa pastoralã a P. S. Episcop al Armatei, care cu atâta 
dragoste se gândeºte la bravii noºtri ostaºi, care se luptã aici pentru biruinþa Sfintei Cruci ºi a Creºtinismului. 
 Tot acum, am onoarea a vã raporta cã tot timpul caut sã fiu alãturi ºi în mijlocul bravilor noºtri vânãtori de 
munte - atunci când sunt liberi -, din Batalionul 14 Vânãtori Munte, unde sunt încadrat pentru timp de mobilizare, 
întãrindu-i sufleteºte ºi arãtându-le cauza sfântã pentru care suntem aºa de departe, în marea cruciadã pentru 
stârpirea bolºevismului distrugãtor de tot ce e sfânt, pentru a-i convinge cã, deºi nu luptãm pe pãmântul patriei 
noastre, trebuie sã continuãm lupta cu orice sacrificii pânã la victoria finalã, le spun întotdeauna: “Numai atunci, 
þara noastrã va fi înafarã de orice pericol, când puterea satanei din Rusia Sovieticã va fi cu desãvârºire distrusã“. 
 Am dat mare însemnãtate ºi mi-am fãcut un caz de conºtiinþã întru îngrijirea ostaºilor de sub a mea 
pãstorie, cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori ale Paºtelui, pe care i-am învrednicit cu Sfintele Taine ale Domnului ºi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 
 Deºi parte din ei se gãsesc pe poziþie, la mare depãrtare de batalion, m-am deplasat cu o sãptãmânã 
înainte, de i-am mãrturisit ºi împãrtãºit. 
 Iar pentru restul batalionului, am reuºit sã fac o capelã pe care am împodobit-o cu nenumãrate icoane din 
casele credincioºilor dornici ºi însetaþi de cuvântul Domnului. În aceastã capelã am oficiat Deniile, Canonul Mare, 
Prohodul ºi Sfânta Înviere. La toate aceste servicii divine au luat parte ofiþerii, subofiþerii ºi trupa, în frunte cu 
comandantul nostru. 
 Dupã cum se va vedea în darea de seamã pe luna aprilie, unde am trecut în amãnunt toate serviciile divine, 
am onoarea a raporta cã ostaºii au cântat Prohodul ºi multe tropare la Sfânta Slujbã a Învierii. 
 Având tot concursul din partea ofiþerilor, mi-am dat toatã silinþa ca ostaºii, în timpul sãrbãtorilor, sã se 
simtã cât mai aproape de scumpa noastrã patrie ºi de biserica strãmoºilor noºtri. 
 Zi de zi, continui sã fiu în mijlocul ostaºilor, trecând din bordei în bordei, pe care le stropesc cu apã 
sfinþitã ºi le dau Sfânta Cruce spre sãrutare. Iar pentru populaþia pravoslavnicã de aici, sãvârºesc toate serviciile de 
care au nevoie ºi - printr-un tãlmaci - arãt superioritatea creºtinismului faþã de bolºevismul distrugãtor de bisericã, 
familie ºi tot ce e sfânt. 
 Pentru frumoasele ºi duhovniceºtile sfaturi ºi îndemnuri ce ni le daþi nouã, preoþilor militari, sã-mi fie 
permis ca de aici, din îndepãrtata Crimee, sã vã mulþumim din adâncul sufletului ºi sã vã asigurãm de toatã 
dragostea ºi de tot devotamentul ce vã purtãm. 
 Voi cãuta, ca ºi pânã acum, în toate împrejurãrile, sã fiu demn de alegerea pe care P. S., dr. Partenie 
Ciopron, Episcop al Armatei, a fãcut-o atunci când m-a trecut în cadrele active ale armatei, spre cinstea Bisericii 
noastre ºi spre prestigiul Episcopiei Armatei, care sub a P. S. Voastre înþeleaptã pastorie a ajuns într-o stare aºa de 
înfloritoare. 

 
Confesorul Batalionului 14 Vânători Munte, 

Preot căpitan Sextil Dascălu 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 141 
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Intrare Nr. 292/22.IV.942 
Nr. 22 din 20 aprilie 1942 
 

Preot căpitan Burghelea Ştefan 
către 
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Regimentul 33 Dorobanţi 
 
 Am onoarea a vă raporta mai jos activitatea subsemnatului în acest corp, pe trimestrul ianuarie-martie a.c., 
rugându-vă să se înainteze ierarhic Inspectoratului Clerului Militar. 
 În zilele de 1-6 ianuarie, dupã reîntoarcerea din delegaþia avutã la Bucureºti pentru procurarea capelei de 
campanie, am fost nevoit sã rãmân în Odesa, neavând mijloc de deplasare la unitate. 
 În ziua Botezului Domnului, am oficiat slujba religioasã în biserica-catedralã din acest oraº, într-un 
impunãtor sobor de 10 preoþi sub proiºtoºia P.C. Protopop al oraºului. La sfârºitul slujbei P.C. Protoereu mi-a dat 
delegaþie de a rosti Polihroniul pentru M.S. Regele, pentru Î.P.S. Patriarh ºi membrii Sf. Sinod, pentru conducãtori 
ºi guvern ºi la dorinþa d-lui general comandant al Brigãzii de fortificaþii ºi comandantul militar al Odessei, am 
rostit Polihroniul ºi pentru führerul Adolf Hitler. Dupã Polihronii am fãcut botezul drapelelor ºi a trupelor din 
garnizoanã, participante la slujbã, dupã care s-a primit defilarea. 
 În ziua de 14 ianuarie  am ajuns la regimentul ce se afla în deplasare la Pericop (Crimeea), după ce 
străbătusem cu maºina o distanþã de circa 400 km., distanþã parcursã pe etape în câteva zile, din cauza drumului 
înzãpezit de viscolul rusesc ºi a gerului de minus 30 grade, care îngheþa motorul. Din cauza frigului excepþional de 
mare am avut mult de suferit. De îndatã ce am ajuns trupa, am mers numai în marº, pe jos, 6 zile neîntrerupte, 
alãturi de ostaºi pentru ca sã-i încurajez ºi sã le arãt cã nu numai ei, ci ºi noi, ofiþerii, suportãm aceleaºi greutãþi ºi 
ne supunem aceloraºi riscuri, numai sã câºtigãm rãzboiul care este pentru noi sfânt ºi drept. Cu toate cã eram rupt 
de obosealã, seara, când ajungeam în vreun sat pentru cantonare, totuºi, dacã satul era format din locuitori ruºi, 
anunþam imediat prin vecini, adunam ºi botezam pe toþi copiii ce mi se aduceau. Astfel, în satele Tarheni, Caramin 
ºi Ciolpan, pe direcþia Pericop-Kerci, am botezat 14 copii între 1-7 ani. Naºi au fost d-l comandant, locotenent 
colonel Botez; d-l comandant secund, locotenent colonel Paul Morfei; d-l ajutor comandant, locotenent colonel 
Bârsan Ion ºi câþiva din ofiþerii ºi subofiþerii acestui regiment. 
 Pentru dragostea arãtatã de domnii comandanþi de a lãsa în fiecare sat fii duhovniceºti încreºtinaþi ºi 
luminaþi de Sfântul Duh prin Taina Botezului, necruþând oboseala trupului istovit de marº ºi frig, pentru aceasta 
Dumnezeu i-a rãsplãtit ocrotindu-i în grelele atacuri date de inamic asupra noastrã ºi încãrcându-i de laurii victoriei. 
Regimentul nostru, fiind citat prin ordin de zi de cãtre Führer ºi decorat personal de domnul Mareºal Antonescu cu 
cea mai înaltã distincþie: “Ordinul Mihai Viteazul cl. II-a”. De la intrarea regimentului pe poziþie, 24 ianuarie pânã 
la 1 aprilie, am primit ordin sã rãmân la trenul regimentar aflat în satul Ciolpan, deºi aº fi vrut sã stau neîncetat 
alãturi de ostaºii de pe front. În zilele când aveam ostaºi de înmormântat, mã deplasam în satul Apak, la 16 km. 
depãrtare, unde se afla cimitirul Diviziei a 18-a Infanterie, pentru a face creºtineascã înmormântare bravilor eroi. Pe 
drumul de la Cioplan la Apak, mã întâlneam totdeauna cu aviaþie inamicã care adeseori s-a arãtat agresivã. Astfel, 
în ziua de 3 februarie a.c., în timp ce ieºeam de la compania a 12-a ºi mã îndreptam spre cimitir, am fost atacat de 6 
avioane inamice care au lansat 3 bombe la câþiva paºi. Instinctiv m-am aruncat la pãmânt, scãpând ca prin minune 
de efectul ucigãtor al armelor inamice care au distrus 3 maºini germane, au rãnit 4 ostaºi germani ºi 2 români. Tot 
astfel, când din cauza noroiului eram nevoit sã merg cãlare ºi eram surprins pe drum de aviaþia inamicã, sãream jos 
de pe cal ºi mã culcam la pãmânt, aºteptând cu resemnare sã treacã pericolul, fiecare clipã stârnind emoþii ºi fiori 
de groazã. Am scãpat însã totdeauna neatins, graþie faptului cã am fost sub mâna protectoare a lui Dumnezeu. Prin 
viscol ºi ger, prin ploaie ºi vânt, cãlare ºi pe jos, înnotând prin noroi pânã la genunchi ºi ud pânã la piele, am fost 
totdeauna prezent, fãcându-mi datoria creºtineascã faþã de ostaºii cãzuþi pe câmpul de onoare. Astfel, în ziua 
atacului de la 27 februarie, nemaiavând ostaºi disponibili care sã-mi ajute, din cauza situaþiei excepþionale a 
frontului, eu personal, cu un singur ostaº gãsit paznic al depozitului de muniþii al batalionului III, am înmormântat 
doi ostaºi aºezându-i în groapã ºi dându-le pãmânt deasupra, în timp ce ploua ca în miez de varã. De câteva ori am 
avut neplãcerea sã fiu tulburat ºi la cimitir de aviaþia inamicã, tocmai în timpul serviciului religios, iar scãparea o 
gãseam sãrind repede în groapa camarazilor morþi. 
 Raportând domnului comandant ºi cerând o echipã de înmormântare, mi s-a pus la dispoziþie totul dupã 
dorinþã. Cu aceastã echipã am amenajat cimitirul frumos, fãcând alinierea mormintelor ªi îngrãdindu-le cu piatrã. 
Din cauza situaþiei frontului din aceastã zonã, cimitirul a devenit tirul barajului de artilerie inamic, ºi în ziua de 13 
martie am fost nevoiþi sã formãm al doilea cimitir în satul Islam-Terek, lângã cimitirul ambulanþei Diviziei 18-a 
Infanterie, la circa 10 km. mai în urmã. 
 Duminica, când nu aveam de înmormântat ºi aviaþia inamicã era mai puþin activã, am oficiat slujbe 
religioase, urmate de câte o scurtã predicã instructivã pentru ostaºii de la trenul regimentar. În timpul slujbei, 
rãspunsurile erau date de un cor ostãºesc, pentru formarea cãruia am avut concursul nelimitat al domnului ajutor 
comandant, care personal cânta alãturi cu ostaºii fiind cunoscãtor ºi iubitor de muzicã religioasã. În ziua de 8 
februarie am cununat o pereche tânãrã de ruºi, care trãiau de 6 ani fãrã binecuvântarea bisericii. Naºi au fost d-l 
ajutor comandant ºi ofiþerii de la serviciile regimentului, care au contribuit cu toþii fãcând un dar însemnat în bani 
ºi alimente tinerilor cununaþi, care erau complet lipsiþi, fiind evacuaþi din zona frontului. 
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 Trãind în mijlocul ostaºilor ºi auzind zilnic înjurãturi ºi vorbe de ocarã, am cãutat sã le combat cu toatã 
vehemenþa, arãtându-le cât de josnice ºi degradante sunt ele pentru orice om, cu atât mai mult pentru un ostaº care 
are cinstea, astãzi, sã lupte pentru Crucea Mântuitorului Hristos ºi pentru biruinþa Dreptãþii Lui în lume. Primindu-
se reclamaþii din partea populaþiei civile cã ostaºii noºtri se dedau la furt, i-am adunat pe toþi ºi le-am þinut o 
lecþie de moralã înfierând cu ultima energie ºi descalificând acest obicei degradant care ne-a atras oprobiul 
camarazilor germani, arãtându-le ºi consecinþele la care se expun: “Comandamentul Trupelor Române din Crimeea 
autorizã pe toþi ofiþerii de la gradul de cãpitan în sus sã execute pe loc ºi imediat pe cei prinºi în flagrant delict de 
furt”. 
 În timpul când o parte din trupa regimentului a fost scoasã de pe poziþie pentru o refacere de câteva zile, 
am mers printre ostaºi pentru a-i cerceta ºi a sta de vorbã cu ei în scopul de a verifica starea sufleteascã a ostaºilor, 
gãsind-o la batalionul II într-o mãsurã satisfãcãtoare. Dacã aceastã mãsurã - de a fi schimbaþi de pe poziþie cu 
rândul - se lua cu mult înainte, în timpul gerurilor ºi a viscolului teribil, moralul trupei ar fi fost mult mai ridicat. 
 La batalionul I/III, găsind moralul trupei mai slãbit din cauzã cã au fost þinuþi pe poziþie neîntrerupt de la 
24 ianuarie pânã la 24 martie, stând în ger de minus 30 grade, în ploaie, ninsoare ºi viscol, deci într-un timp cu cele 
mai mari variaþii de climã, iar atacurile din partea inamicului s-au dat neîntrerupt, am cãutat sã le dau speranþe cã 
ziua Bunei Vestiri ne va aduce ºi nouã bucurie, cã dupã rãu vine ºi bine, dupã suferinþã vine ºi bucurie ºi deci dupã 
martirajul suferit de ei vor veni ºi zile mai bune. Cu speranþe în bunãtatea ºi dreptatea lui Dumnezeu cel mult 
îndurãtor, sã rãmânem a ne face ºi mai departe datoria. 
 Într-adevãr, ziua Bunei Vestiri ne-a adus bucurie cã vom pleca în spatele frontului, într-o regiune mai 
liniºtitã, pentru refacere. Astfel, credinþa noastrã s-a transformat în fapt real ºi în ziua de 27 martie a plecat primul 
eºalon. 
 Subsemnatul am rãmas cu ultimul eºalon de pe poziþie, pânã în ziua de 1 aprilie, pentru a-mi face datoria 
creºtineascã faþã de camarazii care mi se trimiteau morþi de pe câmpul de luptã ºi care, din nefericire, au fost chiar 
până în ultima zi. 
 De la intrarea regimentului pe frontul din Peninsula Kerci - 24 ianuarie 1942 ºi pânã la 1 aprilie, data 
ieºirii, am înmormântat un numãr de 96 ostaºi din regimentul nostru ºi un numãr de 10 ostaºi din diferite subunităţi 
vecine sau suprapuse cu noi în luptă. 
 În rezumat: prezenta dare de seamă, întocmită conform instrucţiunilor noastre regulamentare, având de 
scop să oglindească activitatea subsemnatului pe trimestrul ianuarie-aprilie 1942, vă rog să binevoiţi a dispune să 
se înainteze ierarhic locului în drept. 

 

Preot căpitan Burghelea ªtefan 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 303-306 
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Nr. 793 
24 Aprilie 1942 
 

Regimentul 91 Infanterie “Regele Ferdinand I” P.A. 
către 

Episcopia Militară, Alba-Iulia 
 
 Subsemnatul preot cãpitan Secaº Gheorghe, confesorul Regimentului 91 Infanterie “Regele Ferdinand I” 
P.A., cu onoare prezint acest raport lunar de activitate, pe care vã rog a-l înainta forurilor superioare. 
 Mobilizat la acest regiment, am cãutat a mã identifica întru totul cu interesele acestei unitãþi îndeplinindu-
mi serviciul cu toatã conºtiinþa ºi râvna. 
 Încă pe când batalioanele noastre erau cantonate în jurul Albei-Iulia, le-am cercetat în mai multe rânduri, 
făcând servicii religioase ºi vorbind ostaºilor, pregãtindu-i sufleteºte în vederea plecãrii în “cruciada împotriva 
bolºevismului”. 
 Domnii ofiþeri ºi trupa au fost împãrtãºiþi cu Sfintele Taine înainte de plecarea din Alba-Iulia. 
 În ziua de joi, 19 martie 1942, a avut loc, pe platoul din faþa Catedralei Încoronãrii, o solemnitate în 
prezenþa întregului regiment, a oficialitãþilor ºi a unui public numeros, din oraº ºi judeþ. Dupã serviciul religios a 
vorbit subsemnatul pentru rãzboiul sfânt, iar domnul colonel Tarcea Alexandru, comandantul regimentului, a spus 
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cuvinte de îmbãrbãtare pentru ostaºi ºi de bun rãmas pentru publicul participant. Ostaºii noºtri, plini de însufleþire 
au adorat pe Majestatea Sa Regele Mihai I ºi pe Domnul Mareºal, conducãtor de stat. 
 Sâmbătă, 21 martie 1942, a fost plecarea din Alba-Iulia, cãlãtoria þinând pânã joi, 26 martie a.c. În acest 
rãstimp mi-am fãcut datoria oficiind în gãrile: Rupea, Sinaia, Reni ºi Româneºti, servicii religioase, apoi, pe 
parcurs, stând de vorbã cu ostaºii care au avut toatã vremea un moral foarte ridicat. Mulþi dintre ostaºi fiind 
ardeleni, am profitat de ocazie fãcându-le geografie aplicatã, dat fiind cã mulþi dintre ei încã nu trecuserã Carpaþii. 
 Vineri, 27 martie, ne aflam deja cantonaţi în Dalnic, iar batalionul II în Tãtarca. Eram în prag de 
Sãptãmânã a Patimilor, prima mea grijã a fost amenajarea unei capele, ceea ce s-a ºi realizat în ºcoala primarã 
Dalnic III. Populaþia civilã a adus icoane, încât lucrul a mers uºor. 
 În Dalnic I s-a făcut mai mult, batalionul I, cantonat acolo, a stat într-ajutor localnicilor ºi astfel, dintr-un 
fost cinematograf, s-a realizat o bisericã. În Dalnic I, a venit în toatã vremea preot rus de la Odesa. Pentru Dalnic II, 
III ºi IV, subsemnatul am suplinit ºi nevoile sufleteºti ale populaþiei civile. În decursul Sãptãmânii Patimilor, 
începând cu Duminica Floriilor, am slujit de mai multe ori Sfânta Liturghie, am spovedit ºi împãrtãºit pe domnii 
ofiþeri ºi trupa, precum ºi peste 1000 persoane din populaþia civilã. 
 Sărbătoarea Învierii Domnului am prãznuit-o potrivit datinilor noastre, în prezenþa întregului regiment, cu 
excepþia batalionului II, la care m-am deplasat la ora 9. A luat parte ºi populaþia civilã la prãznuire. O imagine a 
celor petrecute o înfãþiºeazã articolul aici anexat: “Bucuria Învierii la ruºii pravoslavnici”. 
 Dupã sãrbãtorile Paºtilor, activitatea subsemnatului a fost ghidatã de urmãtorul program, fixat prin ordin la 
raport: 
 Luni: Grupul 20 Recunoaºtere; 
 Marţi: batalionul I; 
 Miercuri: batalionul specialităţi; 
 Joi: companiile cercetare ºi mitralierã; 
 Vineri: batalionul II, la toate, ora 15-17. 
 În afarã de aceste ore de program în care fac sistematic educaþie moralã ºi patrioticã ostaºilor, trec 
adeseori în vremea mesei la diferite unitãþi, fac ruga cu ostaºii, le gust ciorba, ba mã ºi întreþin prieteneºte cu ei, 
împãrþindu-le cãrþi de rugãciuni editate de subsemnatul, din care anexez câte un exemplar. 
 Populaþia civilã, care a luat parte în numãr mare la serviciile sãvârºite de subsemnatul, a oferit benevol 
prescuri, cozonaci, ouã roºii ºi colivã, precum ºi bani. Cozonacii ºi ouãle roºii le-am distribuit la ostaºi, iar din bani, 
realizându-se suma de lei 12.000, am predat-o la regiment pentru înfiinþarea unui fond al invalizilor ºi orfanilor din 
rãzboiul sfânt. La această sumă au mai contribuit trei din domnii ofiţeri, încât suma totală la data de azi este de 
14.040 lei. 
 Populaþiei civile i-am stat mereu la dispoziþie fãcând sute de prohodiri la morþii îngropaþi fãrã preot, 
aghiasme ºi botezuri de copii. 
 Aflându-ne pe teritoriile Dalnic- Tãtarca, câmpii de lupte celebre care vor rãmâne scrise cu glorie în cartea 
vitejiei româneºti, una din grijile de cãpetenie ale regimentului a fost strângerea în cimitire a osemintelor de eroi, 
care mai zãceau încã ºi în aprilie 1942 neîngropaþi sau foarte sumar îngropaþi. În explorarea terenului ºi cãutarea 
osemintelor de eroi au pornit, în mai multe rânduri, chiar domnul comandant al regimentului cu domnul ajutor de 
comandant. Dar la Dalnic nu existau cimitire de eroi. Regimentul s-a pus pe lucru ºi astfel s-au creat trei cimitire de 
eroi în Dalnic ºi unul în Tãtarca. În felul acesta au fost culese de pe câmp aproape 200 de trupuri frânte ale ostaºilor 
noºtri ºi aºezate la loc de cinste pentru veºnicã odihnã. Planul cimitirelor cu numele eroilor înmormăntaţi se află la 
regiment. 
 Într-o poziţie centrală a Dalnicului, la stăruinţa domnului comandant al regimentului, s-a ridicat o troiţă 
amintitoare a trecerii pe aici a regimentului lui Ferdinand cel Mare. 
 Ca preot, am o mulţumire sufleteascã deosebitã cã regimentul din care fac parte, prin râvna d-lor ofiþeri ºi 
a ostaºilor a realizat aceste lucrãri, care prin seriozitatea ºi temeinicia execuþiei vor rãmâne o predicã vie a 
credinþei ºi a temerii de Dumnezeu. 
  La vremea sa am expediat Diviziei 20-a o schiþã: “Paºtele Paulinei Maximova”, schiþã care a fost datã la 
radio, la ora ostaºului, sâmbãtã 25 aprilie 1942. 
 Întrucât mi-a fost trimis, pentru luare la cunoºtinþã, raportul preotului cãpitan Barbu Gh. din Regimentul 
82 Infanterie, cu onoare fac precizãrile de mai jos. În zelul de care este însufleþit, pãrintele Barbu face unele 
propuneri dovedindu-se neinformat ºi ducând în eroare forurile superioare. 
 Vorbeºte de aducerea preoþilor misionari din Þarã, care sub conducerea P. S. Episcop al Armatei să 
lucreze în Transnistria. Or, în Transnistria există deja o misiune religioasă alcătuită din preoţi destoinici, având în 
frunte pe Î. P. S. Arhimandritul I. Scriban, misiune care se află deja pe teren din toamna anului trecut, cu aprobarea 
Sfântului Sinod de la Bucureºti. 
 Al doilea punct lipsit de informaþie este cel în care propune tipãrirea de broºuri religioase în limba rusã. 
Misiunea din Transnistria are deja o serie de tipãrituri care au fost rãspândite la populaþia civilã. Între altele, a scos 
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un calendar de perete în limba rusã cu portretele M. S. Regele Mihai I, al Mareºalului Ion Antonescu ºi a Î. P. Sale 
Arhimandritului Iuliu Scriban. 
 La fel, broºura “Ce trebuie sã împlineascã creºtinul”, în limbi paralele, românã ºi rusã, tipãritã în Odesa, 
1942. Spre documentare, anexez aici numãrul de Paºti al “Jurnalului copiilor” ca sã se vadã cât se face deja în 
aceastã privinþã în Transnistria. 

 
Confesorul Regimentului 91 Infanterie “Regele Ferdinand I” 

Preot căpitan Secaº Gheorghe 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 180-182 
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Confesorul Regimentului 10 Roºiori Purtat 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii de la 1 la 31 mai 1942 

 
I 

 La 2 mai a.c., Regimentul 10 Roºiori Purtat, primind ordin a se deplasa pe frontul din Crimeea, la ora 9 
dimineaþa, în cadrul sfinþirii sumare ce am fãcut bisericii ridicatã de noi în Kirilowka (pe þãrmul Mãrii de Azov) ºi 
pentru care am înaintat raportul special nr. 9 din 6 mai a.c., am sãvârºit ºi un Te-Deum de cerere în vederea 
biruinþei, cu care ocazie am relevat faptul semnificativ cã printr-o sfinþire de bisericã am terminat scurta noastrã 
perioadã de repaus relativ ºi, tot prin acelaºi act sfinþitor, regimentul nostru face început noii sale misiuni 
încredinþate. 
 De la 2 la 8 mai, deplasare până la frontul din Peninsula Kerci. 
 La 9 mai, regimentul nostru primeºte misiunea de a urmãri inamicul prin spãrtura realizatã în dreapta 
dispozitivului (sud), cu toate cã mi se spusese a rãmâne cu trenurile regimentare aproape de Feodosia, am cerut 
personal domnului comandant al regimentului învoirea de a merge cu eºalonul de luptã, în felul acesta fiind tot 
timpul în mijlocul bravilor noºtri luptãtori. 
 La 10 mai, sărbătoarea noastră naţională, după o înaintare de peste 10 km. împinsă ca un cui în foc în 
inima inamicului, fiind þinuþi pe loc de o ploaie nemiloasã, am suferit primul atac al aviaþiei bolºevice, din care 
cauzã am avut de plâns pierderea a doi ostaºi, primii noºtri eroi în aceastã ofensivã. Cei doi cãzuþi au fost 
înmormântaþi în aceeaºi zi la Kipciak, alãturi de alþi doi camarazi germani. 
 De la 11 la 15 mai, sub bombardamentul artileriei ºi al aviaþiei inamice, în imediat spatele frontului de la 
Saraimin, am înmormântat, în bunã parte adunând ºi transportând personal: 
 - 13 ostaºi ai regimentului nostru, 10 Roºiori Purtat (2 ofiþeri ºi 11 trupã) precum ºi: 
 - 19 ostaºi din Regimentul 6 Roºiori Purtat, al cãrui preot confesor a rãmas cu trenurile regimentare mai în 
urmã; 
 - 4 ostaºi din Regimentul 2 Cãlãraºi ºi, 
 - 1 ofiţer din Regimentul 4 Roºiori, aceºtia din urmã aparþinând Diviziei (fosta Brigadã) 8-a, al cãrei preot 
confesor, de asemenea, rãmãsese cu o secþie a ambulanþei, ceva mai în urmã, plus 
 - 2 ostaºi germani. 
 Tuturor acestor 39 eroi le-am săpat, cu ajutorul prizonierilor de rãzboi, morminte individuale frumos 
bordurate, fãcându-le cruci cât mai uniforme ºi perfect aliniate, pe care am scris personal cu fierul înroºit (letcon) 
toate datele necesare. Cimitirul acesta, la care ulterior s-au mai adãugat ºi alte morminte, se afla la est de satul 
Bicheci din raionul Marfowka, la imediata ieºire dinspre Saraimin. 
 Dupã terminarea luptelor, la 28 mai, am dezhumat cu aprobarea domnului comandant al regimentului pe 
cei doi ostaºi îngropaþi la Kipceak, reînhumându-i cu onorurile cuvenite la Bicheci, în felul acesta adunând la un 
loc pe toþi cãzuþii noºtri în acea strãlucitã ofensivã. 

II 
 În timpul de după terminarea operaţiunilor (15-31 mai), revenind la activitatea de cantonament: 
 Am sãvârºit, în cadrul Regimentului (la 21 mai), parastas pentru eroii noºtri cãzuþi, precum ºi Panahidã, cu 
ocazia reînhumãrii, pentru toþi eroii cimitirului din Bicheci. 



 133 

 Am curãþat ºi redat serviciului biserica din Karantin (lângã Kerci) în care bolºevicii instalaserã grajduri, în 
ziua Pogorârii Duhului Sfânt (Duminica Mare) fãcând slujba pentru regiment ºi localnici, iar a doua zi (Sfânta 
Treime) slujind în slavoneºte numai pentru populaþia civilã. 
 Am vorbit de fiecare dată potrivit momentului. 
 Tot acum, în Kamysch (portul militar al Kerci-ului), în Karantin ºi Kerci, am botezat un numãr de 11 copii 
- primii încreºtinaþi de trupele române în aceste regiuni; am fãcut prohodul unui bãtrân decedat ºi am dat Sfânta 
Împãrtãºanie mai multor bolnavi ºi rãniþi civili, în urma bombardamentului. 
 ªi, în sfârºit, continuând cu ºedinþele de educaþie religioasã, am vorbit ostaºilor - pe divizioane - în cadrul 
acestor douã subiecte: 1) “Supunerea faþã de mai-marii noºtri este poruncitã de Dumnezeu” ºi 2) “Cine respectã 
bunul ºi persoana altuia, se respectã în primul rând pe sine”. 
 Acest din urmã subiect, am cerut îngãduinþa a-l dezvolta spre a contribui cu sfatul nostru moral la efortul 
depus de domnul comandant al regimentului care, cu o abnegaþie ce-i face cinste, se strãduieºte a pãstra pe ostaºi 
nu numai eroici în luptele pe care le-au dat, dar ºi neabuzivi ºi demni în rãstimpul de repaos prin diferitele 
cantonamente prin care ne-am perindat. 

Confesor, 
Preot căpitan N. Cernea 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 490-492 
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Detaºamentul Colonel Korne 
[10.05.1942] 
Nume ºi prenume: Cojocaru N. Teodor 
Gradul: preot, căpitan 
Unitatea: Regimentul 6 Roºiori Purtat 
Vechimea în grad: 1.X.1937 
Locul ºi data naºterii: 6 februarie 1904, comuna Corlăţeni, judeţul Dorohoi 
Ultima decoraţie de război ce posedă: Ordinul “Coroana României” cu spade ºi panglicã de “Virtute Militarã“ cls a 
V-a 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Steaua României” cu spade ºi panglicã de “Virtute Militarã“ 
clas a V-a 
Motivul propunerii: Părintele Cojocaru, confesorul Regimentului 6 Roºiori, a însoþit tot timpul unitatea, atât în 
grelele lupte de la Achimiwka, cât ºi în toatã câmpia din Crimeea. Nedespãrþit de ostaºii pe care i-a însoþit 
pretutindeni cu prezenþa ºi sfaturile sale, îmbãrbãtându-i în clipele grele, pãrintele Cojocaru a fost un model de 
confesor ºi lui i se datoreºte, în foarte mare parte, menþinerea moralului acestei unitãþi, care i-a permis sã facã faþã, 
cu cinste, în împrejurãri din cele mai grele. Pe lângã activitatea atât de fericitã pe care a avut-o în rândurile 
ostaºilor, trebuie remarcatã activitatea, nu mai puþin frumoasã a pãrintelui Cojocaru, în rândurile populaþiei civile 
din Ucraina, unde a cãutat adesea, cu succes, sã readucã cât mai mulþi din cei rãtãciþi, la dreapta credinþã. A avut 
tot timpul o purtare de adevãrat ostaº ºi misionar pe câmpul de luptã. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 308 din 10.V.1942 al Regimentului 6 Roºiori 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Se aprobă Ordinul Steaua României, cls. a V-a cu spade”. Comandantul Corpului de 
Munte, general /ss/ indescifrabil. 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 245 Est, f. 32 
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Batalionul 23 Vânători Munte 
Oficiul poºtal militar nr. 66 
12 mai 1942 
Nr. 9773/R. 

Batalionul 23 Vânători Munte 
către 

Inspectoratul Clerului Militar, Alba-Iulia 
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 Urmare la raportul nostru nr. 7864, din 19 martie 1942, 
 Am onoarea a raporta urmãtoarele: dacã rãzboiul este o verificare, la un moment dat, a pregãtirii armate a 
unui popor, care este gata oricând sã-ºi apere drepturile sale naþionale, ºi cu aceastã ocazie se face verificarea 
forþelor de care dispune poporul respectiv, apoi în acelaºi timp, rãzboiul mai este ºi o verificare a conºtiinþelor 
naþionale ºi ale comorilor sale sufleteºti. Aceste comori sufleteºti fiind temelia tuturor forþelor spirituale pe care se 
întemeiazã orice biruinþã, un neam cu atât va fi mai rezistent împotriva tuturor ameninþãrilor, cu cât dispune de 
mai multe ºi mai bogate comori spirituale. 
 ªi dacã forþa moralã ºi forþa numericã sunt cele douã pârghii prin care un neam trãieºte, se apãrã ºi îºi 
croieºte drum sigur în istorie, Batalionul 23 Vânãtori Munte, cãlãuzit de aceste înalte principii, luptând pe frontul 
Crimeei împotriva bolºevismului, a cãutat chiar de la început sã arate prin fapte cã ºtie sã-ºi apere Patria, chiar cu 
riscul vieþii, contribuind în aceeaºi mãsurã ºi la înmulþirea comorilor sufleteºti pe care le lãsãm drept mãrturie 
generaþiilor viitoare. 
 Cum comorile sufleteºti ale Neamului nostru sunt un ºir întreg de acte de credinþã, care au fost ultimul 
refugiu în vremuri de restriºte naþionalã ºi care au fost, în acelaºi timp, ºi îmboldul cel mai puternic în realizarea 
marilor fapte vitejeºti, sunt fericit a vã raporta cã ne-am învrednicit sã terminãm opera de completã renovare a 
bisericii din satul Tschujuntscha - Crimeea - 12 km. nord de Simferopol, ce fusese pustiitã ºi batjocoritã de 
sãlbãticia bolºevicã. 
 Cu suma de 160.000 lei, adunatã din contribuþia ofiþerilor, subofiþerilor ºi trupei acestui batalion, am 
început lucrarea ºi dupã o muncã încordatã de 3 luni am izbutit să redăm cultului divin această biserică, a cărei 
renovare constă din următoarele: 
 - i s-a reconstruit, din piatră, turla ce fusese sfărâmată; 
 - i s-au fãcut radicale reparaþii la acoperiº, în zidãria exterioarã ºi interioarã; 
 - i s-au pus duºumele noi, i s-a construit ºi pictat din nou catapeteasma; 
 - i s-a construit Sf. Masă. 
 Inventarul bisericii este completat cu următoarele: 
 - un rând de veºminte lucrate în fir, un Sfânt Epitaf lucrat în fir, 2 Sfinte Evanghelii legate în metal, 
Sfintele Vase necesare la oficierea Sfintei Slujbe, 50 icoane, un policandru, un clopot ºi alte obiecte necesare la 
oficierea Sfintei Slujbe. 
 Curtea bisericii a fost împrejmuită cu gard de piatră, iar în faţă cu gard de nuiele de brad. 
 De asemenea, în curtea bisericii a fost aºezatã ºi o frumoasã troiþã care a fost sfinþitã odatã cu biserica. 
Atât opera de renovare a bisericii, cât ºi aceastã sfântã troiþã, au fost închinate Proniei Divine, ca semn de 
mulþumire pentru biruinþa armatelor româno-germane împotriva bolºevismului ateu, cât ºi în memoria eroilor 
români ºi germani de pretutindeni, cãzuþi pentru eternizarea Patriei, cât ºi pentru apãrarea Sf. Cruci. 
 Valoarea materială a acestei lucrări este de 650.00 lei. 
 Înaintea sãrbãtorilor Sfintelor Paºti, s-au mãrturisit ºi împãrtãºit în aceastã bisericã peste 1000 credincioºi, 
iar în timpul sãrbãtorilor Învierii Domnului, s-au botezat peste 150 copii. 
 Opera de mântuire sufletească începută de acest batalion, prin această biserică, va fi continuată de un preot 
rus, care a fost instalat în ziua sfinţirii bisericii. 
 Biserica a fost sfinţită în ziua de 23 aprilie 1942, dându-se hramul marelui mucenic Gheorghe. 
 La sfinþire, au asistat un imens numãr de credincioºi veniþi de la mari depãrtãri. 
 Slujba sfinţirii, oficiată de un sobor de 5 preoþi militari ºi unul rus, a fost un moment de copleºitoare 
emoþie sufleteascã, toþi lãsând sã curgã lacrimi de bucurie pentru cã Dumnezeu iarãºi îºi va coborî, din belºug, 
asupra fiilor sãi, din darurile sale cele bogate. 
 Au rămas adânc miºcaþi în faþa acestei frumoase realizãri ºi domnul colonel Roatã Victor, în calitate de 
reprezentant al domnului general comandant al Corpului de Munte ºi al trupelor române din Crimeea, cât ºi d-l 
colonel Honing Oskar, reprezentantul domnului general comandant al Diviziei 1 Munte. 
 Suntem fericiţi, în calitate de români, să vedem în această operă a noastră de completă renovare a acestei 
biserici, ce a fost redată cultului divin, un altar românesc ce pe aceste meleaguri, departe de ţara noastră, va fi un 
post înaintat, o stâncã de granit de care se vor izbi oricând valurile cotropitorilor care vor mai ameninþa fiinþa 
noastrã naþionalã, cãci rugãciunile ce se vor face aici, le vor înmuia inimile ºi le vor trezi conºtiinþele, cunoscând 
cã cei pe care vor sã-i cucereascã sunt harnici lucrãtori în via Domnului, dat în acelaºi timp au ºi spada ridicatã, 
gata sã loveascã, ca ºi în trecut, în tabãra lacomilor ºi a necredincioºilor. 
 ªi acum, gãsindu-ne la sfârºitul ºi în faþa acestei frumoase ºi mult grãitoare opere, permiteþi-mi, vã rog, sã 
fac câteva aprecieri ºi la adresa aceluia din iniþiativa cãruia s-a fãcut, care s-a strãduit ºi a pus mult suflet pentru 
realizarea ei. 
  Este preotul căpitan Stavăr Popoiu, confesorul batalionului nostru, solul Prea Sfinţiei Voastre, trimis nouã 
pentru a ne fi pãrintele nostru duhovnicesc, mângâietorul ºi sprijinitorul celor ce privesc moartea în faþã ºi se 
jertfesc pentru sfintele noastre idealuri naþionale. 
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 Activitatea sa în slujba Sfintei Cruci, pe care am înălţat-o, aureolând-o cu nimb dumnezeiesc, i-a atras 
laudele neprecupeþite ºi binemeritate ale tuturor. 
 Meritul acestui confesor este cu atât mai mare, cu cât s-a ocupat ºi se ocupã - fãrã preget ºi odihnã - atât de 
asistenþa duhovniceascã a vulturilor acestui batalion, în care scop, bravând moartea ce pândeºte la fiecare pas, îi 
viziteazã pânã în liniile cele mai înaintate din faþa Sevastopolului, mângâindu-i ºi înflãcãrându-i. Slujeºte cu cult 
demn de admirat, opera înmormântãrii eroilor noºtri cãzuþi pentru “Cruce” ºi “Dreptate’, “Neam” ºi “Þarã“, “Rege” 
ºi “Conducãtor” ºi, în acelaºi timp, readuce la credinþa noastrã pe toþi acei adunaþi în pustiul dezorientãrii 
pãcatului de ateismul bolºevic. 
 Dacă biserica noastră se poate mândri astăzi cu asemenea slujitori, aceasta se datoreºte numai Prea 
Sfinþiei Voastre, a cãrui pildã o urmeazã ºi care le-aþi insuflat la maximum spiritul datoriei, fãcându-i sã fie la 
înãlþimea cerinþelor vremii. 
 Cu un cler militar condus ºi animat de înalte ºi sublime sentimente ºi cu o armatã ale cãrei fapte de arme au 
depãºit de mult graniþele, Þara Româneascã nu va pieri niciodatã, ci din contrã, va ajunge acolo unde trecutul sãu îi 
dã dreptul. 
 Anexez - în copie - textul de pe “Actul de fundaþie” ºi de pe “Troiþã“. 

 
Comandantul Batalionului 23 Vânători Munte, 

Maior Gh. Mareº 
 
Textul actului comemorativ 

 “În numele Prea Sfintei Treimi”. 
 În semn de profundã mulþumire Proniei Divine pentru biruinþa armatelor româno-germane împotriva 
bolºevismului ºi în memoria eroilor români ºi germani cãzuþi pe câmpul de onoare pentru apãrarea hotarelor 
naþionale, pentru dezrobirea fraþilor subjugaþi, pentru apãrarea civilizaþiei europene ºi triumful Sfintei Cruci, 
ridicatu-s-a Cultului Divin acest sfânt locaº pustiit ºi profanat de bolºevici, situat în comuna Tschujuntscha - 
Crimeea. 
 Desãvârºitu-s-a aceastã operã prin osârdia ºi obolul ofiþerilor, subofiþerilor ºi trupei Batalionului 23 
Vânãtori Munte, din iniþiativa ºi prin munca preotului cãpitan Stavãr Popoiu, confesorul batalionului ºi a maiorului 
Octavian  Stroia, ajutor de comandant. 
 Aceastã lucrare s-a efectuat ºi sfinþit în timpul luptelor de la Sevastopol, în anul mântuirii 1942, luna 
aprilie, ziua 23, în timpul domniei M. S. Regelui Mihai I al României, Adolf Hitler Führerul Marii Germanii ºi a 
Mareºalului Ion Antonescu, Conducătorul Statului Român. 
 Episcop al Armatei Române fiind P. S. S. general dr. Partenie Ciopron, comandant al Corpului de Munte 
general de divizie Gh. Avramescu, comandant al Armatei XI Germană general Oberst von Manstein, iar comandant 
al Diviziei 1 Munte fiind generalul C. Vasiliu Rãºcanu. 
 
Textul ce se gãseºte pe sfânta troiþã 

 “Proslãvim memoria voastrã, eroi români ºi germani de pretutindeni, cãzuþi în apãrarea Sfintei Cruci”. 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 365-368 
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Inspectoratul Clerului Militar 
Nr. 93 din 12 mai 1942 
 

P.C. Sale Părintelui 
Teodor Cojocaru 

Paroh Biserica Banu, Iaºi 
 
 La rap. nr. 21/942, vã facem cunoscut cã am luat act ºi am adus mulþumirile noastre d-lui colonel Radu 
Korne pentru atenþia ºi sprijinul acordat acþiunii religioase morale printre ostaºi. 
 Cu aceastã ocazie, þinem sã exprimãm ºi prea cuvioºiei voastre mulþumiri pentru frumoasa activitate 
pastoralã ce aþi desfãºurat-o la Regimentul 6 Roºiori Purtat, pe tot timpul cât aţi fost mobilizat la acel regiment, 
fapt despre care am fost informaţi la vremea cuvenită. 
Binecuvântare arhierească, 
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Inspectorul Clerului Militar, 

Episcop general dr. Partenie Ciopron 
 
A.M.R.,  fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 296, f. 43 
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Inspectoratul Clerului Militar 
Nr. 352 din 22 mai 1942 
 

Ministerul Educaţiei Naţionale,  
Cultelor ºi Artelor 

 
 Avem onoarea a vã face cunoscut cã în corpul ofiþeresc existã persoane care, pe lângã îndatoririle lor 
creºtineºti, se ostenesc în chip deosebit ºi depun o aleasã râvnã pentru buna stare ºi împodobirea locaºurilor sfinte. 
 Astfel de cazuri trebuiesc remarcate ºi distinse, atât pentru încurajarea lor la mai multã ostenealã pentru 
Casa Domnului, dar mai ales pentru a servi de pildã vrednicã de urmat ºi altor evlavioºi creºtini. 
 Printre aceºti ofiþeri superiori, avem onoarea sã vã supunem binevoitoarei domniei voastre atenþii pe d-l 
locotenent colonel Ioan Pandele din Ministerul Apãrãrii Naþionale, un ofiþer superior, de elitã, ale cãrui sentimente 
creºtineºti au fost evidenþiate prin fapte concrete. 
 Astfel, domnia sa s-a hotãrât personal ºi a colectat suma de peste 500.000 lei pentru construirea bisericii 
din Borºa (Transilvania). 
 Apoi, a contribuit personal ºi a colectat sumele necesare pentru repararea bisericii din Crângaºi, care a 
suferit mari stricãciuni în urma cutremurului din noiembrie 1940, procurându-i ºi diferite odoare sacre. 
 Dar îndeosebi, domnia sa se strãduieºte de câþiva ani, zi de zi, pentru repararea ºi împodobirea bisericii 
militare Mihai Vodã din Bucureºti, stãruind cu insistenþã la autoritãþile competente pentru obþinerea fondurilor 
necesare, lucru care s-a ºi realizat, iar astãzi se intereseazã ºi stãruieºte pentru clãdirea casei parohiale la acea 
bisericã ºi alte lucrãri a cãror executare a ºi început. 
 Pe lângã alte contribuþii personale, domnia sa este nespus de binevoitor în toate împrejurãrile, când este 
vorba de ajutorarea locaºurilor sfinte. 
 Pentru a încuraja ºi stimula ºi mai mult pe acest distins ofiþer superior, ale cãrui sentimente ºi fapte 
creºtineºti sunt atât de evidente în acþiunile sale creºtineºti, vrednice de toatã preþuirea, avem onoarea a vã ruga sã 
binevoiþi a dispune sã fie propus Majestãþii Sale Regelui pentru decorare cu “Meritul Cultural Cl. II pentru 
Bisericã“ pentru a servi de exemplu ºi altora ºi pentru a se arãta cã Biserica ºi Stãpânirea lumeascã þin seamã de 
faptele excepþionale ale credincioºilor. 
 Primiþi vã rugãm, domnule ministru, asigurarea deosebitei noastre consideraþiuni ºi arhiereºti 
binecuvântări. 
 
Episcop al Armatei, 
[General Paternie Ciopron] 

ªeful Cancelariei, 
[I. Dăncilă] 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 292, f. 99 
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Dare de seamă 
asupra activităţii pastorale a preotului căpitan  

Popescu H. Ioan - confesorul Batalionului 20 Vânători Munte, 
pe luna iunie 1942 

 
 1 iunie - Am botezat 4 copii în oraºul Ialta. 
 2 iunie - Am luat iniþiativa refacerii ºi înfrumuseþãrii Cimitirului de eroi români, din curtea unei biserici 
ruseºti din centrul oraºului Ialta ºi am început lucrul cu o echipă de pionieri din batalionul nostru. 
 3 iunie - Am botezat 5 copii în oraºul Ialta. Am continuat lucrarea la cimitir. 
 4 iunie - Am botezat 4 copii în Ialta. Am continuat lucrarea la cimitir. 
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 5 iunie - Am botezat 2 copii în Ialta. Am continuat lucrarea la cimitir. 
 6 iunie - Lucrarea la cimitir a fost terminatã. S-a fãcut un zid frumos de piatrã pe sub împrejmuirea de 
brad. În interior s-a semãnat gazon, care a împodobit cu un covor verde tot spaþiul dintre ºi dinafara mormintelor. 
Mormintele au fost scoase în relief fãcându-li-se bordurã, iarãºi întãritã cu gazon. Deasupra s-au fãcut brãzduþe 
frumoase pe care s-au rãsãdit flori, diferite culori, în formã de cruce. Crucile, de asemeni, au fost reparate ºi 
aliniate. S-a realizat un lucru frumos, care impresionează plăcut ochiul. Acest cimitir nu  aparţinea batalionului 
nostru, ci unui altuia din Divizia I, care, fiind plecat din localitate, am găsit a mea datorie a nu-l lăsa în părăsire. 
Am avut sprijin neprecupeţit din partea conducerii batalionului nostru, care mi-a pus oameni la dispoziţie mai 
multe zile de-a rândul. 
 7 iunie - Am fãcut Sfânta Liturghie. Am vorbit în legãturã cu Evanghelia zilei: “ªi noi suntem pescari de 
oameni, aici - în Rusia -, unde apa e aºa de tulbure; suntem trimiºi aici prin degetul lui Dumnezeu, sã salvãm pe cei 
naufragiaþi pe marea vieþii aºa de agitatã ºi de tulbure de aici ºi sã repunem pe calea cea dreaptã, adevãratã ºi 
sigurã, viaþa creºtinã - calea lui Hristos”. 
 10-30 iunie - A fost perioada de timp în care am luat parte la luptele de la Sevastopol. 
 În tot tot acest interval de timp - când ne-am aflat în pãdure - n-am mai putut desfãºura nici o activitate 
extra-ostãºeascã, decât în cadrul batalionului nostru. 
 N-am lipsit nici un timp din mijlocul ostaºilor, atât în perioada de pregãtire, când cãutam sã le fac ºi eu 
pregãtirea prin încurajãri ca: “Dumnezeu pãzeºte pe cel ce-ºi face datoria; Tot trebuie sã mori o datã ºi mai bine sã 
preferi moartea eroicã; Avantajele ºi onorurile ce decurg dintr-o astfel de moarte; Cine moare eroic i se iartã 
pãcatele ºi câºtigã viaþa veºnicã; Chestiunea de prestigiu a armatei noastre ºi germane”, etc. 
 N-am lipsit nici în timpul luptelor, când am fost de două ori chiar pe linia de foc, până la postul cel mai 
înaintat, unde le-am oferit ostaºilor Sfânta Cruce spre sãrutare, le-am împãrþit þigãri ºi le-am spus cuvinte de 
mângâiere ºi încurajare. 
 Au fost momente de surprizã ºi de profundã impresie ºi întãrire sufleteascã când m-au vãzut cu Sfânta 
Cruce în mijlocul lor. 
 Aproape zilnic am fost la postul de comandã al batalionului ce se afla la cãþiva zeci de metri de linia de 
bãtaie, ºi unde pericolul de glonþ, brand ºi artilerie nu era mai mic. Când am lipsit de acolo m-am aflat în mijlocul 
unor rãniþi grav, spre a le da asistenþa religioasã necesarã.De aici plecam la cimitir pentru a înhuma pe cei care ºi-
au jertfit viaþa. 
 Într-un fel sau altul, n-am lipsit nici un moment de la datoria ce-mi revenea, pânã când Dumnezeu cel cu 
braþ puternic în rãzboaie, a învrednicit pe ostaºii noºtri viteji ºi pe aliaþi sã sfarme hidra comunistã, cea cu multe 
capete otrãvite ºi astfel sã câºtige cea mai mare victorie contra celei mai mari fortãreþe terestre ºi maritime a lumii - 
Sevastopolul. 
 Prin aceasta armata noastrã ºi comandanþii ei s-au încununat cu laurii vitejiei celei mai reale ºi cu 
nemurire. 

 
Confesorul Batalionului 20 Vânători Munte, 

Preot căpitan Popescu H. Ioan 
Văzut, 

Comandantul Batalionului 20 Vânători Munte, 
Maior V. Gheorghiu 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 661 
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Confesorul Regimentului 10 Roºiori Purtat 
6 iulie 1942 

Dare de seamă 
asupra activităţii de la 1 iunie, la 30 iunie 1942 

 
 La fel ca ºi pânã acum, luna acesta a încheierii unui an de la începutul rãzboiului nostru sfânt, am 
inaugurat-o prin tradiþionala noastrã “Sfeºtanie”, botezând ºi binecuvântând trupa într-un cadru solemn ºi în 
prezenþa întregului regiment, în frunte cu însuºi comandantul acestei unitãþi. Am vorbit ostaºilor, cu aceastã 
ocazie, despre “Datoria noastrã de a însoþi actele de rugãciune cu hotãrârile ºi faptele cele bune”. 
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 La 5 iunie, împreunã cu pãrintele confesor al Regimentului 6 Roºiori Purtat, am mers la cimitirul eroilor 
noºtri din Bicheci (50 km) unde, într-un cadru nu mai puþin solemn, am ridicat o “Troiþã“ de pomenire a Eroilor 
Crucii, cu care ocazie am slujit ºi un “Parastas” pentru toþi eroii înmormântaþi aici. 
 La 22 iunie, sărbătorind împlinirea unui an de la intrarea noastră în războiul dezrobirii pe calea onoarei 
armelor, în prezenţa întregului regiment, am făcut “Te-Deum” de mulþumire cãtre Dumnezeu, cu care ocazie am 
vorbit ostaºilor despre “Anul biruinþei Domnului, care a fost anul biruinþei noastre”. Domnul comandant al 
regimentului, arãtând în cuvinte sobre, dar pline de cãldurã ºi nãdejde ostãºeascã, care a fost “Lupta - biruinþele ºi 
sacrificiul acestei brave unitãþi”, insistând asupra datoriei noastre de a duce lupta mai departe, pânã la victorie. 
 La 24 iunie, tot în cadrul întregului regiment ºi în prezenþa pilduitoare a comandantului nostru care 
înþelege a cinsti întotdeauna manifestãrile de rugãciune printr-o nelipsitã participare, am slujit un “Parastas” de 40 
de zile pentru pomenirea eroilor noºtri cãzuþi în luptele victorioase din Peninsula ºi oraºul Kertsch - cu care ocazie 
am vorbit de asemenea ostaºilor despre “Valoarea jertfei celor cãzuþi ºi datoria noastrã de a le cinsti memoria”. 
 Duminică, 28 iunie, având învoirea prealabilă a domnului comandant, am mers în comuna Marfowka (45 
km.) unde, în sobor de 8 preoţi confesori în frunte cu părintele protoereu al Corpului 7 Armatã, am sãvârºit slujba 
sfinþirii bisericii de aici, restauratã prin îngrijirea armatelor noastre române. La aceastã slujbã am fost invitat în 
mod special spre a rosti, în slavoneºte, pãrþile corespunzãtoare din Sfânta Liturghie, precum ºi Evanghelia zilei. 
 În celelalte sãrbãtori (Sf. Petru ºi Pavel, de exemplu) ºi duminicile, am sãvârºit slujbele cuvenite, vorbind 
ostaºilor cu fiecare ocazie, aºa cum au cerut-o împrejurãrile. 
 Tot în cursul acestei luni, apoi, am înmormântat, la cimitirul din Bicheci, 4 din ostaºii noºtri cãzuþi (la 13, 
19, 26 ºi 30 iunie) în luptele cu partizanii roºii din nordul oraºului Kertsch. Tuturor acestor ostaºi li s-au dat 
onorurile militare cuvenite, slujba Prohodului sãvârºind-o sau în prezenþa comandanþilor de escadroane, sau în 
însãºi prezenþa comandantului nostru de regiment, care þinea ca ºi în felul acesta sã cinsteascã memoria ostaºilor 
sãi cãzuþi la datorie. 
 De fiecare datã cu ocazia acestor înmormântãri, am vorbit ostaºilor prezenþi potrivit momentului. 
 Cât priveºte, apoi, îndeplininirea programului special de educaþie naþionalã, religioasã ºi moralã în 
rãstimpul de la 1 la 30 iunie, am vorbit ostaºilor, pe escadroane, despre: “De ce luptãm noi mai departe împotriva 
bolºevicilor” ºi despre: “Consecinţele nefaste ale imprudenţei”. 
 ªi, în fine, tot în acest rãstimp am mai botezat în oraºul Kertsch, un numãr de 19 copii, ridicând în felul 
acesta numãrul de încreºtinaþi la 676, în plus, dând asistenþã religioasã (Mãrturiseli, Sf. Împãrtãºanie etc.) 
populaţiei civile, ori de câte ori am fost solicitat. 

 
Confesorul regimentului, 

Preot căpitan N. T. Cernea 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 618-619 
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[Regimentul 90 Infanterie] 
[17 august 1942] 
 

Dare de seamă 
pe lunile martie, aprilie, mai ºi iunie 

 
 La 1 martie am oficiat Sfânta Liturghie în limba rusã ºi am rostit predica zilei în româneºte ºi în ruseºte. La 
5 martie am binecuvântat masa trupei la compania comandã ºi compania a 11-a. Am împãrþit apoi calendare la 
compania comandã, companiile a 11-a ºi a 12-a. La 7 martie am înmormântat un ostaº ºi am rostit cuvântarea 
ocazionalã. La 8 martie, Sfânta Liturghie în ruseºte, iar predica în româneºte ºi ruseºte. La 9 martie am plecat cu 
trenul la Srmilovka pentru înmormântarea unui ostaº. La 10 martie înmormântarea ostaºului ºi cuvântarea funebrã. 
Dupã înmormântare, am vorbit ostaºilor din companiile 1 ºi a 4-a despre însemnãtatea Sfintelor Taine: Spovedania 
ºi Cuminecãtura ºi am spovedit o parte din ei. La 11 martie am plecat la Bromzovod cu trenul, unde, la 12 martie, 
am rostit aceeaºi cuvântare ºi am spovedit pe ostaºii ºi ofiþerii din compania a 3-a. La 13 martie am pornit ºi am 
ajuns la Cialbasi. La 14 martie, vecernie în ruseºte, la Skadovak. Am vorbit ostaºilor ºi ofiþerilor ºi i-am spovedit. 
La 15 martie, Sfânta Liturghie în ruseºte, împreunã cu preotul Pantelimon din Skadovak. Predicã în româneºte ºi în 
ruseºte, cu impresionant efect. Seara am plecat la Krasnoe. Le-am vorbit ostaºilor, i-am spovedit ºi dimineaþa i-am 
împãrtãºit. La 20 martie, binecuvântarea mesei la compania comandã. La 22 martie, din ordin, am mers din nou la 
Bromzovod ºi la 23 martie am înmormântat un ostaº. Tot la 23 martie, am spovedit restul ostaºilor de acolo. La 24 
martie am mers în Diviati-Uceastoc, le-am vorbit, i-am spovedit ºi împãrtãºit pe ostaºi: trupã ºi ofiþeri. Am spovedit 
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câþiva cetãþeni ruºi ºi am oficiat pentru ei douã panahide. Am mers, vorbit, spovedit ºi împãrtãºit pe ostaºii de la 
Iuºun, în adãposturile cazemate. Dupã aceasta, am spovedit, împãrtãºit, dupã ce mai întâi le-am vorbit, pe toþi 
ostaºii artileriºti din Divizionul I, ce se aflã la Bromzovod. La fel am procedat ºi cu ostaºii noºtri de la Kartazek. La 
25 martie, Sfânta Liturghie la Bromzovod, predicã, apoi împãrtãºirea ostaºilor, precum ºi a civililor ruºi spovediþi 
anterior. La 26 martie am mers la Semilovka: am spovedit pe artileriºti. La 27, dimineaþa, i-am împãrtãºit. Am 
mers apoi la Perikop, ºi am vorbit ºi apoi am spovedit pe ostaºii ce-mi mai rãmãseserã de la 10 martie. La Perikop, 
am botezat 34 copii. La 28 martie, dimineaþa, am terminat cu spoveditul, apoi cu împãrtãºitul ºi am plecat imediat 
la Preobrajenka. Am adunat pe ostaºii din compania a 2-a, le-am vorbit, i-am spovedit ºi i-am împãrtãºit. Aici am 
botezat 19 copii ºi am oficiat o panahidã. De asemenea, am spovedit ºi împãrtãºit ºi câþiva cetãþeni ruºi.  
 La 1 aprilie, în Cialbasi, am spovedit ºi împãrtãºit, dupã prealabila cuvântare, pe ostaºii din companiile a 
11-a ºi a 12-a. I-am împãrtãºit la 2 aprilie, dimineaþa. Apoi am spovedit trupa ºi ofiþerii de la A. O. R. I-am 
împãrtãºit la 3 aprilie. La 2 aprilie, seara, în joia patimilor, denia în ruseºte, cu evangheliile în româneºte ºi în 
ruseºte. La 3 aprilie þin cuvântarea ºi spovedesc pe pionieri. Seara, slujba prohodului în româneºte. Vineri 
împãrtãºesc pe pionieri ºi apoi spovedesc ofiþerii ºi trupa din compania comandã, precum ºi pe cei rãmaºi de la 
celelalte companii. Duminicã, 5 aprilie, Slujba Învierii. Þin predicã. Seara, vecernia în ruseºte. Luni, 6 aprilie, 
Sfânta Liturghie, oficiez douã molitve ºi douã botezuri. Toate slujbele pentru civili, în ruseºte. Seara, vecernia. La 7 
aprilie, Sfânta Liturghie în ruseºte ºi predicã însufleþitã, tot în limba rusã. Dupã aceasta, vecernia. Predicã pentru 
tineret: “Bisericã sau club ?”. La 9 aprilie, panahidã ºi înmormântarea unui civil rus. Duminicã, 12 aprilie, ultima 
Sfântã Liturghie în Cialbasi. Am mulþumit pravoslavnicilor, din partea d-lui comandant ºi a mea, pentru felul cum 
s-au comportat faþã de armata românã. Am pornit, apoi, în marº spre Sevastopol. La 15 aprilie, slujba 
înmormântãrii sublocotenentului Pascu Vasile, în Preobrajenka. Dupã aceasta, am sfinþit troiþa de la Valul 
Tãtãrãsc - Perikop. În Perikop, am botezat 22 copii. Numãrul copiilor botezaþi pânã în prezent se ridică la aproape 
o mie. La 20 aprilie, împreună cu preotul maior Buruiană, am oficiat o slujbă religioasă la care a asistat întreg 
regimentul. Le-am rostit însufleţită cuvântare; pregătire de luptă pe frontul Sevastopolului. La 23 aprilie am oficiat 
la Baccisarai, în biserica ortodoxã, Sf. Liturghie ºi am rostit predicã ocazionalã. Am vorbit apoi, pe poziþie, la 
Otarkoi. De aici, cu aprobarea d-lui colonel comandant, m-am stabilit la postul de prim ajutor regimentar. La 27 
aprilie am mers la postul de prim ajutor batalionar. La 28 aprilie am mers la postul de comandã al batalionului III, 
pe poziþie, iar la 29 aprilie am mers pe prima linie, la compania a 10-a, vorbind cu ostaºii ºi încurajându-i. Dupã 
aceasta, aproape zilnic, am mers la batalionul III, pe poziþie ºi, mai ales, la postul de prim ajutor batalionar.  
 La 2 mai am înmormântat un ostaº, la Otarkoi. La 3 mai am înmormântat doi ostaºi din batalionul pionieri. 
La 10 mai slujbã pentru ostaºii batalionului II, în Ortakesek ºi cuvântare. La 14 mai, ziua eroilor, slujbã în Otarkoi 
cu preotul cãpitan Cârlugea, pentru ostaºii Diviziei a 18-a, la cimitirul eroilor. Cuvânt de slavã pentru eroi. A asistat 
ºi domnul general. La 14 mai ºi la 21 mai, slujbã pentru batalionul III, ieºit de pe poziþie ºi cuvântare. La cimitirul 
eroilor din Otarkoi am înmormântat 12 ostaºi în zilele de 3, 5, 7, /doi ostaºi/ 8, 10, 24, 26, 27, 28, 29, 30. De 
asemenea, am cooficiat mai multe înmormântãri pentru eroii martiri de la alte regimente, componente ale Diviziei a 
18-a. Din proprie iniţiativă, dar cu aprobarea d-lui colonel al Regimentului 90 Infanterie, ulterior cu a d-lui general 
comandant al Diviziei a 18-a, am ridicat un monument în cimitirul eroilor din Otarkoi. Regimentul 90 Infanterie 
mi-a dat tot concursul, punându-mi la dispoziþie oameni pentru lucru, precum ºi mijloace de transport de materiale. 
Sub control direct ºi personalã supraveghere, fiind lipsã de un lucrãtor specialist, am reuºit ca în scurtul timp de 10 
zile, sã terminãm. Pânã în prezent, acest monument formeazã unica lucrare de acest fel, în Crimeea. Redãm alãturat 
o schiþã de plan a monumentului eroilor, cimitirul din Otarkoi, constituind acum o pioasã cinstire închinatã eroilor, 
precum ºi un potrivit loc de reculegere ºi reînãlþare sufleteascã.  
 La 3 iunie am înmormântat, în cimitirul eroilor de pe ºoseaua Mekensia, un ostaº. La 7 iunie, idem, altul. 
Tot la 7 iunie am înmormântat alt ostaº. La 8 iunie am înmormântat 22 ostaºi. La 9 iunie, 9 ostaºi. La 10 iunie, doi 
ostaºi. La 13 iunie, 13 ostaºi. La 14 iunie, ºase ostaºi. La 15 iunie, patru ostaºi. La 23 iunie, ºase ostaºi. La 24 iunie, 
zece ostaºi. La 25 iunie, 20 ostaºi. La 26 iunie, ºapte ostaºi. La 27 iunie, 16 ostaºi. La 28 iunie, 13 ostaºi. La 29 
iunie, 13 ostaºi. În ziua de 19 iunie am mers la Baccisarai ºi am înmormântat pe cãpitanul erou Catrinaru Celestin. 
Am rostit cuvântul funebru. Am rostit cuvântare la înmormântarea eroului sergent T. R. Kuhn Victor ºi soldatului 
Lomnãºan Vasile. La 25 iunie, cuvântarea la înmormântarea eroului martir, cãpitan Vieru Constantin ºi cei 
dimpreunã cu el. 
 Am amenajat cimitirul de pe ºoseaua Mekensia, cruci model, aliniere ºi împrejmuit cu gard frumos. Ostaºii 
au fost înmormântaþi toþi în gropi individuale ºi cu toatã lipsa de material, pentru ofiþeri am reuºit sã fac coºciuge. 
 Propuneri: pentru bunãvoinþa, concursul ºi ajutorul pe care l-a dat Regimentul 90 Infanterie în ridicarea 
monumentului, lucrare de artã, din cimitirul eroilor din Otarkoi, Vã rugãm sã binevoiþi a le transmite mulþumiri ºi 
arhiereºti binecuvântări. 

 
Confesorul Regimentului 90 Infanterie, 

Preot căpitan Ioan Boţocan 
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Comandamentul Forţei Navale Maritime 
4 septembrie 1942 
 

Memoriu 
de activitatea preotului căpitan Gheorghe Gh. Tudorache 

din Comandamentul Forţei Navale Maritime, 
pe timpul de la 5 iulie - 3 septembrie, 1942 

 
 M-am prezentat la Comandamentul Forţei Navale Maritime pe ziua de 2 iulie a. c. 
 Forţa Navală Maritimă neavând trusa de campanie a obiectelor sacre, cu învoirea domnului comandant, 
m-am dus la Iaºi ºi mi-am luat strictul necesar de la biserica parohialã - întorcându-mã pe ziua de 5 iulie ºi chiar în 
noaptea sosirii m-am îmbarcat pe Cruciºãtorul auxiliar Dacia. 
 A doua zi, 6 iulie a.c., la cererea domnului ofiþer secund, am luat contact cu echipajul cruciºãtorului, 
cãruia i-am vorbit despre “Datoria ostaºului în timp de rãzboi”. 
 Activitatea mea, în mijlocul tuturor navelor Forþei, a avut un triplu aspect: pur sacerdotal, predicatorial ºi 
pastoral-duhovnicesc-, toate aceste aspecte, de cele mai multe ori, au fost împreunate. 
 Din bogata experienþã ce stãpânesc, am þinut ca, mai întotdeauna, predica ºi lecþia moralã cãtre diferitele 
echipaje, în diverse împrejurãri, sã fie precedate de oficierea unui serviciu divin, pentru ca astfel cuvântul ºi sfatul 
moral sã aibã suportul ºi autoritatea actului sacru. 
 Diversele servicii divine oficiate în acest interval au fost, precum urmează: 
 A. Rugăciune (Te-Deum) în timp de război: 
 1) Iulie 12, ora 11, pe nava “Năluca”, cu predica: “Forţa Morală, prima condiţie a războiului”, după care 
am luat masa cu trupa, stând de vorbă cu marinarii echipajului până la ora 14. 
 2) Iulie 13, idem pe Torpilorul “Sborul”, care a avut în primul an de război victime dintre cei mai buni 
oameni ai echipajului sãu. Am predicat despre “Eroismul naþional ºi martiriul religios în istoria Neamului nostru”. 
Dupã aceasta am stat de vorbã cu oamenii echipajului asupra camarazilor eroi, ce au cãzut victime datoriei, anul 
trecut. Între aceºtia au fost ºi sergentul Luntraru Ion din parohia mea, Sf. Nicolae Ciurchi, Iaºi, despre care toþi mi-
au afirmat cã a fost un ireproºabil camarad ºi un eminent ostaº. 
 3) Iulie 17, idem la Canoniera “Dumitrescu”, serviciul divin împreunat cu ictenia morţilor, pomenindu-se 
caporalul Coman Manea, înecat ºi îngropat alaltãieri la Sulina. Predica: “Datoria noastrã pentru eroii cãzuþi în 
luptã“. 
. 4) Iulie 18, serviciu divin la Pilotina “Duca”, cu predica: “Cu noi este Dumnezeu, înþelegeþi neamuri ºi vã 
plecaþi”. 
 5) Iulie 19, serviciu divin la “Albatros”, ora 06.30 cu predica: “Cei puternici, plecaţi-vă, căci numai cu noi 
este Dumnezeu”. 
  6) Iulie 20, Sf. Prooroc Ilie, patronul Aviaţiei Române. A avut loc, pe “Dacia”, un Te-Deum cu delegaţii 
de la toate navele, predica, cu un efect zguduitor, despre: “Pentru ce ne jertfim în acest război”. 
 7) Iulie 20, Te-Deum la Torpilorul “Zmeul”, care venise cu o zi înainte din misiune, cu predica: “De frica 
voastră nu ne vom teme, nici ne vom tulbura, căci cu noi este Dumnezeu”. 
  8) August 15, serbarea patronului Marinei s-a sfârºit prin oficierea unui Te-Deum pe Distrugãtorul 
“Ferdinand”, în faþa gãrii maritime, la care au participat: dl. amiral Ion Georgescu, comandantul Marinei, dl. c-dor 
Al. Bãrdescu, comandantul Forþei, d-nii comandanþi ºi reprezentanþi ai marilor noºtri aliaþi, germani ºi italieni ºi 
toþi domnii ofiþeri superiori români, precum ºi d-nii ofiþeri delegaþi ai navelor. Predica: “Caracterul unic al 
rãzboiului de faþã, din întreaga istorie a Romãniei”. 
 9) August 27, serviciu divin pe Canoniera “Ghigulescu”, imediat după venirea sa din misiune, cu predica: 
“Orice sfat veţi sfătui, risipi-l-va Domnul, căci cu noi este Dumnezeu”. 
  10) August 30, la cererea Canonierei “Stihi”, înainte de plecarea sa în misiune, am oficiat Te-Deum de 
război cu predica: “Dumnezeu, Tare, Singur Stăpânitor, Domn Păcii - căci cu noi este Dumnezeu”.  
 Toate aceste servicii divine au fost oficiate, în cele mai multe cazuri, la diferite nave, fie la plecarea lor, 
fie la întoarcerea lor din misiune. În toate aceste servicii divine s-au alãturat ictenii pentru implorarea ajutorului lui 
Dumnezeu ºi pentru biruinþa asupra pãgânilor - pomenindu-se numele întregului echipaj, de la comandant pânã la 
ultimul ostaº. 
 B. Mărturisitul echipajelor. 
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 Cu douã sãptãmâni înaintea serbãrii patronului Marinei, am þinut sã mãrturisesc oamenii tuturor navelor 
de rãzboi. Administrarea acestei Sfinte Taine are o influenþã hotãrâtoare ºi misticã asupra ostaºului ºi este de mare 
binefacere pentru sufletul sãu, din punct de vedere religios, moral ºi naþional. Actul mãrturisirii a urmat dupã 
procedeul: a) o lecþie moralã colectivã, la început; b) rugãciune de iertare; c) interogarea ºi sfatul individual; d) 
invocarea graþiei divine pentru dezlegare ºi dobândirea iertãrii; e) sfârºindu-se actul mistic, iarãºi o rugãciune 
colectivã. 
 1) Iulie 31, mãrturisitul oamenilor de pe Distrugãtorul “Mãrãºti”. 
 2) August 3, idem Cruciºãtorul auxiliar “Dacia”. 
 3) August 4, idem “Ghigulescu”, care venise din misiune. 
 4) August 5, idem Distrugãtorul “Mãrãºeºti”. 
 5) August 7, idem Distrugătorul “Maria”. 
 6) August 9, idem Distrugătorul “Ferdinand”. 
 7) August 10, idem Nava Bazã “Constanþa”, unde ºi lecþia cu care am început mãrturisirea trupei, precum 
ºi lecþia moralã cu care am încheiat mãrturisitul, am înfierat monstruoasa crimã a dezertãrii în timp de rãzboi 
(întrucât, de curând, dezertaserã trei ostaºi de pe aceastã navã). 
 8) August 11, idem Torpilorul “Năluca”. 
 9) August 12, idem echipajele a douã dragoare ºi ale velierului “Dor de Mare”. 
 C. Împãrtãºitul echipajelor vaselor de rãzboi. 
 1) August 2, ora 7 dimineaþa, întreg echipajul Distrugãtorului “Mãrãºeºti”, în 2 serii, la Biserica Sf. 
Nicolae, din apropierea portului. 
 2) August 3, ora 6,15 dimineaţa, idem Distrugătorul “Mărãºti”. 
 3) August 4, idem Cruciºãtorul auxiliar “Dacia” ºi restul de pe Distrugãtorului “Mãrãºti”. 
 4) August 5, ora 6 dimineaţa, idem Canoniera “Ghigulescu”. 
 5) August 7, idem Distrugătorul “Maria”. 
 6) August 9, idem nava “Amiral Murgescu” ºi restul de pe Distrugătorului “Maria”. 
 7) August 10, idem Distrugătorul “Ferdinand”. 
 8) August 11, idem Nava Bazã “Constanþa”, în cazarma lor, fiind departe de o bisericã, ºi restul oamenilor 
de pe Distrugãtorul “Ferdinand”. 
 9) August 12, idem Torpilorul “Năluca” - în cazarma navei, trebuind a pleca în misiune, după care am luat 
gustarea de dimineaţă cu trupa. 
 10) August 13, idem cele 3 vase dragoare ºi nava “Dor de Mare” în cazãrmile lor. 
 D. Sfinţirea Apei celei Mici. 
 1) Iulie 30, aghiasmã pe cruciºãtorul “Dacia”, cu care prilej s-au sfinþit medalioanele dãruite de d-na 
inginer Cotovu, Predica: “Rugãciunea ºi folosul ei întotdeauna, dar mai ales în timp de rãzboi”. 
 2) August 1, oficierea aghesmei la infirmeria Forţei Navale, ora 8 dimineaţa, cu predica: “Boală ºi 
suferinþã, sãnãtate ºi credinþã“. Dupã aceasta a urmat vizitarea ºi stropirea cu aghiasmã a întregului port, ateliere, 
gara maritimã ºi navele. 
 3) August 16, duminică dimineaţa slujba aghesmei la distrugătorul “Maria” pe doc, unde a avut loc 
sfinţirea medalioanelor acelei nave. 
 4) Septembrie 1, aghiasmã la dormitorul atelierelor, cu care prilej s-a sfinþit icoana nouã a Sfântei Feciare. 
Predica: “Folosul rugãciunii în primejdii ºi în timp de rãzboi”, dupã care s-au vizitat ºi stropit cu aghiasmã 
atelierele ºi unele nave. 
 E. Sfântul Acatist. 
 1) August 14, acatistul “Adormirea Maicii Domnului”, oficiat pe distrug. “Regina Maria”, cerut de dl. 
comandor H. Macelariu, comandantul escadrilei, împreună cu întregul echipaj al navei. Ceremonia religioasă a fost 
începutul unei întregi serbări care a durat de la ora 17 pănă la ora 19. Subiectul predicii: “Sf. Maria, Maica lumii, 
patroana marinarilor”. 
 2) August 8, idem Distrugătorul “Ferdinand”. 
 3) August 20, idem Torpilorul “Năluca”. 
 4) August 21, idem Cruciºãtorul aux. “Dacia”. 
 5) August 22, idem vasul “Dor de Mare”. 
 6) August 22 (ora 9 dim.) idem Canoniera “Stihi” (în timp cu alãturarea, dl. amiral Pãiº, Ministrul 
Marinei, inspecta Distrugãtorul “Mãrãºeºti”). Toate serviciile divine mai sus menþionate, au fost însoþite de scurte 
cuvântãri despre Sf. Fecioarã, întrucât echipajele nu au putut lua parte toate, în ziua de 15 august, la sãrbãtoarea 
patronului Marinei. La toate aceste servicii am alãturat ºi ictenii pentru sãnãtatea ºi biruinþa echipajelor, 
pomenindu-se numele tuturor, începând cu comandantul navei ºi terminând cu ultimul ostaº marinar. 
 8) August 25 (ora 8 seara), acatistul Sf. Ioan Botezãtorul, pe nava “Amiral Murgescu”. Predicã: “Martiriul 
Sf. Ioan Botezãtorul, eroul religios ºi comemorarea voievodului Ioan Vodã cel Cumplit, erou naþional ºi religios al 
Moldovei”. 
 F. Parastasurile. 
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 1) Iulie 11, oficierea, din ordin, a parastasului pentru pomenirea eroilor de pe “Carol I” ºi “Aurora”. 
Oficierea slujbei religioase a avut loc pe Cruciºãtorul “Dacia”. Au asistat: domnul comandant al Diviziei de Mare, 
comandor P. Zlatian, domnul comandant al Forþei, c-dor Al. Bardescu, ºi toþi d-nii comandanþi cu delegaþi din 
partea tuturor navelor ce aparþin F. N. M. Predica zilei: “Legea jertfei în istoria Bisericii creºtine ºi în istoria 
neamului nostru român - creºtin”. 
 2) August 4, idem cimitirul oraºului pentru eroii cãzuþi pe Torpilorul “Zborul”, la care a asistat domnul 
cãpitan Agarici, comandantul, cu o parte din echipajul navei sale. 
 3) August 10, la bordul Distrugãtorul “Mãrãºti”, la cererea domnului c-dor Al. Martac, pentru sanitarul 
Nãstase Emilian, înecat în timpul misiunii. Predica: “Puterea de jertfã a românilor în rãzboiul de faþã“. 
 4) August 29, sâmbătă, “Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul”, s-a oficiat la Nava Bazã “Constanþa”, ora 
11, un parastas pentru sufletele celor trecuþi din aceastã viaþã, de pe nava bazã ºi pentru credinciosul om de 
serviciu Socrates Paol, care a slujit câteva decenii în Marinã. Au asistat la acest serviciu domnul cãpitan c-dor 
Victor Voinescu, comandantul echipajului, împreunã cu toþi domnii ofiþeri ºi cu întregul echipaj. Predica: “Sf. 
Ioan Botezãtorul, eroul religios ºi Sf. Ioan Vodã cel Cumplit, erou religios ºi naþional”. Dupã oficierea parastasului, 
ne-am transportat la cimitirul eroilor unde s-a sfinþit crucea ºi grilajul decedatului Socrates Paol. 
 G. Ieºire în mare ºi misiuni. 
 1) Iulie 7, am participat la ieºirea în mare a Cruciºãtorului “Dacia”. 
 2) Iulie 16, idem, cu cele 3 dragoare: “Albatros”, “Amzel” ºi “Forsch”, de la ora 7 dimineaţa, până după 
amiază, navigând până dincolo de Capul Midia, în pescuire de mine. 
 3) Iulie 31, idem, cu Nava Bazã “Constanþa” ºi “Amiralul Murgescu”, de la ora 12 noaptea pânã la ora 8 
dimineaþa, când ne-am întors în port. Exerciþiile de debarcare s-au făcut la ora 3, la Eforie. 
 4) August 3, idem pe “Dacia” ºi cu “Murgescu” de la ora 8 pânã la ora 16. 
 5) August 4, “Dacia”, “Murgescu” ºi un distrugãtor. 
 6) August 5, idem “Constanþa”, “Murgescu” ºi 3 vedete. Ieºirea în mare la ora 8 ºi întoarcerea la 17.30. 
 7) August 24, 25 ºi 26, idem, am însoþit misiunea ºi convoiul înspre Balaclava, fiind ambarcat pe 
Distrugãtorul “Maria”, care a plecat la 12.30, 24 august ºi s-a reîntors la 26 august, ora 9.00. Prezenþa preotului la 
aceste misiuni ºi folosul exemplului sãu este indiscutabil pentru sufletul echipajelor. 
 H. Alte activităţi diverse. 
 1) Frecventarea bisericii în zile de duminicã ºi sãrbãtori a fost regulatã. Câte o parte din echipajul navelor 
a fost îndrumat de mine, cu aprobarea prealabilă a d-lor comandanţi - când timpul a îngăduit aceasta - ca să asiste la 
serviciul divin din biserica Sf. Nicolae - cea mai aproape de port - aceasta între orele 10.30 - 11.30, unde 
subsemnatul oficiam dumnezeiasca Liturghie, sau predicam. 
 2) a) Opera Samariteanã. Aproape zilnic am vizitat postul sanitar al Forþei ºi infirmeriile navelor, sfãtuind, 
mângâind ºi ridicând moralul suferinzilor. b) Fiind nedezlipit în mijlocul echipajelor, mi-am îngãduit a recomanda 
cãutãrii medicale ºi atenþiei d-lor medici pe cei ce întâmplãtor îi surprindeam cã suferã. Astfel am recomandat 
postului sanitar pe ostaºul Predescu, de pe torpilorul “Nãluca”, spre a i se face formele pentru internare în spital ºi 
supunerea unei operaþii de extragerea unui chist ce avea la faþã; pe ostaºul Drãghici Gheorghe de pe distrugãtorul 
“Ferdinand”, gãsindu-l în nesimþire între orele 20.00-21.00 seara, am sfãtuit pe d-l aspirant de serviciu sã dea ordin 
sã fie scos din cazarmã, pe bord la aer curat, ceea ce a fãcut ca imediat sã-ºi revinã din starea de inconºtienþã în 
care se gãsea; ostaºul Budu, gãsit la infirmerie cu plãgi grave la gurã ºi nas, pricinuite dintr-o puternicã cãdere, mã 
roagã ca sã-mi confieze ceva. I-am ascultat pãsul ºi am constatat cã pe lângã suferinþa fizicã, mai purta pe suflet ºi 
greutatea unei bãnuieli nedrepte, ce-l durea ºi-l consuma mai mult decât plaga fizicã. Am luat mãsuri, l-am ajutat 
duhovniceºte ºi omul acela a scãpat de obsesia sufleteascã - recâºtigându-ºi moralul; un alt ostaº, al cãrui nume îl 
pãstrez în caietul meu personal, de pe un distrugãtor, îl gãsesc în ziua de 12 august a.c. suferind de o ipohondrie. 
Suportând o operaþie la organele genitale a rãmas cu o psiho-impotenþã (pseudo-impotenþã). Cred cã restabilindu-
ºi sãnãtatea, voi fi contribuit ºi eu în mare mãsurã la îndepãrtarea ideii fixe ce-l stãpânea; am dãruit peste 50 cãrþi 
poºtale d-lui maistru Ciocanã de la postul sanitar pentru ca sã le distribuie acelor pacienþi care nu au cu ce scrie 
familiilor de acasã; am comunicat familiilor celor cãzuþi în rãzboi, slujbele ce s-au oficiat pentru sufletele celor 
scumpi ai lor ºi îngrijirea frumoasã a mormintelor acelor ce se gãsesc în cimitirul eroilor din Constanþa. Aceasta 
am fãcut-o anume cu scopul ca cei din þarã sã vadã ºi sã se convingã cã, comandanþii navelor noastre nu uitã pe 
eroii lor cãzuþi pentru patrie. La aceste comunicãri ale mele am primit ºi unele rãspunsuri foarte duioase de la 
familiile îndoliate: Vodã Elisabeta, Sãvãran Paraschiva, Nicoli Maglavit, etc. 
 c) La nava “Amiral Murgescu” am descoperit doi ostaºi marinari evangheliºti. Unul dintre ei fãcând 
propagandã printre camarazi pentru a-i face prozeliþi, reuºind a ademeni oarecum pe unul. I-am dat pe ambii în 
grija personalului de la bord pentru supraveghere discretã ºi în acelaºi timp ca sã facã astfel sã nu lipseascã de la 
nici un serviciu divin, fie la bisericã, fie la bord ºi de la nici o predicã sau lecþie religios-moralã. 
 d) Permanent am fost în mijlocul ostaºilor de pe diferite nave, de la ora 5.00 pânã la ora 21.00, 
binecuvântând masa de amiazã ºi cina, asistând la ridicarea ºi coborârea pavilionului, rând pe rând, pe nava unde 
vremea mã apuca, luând masa împreunã cu trupa, pe diferite nave, în cazarmã sau la mal, participând la rugãciunea 
de dimineaþa ºi seara, tãinuind cu oricare mã întâlneam pe drum, de nevoile atât ale lor personale, cât ºi a celor de 
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acasã. Am contribuit ca ostaºilor de pe douã nave sã li se dãruiascã medalioane cu chipul Sf. Fecioare care sã le 
poarte atârnate la piept, iar în prezent s-a fãcut o nouã comandă de madalioane pentru a treia navă. 
 Pe cei dornici de concedii ºi permisii, de pe diversele vase, care apelau la mine pentru a interveni, 
pãrinteºte îi sfãtuiam ºi-i convingeam pânã în cele din urmã cã acum nu e vremea concediilor sau a permisiilor. 
Pentru diferitele servicii religioase, prin munca mea, am improvizat un cor de ostaºi marinari cu care sã pot oficia 
oricând urmãtoarele servicii divine: Aghesme, Acatist, Parastas ºi Te-Deum. 
 Cãtre sfârºitul acestor douã luni de activitate am oficiat înmormântarea maistrului timonier Iliescu Nicolae 
din cartierul Brãtianu, erou cãzut la Patapof ºi înmormântat la Brãtianu. Înmormântarea a avut loc în ziua de 31 
august a.c. ºi, fãrã sã fiu vestit de nimeni, aflând, m-am dus participând la înmormântarea lui ºi predicând, iar în 
ziua de 1 septembrie a.c. am oficiat înmormântarea aspirantului Abagiu Virgil C-tin. 
 Prin prezenþa mea în mijlocul marinarilor în toate împrejurãrile ºi prin întreaga mea activitate, luminatã ºi 
ajutatã de o bogatã experienþã - cred cã am întãrit, susþinut ºi alimentat sufletele ostaºilor noºtri marinari cu o 
puternicã credinþã în Dumnezeu ºi cu mari nãdejdi în victoria cauzei noastre. 
 Toate acestea, dacã le-am putut realiza, este cã am gãsit o perfectã înþelegere ºi bunãvoinþã din partea 
domnului comandor Al. Bardescu, comandantul Forţei Navale Maritime - chiar de la începutul mobilizării mele, 
pentru care îi rămân recunoscător. 

 
Preot căpitan Gh. Gh. Tudorache, 

Confesorul Forţei Navale Maritime 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 296, f. 288-294 
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Dare de seamă 
asupra activităţii pastorale din Regimentul 22 Infanterie, 

pe octombrie, 1942 
 
 Ultimele zile ale lui septembrie conchid cu sfârºitul glorios al unei prime acþiuni ce i s-a încredinþat 
regimentului nostru, pe frontul situat între Kletskaja ºi Melo-Zogonskij, cuprinzând Melo-Kletskaja ºi înãlþimea 
135; iar începutul lui octombrie deschide zãrile unei alte frumoase acţiuni, tot atât de importantă, dar cu mult mai 
primejdioasă decât prima. Că-n vreme ce-n primul sector, atacul deznădăjduit al inamicului s-a izbit de rezistenţa 
eroică a trupelor germane, cu tălăzuiri de câteva zeci de kilometri, către începutul lui august, în sectorul încredinþat 
acum regimentului - ce se-ntinde din dreapta satului Kaspopinskaia, cu înãlþimile de 163,3 ºi 140 - vitejia 
prahovenilor din 7 Dorobanþi a fost greu încercatã prin jertfirea a peste 200 de eroi, ofiþeri ºi soldaþi, în mai puþin 
de douã sãptãmâni, din sfârºitul lui septembrie (16-30), apãrând pas cu pas poziþia, cu mici retuºãri de ordin 
strategic. 
 În asemenea împrejurãri, înspre seara zilei de 30 septembrie - când soarele, care mai avea ca douã suliþi 
pânã-n asfinþit, îºi proiecta razele sale strãlucitoare pe mormintele eroilor, ce strãjuiesc cele 19 case ale satului 
Gromky, înconjurând albul crucilor cu nimb de aureolã divinã - d-l colonel comandant, ofiþerii ºi trupa 
regimentului nostru pãºesc cu toatã hotãrârea ºi cu nestrãmutatã încredere în ajutorul lui Dumnezeu pe calea 
strâmtã, anevoioasã ºi cu spini a datoriei, pentru a ocupa noua poziþie ce le-a fost ordonatã. 
 Cu un strat de praf pe faþã, ridicat de viscolul pustiitor, mãrºãluiesc pe batalioane, în cadenþã ostãºeascã, 
iar siluetele lor încadrate în sclipiri de arme ºi baionete apar într-o impunãtoare sobrietate, care strecoarã în inima 
spectatorului razele luminoase ale victoriei. 
 Ar fi însă un lux de ordin imaginativ, a se crede că frământarea gândurilor le mai acordă rãgazul sã-ºi mai 
îndrepte atenþia spre un amãnunt de acest fel. Cã altele sunt gândurile care preocupã acum mintea lor. Cei mai 
mulþi, cugetând la pierderile suferite de Regimentul 7 Dorobanþi în acest sector, purtaþi pe aripile gândurilor, se 
vãd lângã soþiile lor iubite, mângâindu-ºi cu mâna pe frunte odraslele ºi, nãdãjduind în ajutorul lui Dumnezeu, îºi 
încordeazã puterile pentru a depãrta gândul sinistru al unei crude despãrþiri. Mai puþini la numãr sunt acei care, 
frãmântaþi de gânduri asemãnãtoare, privesc ajutorul lui Dumnezeu sub orizonturi evanghelice, aºteptând rãsplata 
veºnicã ºi aºezând grija familiei în paza Domnului. 
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  Un procent, sã zic, de 5%, care nu au avut timpul material sã-ºi ajusteze stomacul pe cele 600 grame de 
pâine, nu se chinuieºte cu asemenea gânduri înalte ce întrec puterea lor de înþelegere, ci fac opinie separatã, 
interesându-se dacã pe noua poziþie vor mai fi lanuri de grâu ori de secarã, ca ultim leac contra foamei; nici de apã 
nu se îngrijesc de când s-a inventat noua metodã a prãjitului în castron. ªi aceºtia nãdãjduiesc în ajutorul lui 
Dumnezeu, cã altfel de unde grâul ºi secara ? 
 În vreme ce trupa s-ar încadra în aceste trei categorii ºi, numai rar, câte unul s-ar mai gândi acum ºi la 
frigul nopþii, alte gânduri proiectează pe retina corpului ofiţeresc. 
 Domnul colonel comandant, având în faþa ochilor configuraþia terenului întregii poziþii, face o ultimã 
revizuire ºi controleazã dacã a rânduit la locuri vulnerabile, ofiþeri vigilenþi, probaþi în vârtejul luptelor celor mai 
aprige; plãnuieºte instalarea întregii reþele telefonice pentru a lua la timp mãsurile dictate de împrejurãri, în care 
ofiþerii ºi soldaþii privesc cu admiraþie capacitatea strategicã a fiinþei sale, de care - pe dreptate - se mândresc; 
anticipeazã eventualele acþiuni ale inamicului, cât ºi prompta reacþie a trupei sale - cãreia, urmãrindu-i nemijlocit 
miºcãrile pânã-n amãnunt, o apreciazã ºi o predispune la acte de înalt eroism. ªi, aºa cum într-un film de 
cinematograf, continuitatea succintã a scenelor menţine atenţia încordată, d-l colonel comandant este mereu 
preocupat de alte probleme, la fel de importante: a pierderilor, muniţiilor, aprovizionărilor etc., etc. 
 Nici ofiţerii - care poartă pe umerii lor gradele răspunderii oamenilor de sub comandă - nu-ºi permit luxul 
de a se mai gândi la familii, când apãrarea poziþiei pune-n joc nu numai viaþa, dar ºi onoarea lor. Având-o  ºi ei în 
faþa ochilor, reflecteazã dacã locul postului de comandã a fost ales cu minuþiozitate; dacã nu mai trebuiesc mici 
modificãri în instalarea companiilor, plutoanelor, grupelor sau în sãparea ºanþurilor ºi construirea adãposturilor etc. 
 ªi, aºa cum vara, din iuþeala trenului, privirea spintecã pãmântul în nenumãrate fâºii împodobite cu grâu, 
porumb, secarã, zarzavat, ori pomi roditori etc, prin faþa lor defileazã fiecare porþiune a sectorului încredinþat, 
strãjuitã de ostaºul ales anume, dupã aptitudinile sale fizice ºi rãzboinice. 
 Cu greutatea cu care cutez a face menţiunea, s-ar putea găsi - rarissimus - câte 1%, care să fie absent de la 
aceste arzãtoare frãmântãri ºi, absorbit de bunurile pãmânteºti la agonisirea cãrora s-a ostenit pe toate cãile ºi cu 
multã trudã, în cariera sa de militar se îngrozeºte la ideea despãrþirii de ele pentru vecie. Alergând dupã 
subterfugiul salvãrii, este preocupat cu formularea din timp a simptomelor pe care le va exprima, îmbrãcate în tot 
regretul fiinþei sale - pentru a-ºi crea o atmosferã - de a nu fi în situaþia sã-ºi facã datoria pânã la capãt din motive 
de sãnãtate, justificându-ºi plecarea în moment oportun. Intrã însã aici în plinã funcþiune, conºtiinþa medicului 
care, înarmat cu ºtiinþa profesiunii sale, poate sesiza cu uºurinþã orice simulare. Justificarea revizuirii 
diagnosticului stabilit de el, la toate formaþiunile sanitare prin filiera cãrora urmeazã sã treacã pacientul, îºi gãseºte 
aplicarea numai în cazul când buna credinþã a acestuia ar fi suspectatã. 
 Toate aceste gânduri ce-i însoþesc în calea datoriei sunt tot atât de apãsãtoare pentru ei, ca ºi crucea 
Mântuitorului de pe drumul Golgotei. Dar, în vreme ce în calea Sa apare Simion Chirineanul, care-i ridicã povara, 
în calea ostaºilor noºtri se reped avioane inamice “Rata”, care le alungã negura gândurilor cu iuþeala trãznetului 
unui bombardament ceva mai îndepãrtat. La comanda, de o calmă sobrietate, a neînfricatului maior Oghină, trupa 
batalionului dispare ca prin farmec, făcându-se una cu pământul. Sub presiunea de groază a momentului, trăiesc cu 
toţii clipe de zguduitoare emoţii care se modelează însă diferit, potrivit cu temperamentul ºi structura sufleteascã a 
fiecãruia.  
 Unii îºi ºterg sudorile de pa faþa palidã ºi-ºi fac aspre imputaþii cã nu ºi-au ales locul cel mai ascuns ºi - 
întrucât nu au posibilitatea de a-l schimba - tremurând, îºi pun nãdejdea în Dumnezeu.  
 Alþii - în al cãror fond sufleteasc, grãuntele de muºtar al credinþei îºi are rãdãcini adânci - nu-ºi pierd 
cumpãtul, ci fãrã a folosi strategia struþului, aºezaþi cu faþa în sus, sunt gata sã înfrunte cu seninãtate, nu numai un 
iminent pericol, dar chiar sã acţioneze în moment oportun. 
  Cu o nepãsare demnã de relevat, priveºte pericolul, cea de-a treia categorie - care nu-ºi poate pierde 
vremea cu încordãri ce depãºesc cu mult firea lor, ci vãzând cã alarma dãinuieºte, socotesc cã întrebuinþeazã timpul 
cu mai mult folos dacă vor ronţăi câteva boabe prăjite până la completa lămurire a situaţiei. 
 Dacã ºi comandanþii lor trãiesc aceleaºi clipe de groazã, apoi asupra lor ele nu se rãsfrâng cu aceeaºi 
intensitate, întrucât grija ce o poartã de viaþa ostaºilor nu le dã rãgazul sã se ocupe prea mult de persoana lor, ci cu 
toþii urmãresc miºcãrile avioanelor pentru a da la timp ordine scurte, spre a face faþã oricãrui pericol - cu 
armamentul de care dispun - în condiþii optime. 
  Termenul de mai sus se bucură de accepþiunea cunoscutã în logicã “totum pro pass”, de vreme ce s-ar 
putea întâmpla sã mai fie câte unul care sã se grijeascã mai mult de persoana sa, chinuit ºi acesta de propriile sale 
reproºuri cã nu ºi-a ales loc bun; în nici un caz, nu ºi-ar gãsi aici aplicaþia ºi reversul “pass pro totum”. 
  Cu acest prim ordin, pericolul este înlãturat, cã încetându-se orice miºcare, avioanele nu i-au observat. 
Acum au cale suficientã - pânã sã soseascã la destinaþie - pentru a-ºi depãna mai departe firul gândurilor de care 
sunt animaţi. 
 Bazat pe interceptarea acestor frământări de ordin sufletesc a[le] fiilor mei duhovniceºti, am urmãrit cu 
asiduitate - în activitatea pastoralã - întãrirea credinþei în Dumnezeu, ea fiind pârghia cea mai puternicã pe care se 
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sprijinã cele mai înalte acte de eroism, asigurând în acelaºi timp ºi tihnirea sufleteascã, dupã cuvintele 
Mântuitorului: “Veniþi la mine toþi cei osteniþi ºi împovãraþi de greutãþi ºi eu vã voi odihni pe voi”. 
 În acest scop, având în vedere că gestul exprimă un simţământ, simþãmântul o dorinþã, dorinþa celui mai 
mare ordin pentru cei mai mici, în ziua de 1 octombrie m-am ºi prezentat la postul de comandã regimentar, pe front 
unde, propunând sã fac sfinþirea apei mici, propunerea a fost privitã cu o vie satisfacþie. Mi-a crescut inima de 
bucurie când am vãzut cum, urmând pilda d-lui colonel comandant, ostaºii de toate gradele, ai categoriilor de mai 
sus, fãrã nici o deosebire, se închinã în faþa sfintei cruci; atât cei din regiment, dar ºi cei din alte unitãþi, cu 
adãposturile în aceste locuri. Bucuria mea nu a cunoscut margini la invitaþia insistentã a oataºilor de a mai sluji sf. 
apei mici în adãposturile lor, încã în douã sectoare. 
 Stânjeniţi, pentru o scurtă durată, de mitralieratul unui raid inamic, până-n slujbă, am dat slavã lui 
Dumnezeu cã nici unul n-a fost rãnit. Botezând, rând pe rând, oamenii ºi adãposturile, am mai dat totuºi peste câte 
unul care folosea timpul cu mai multã raþiune - mâncând grâu fiert, în adãpost - decât sã ia parte la slujbã, unde s-
ar putea întâmpla “Doamne fereºte” chiar sã fie rãnit; fiind însã creºtin face, cu o dexteritate caracteristicã, semnul 
sf. cruci ºi o sãrutã, cã poate sã-i ajute ºi acestã ostenealã la ceva, din moment ce ºi ceilalþi camarazi ai lui au fãcut 
la fel, de ce tocmai el să fie pricină de scandal. 
 Atitudinea, gestul, mimica, pânã ºi expresia feþei pe care o are ostaºul când sãrutã sf. cruce, trãdeazã 
gradul de credinþã de care el este pãtruns. Nu am intenþia sã acuz dacã ºi printre ofiþeri se observã câte unul care 
îndeplineºte aceste acte de cult numai dintr-o oportunitate socialã, scoasã ºi mai mult în evidenþã prin purtarea sa 
de totdeauna, cu excepþia momentelor de cumplitã deznãdejde, când aleargã la ele ca la un ultim subterfugiu de 
salvare. 
 De aceea, dată fiind situaţia prielnică pentru scopul ce mi-am propus a urmări, am oficiat - după cum mi-
au permis împrejurările - următoarele servicii divine: 
 - 9 sfinţiri de apă mică; de 3 ori acatist; o dată vecernia; o dată parastas; am avut 83 de înmormântări, din 
care 49 în regiment, iar restul în alte unităţi ale diviziei. 
 În ziua de 18 octombrie s-a pus piatra de temelie a unei capele ortodoxe ce se va ridica în Gormki, cu care 
prilej am scos în evidenţă însemnătatea deosebită pe care o prezintă acestă măreaţă faptă creºtinã. 
 În ziua de 11 octombrie, oficiind sfinþirea apei, am vorbit ostaºilor din garnizoanã despre hrana 
sufleteascã. Nu am oficiat Sfânta Liturghie, nici botezuri, pentru motivul cã apropierea de front nu ne-a permis; în 
schimb, am înfrumuseþat mormintele eroilor, supraveghind împrejmuirea cu piatră a cimitirului, de la intrare, până 
în colţul de est. Mi-am făcut adăpost, când serviciul mi-a permis. 
 Aceasta fiind activitatea pastoralã, clãditã pe fondul ancestral al ostaºilor mei, îi privesc cu admiraþie 
pentru modul cum îºi fac datoria, rezistând neclintiþi pe o poziþie, fãrã sã fi dat mãcar un singur pas înapoi, sau sã 
cadã vreunul prizonier. Aceasta nu se datoreºte hazardului, ci vigilenþei neobosite a d-lui colonel comandant, cât ºi 
modului cum subalternii domniei sale - ofiþerii ºi ostaºii - înþeleg sã-l secondeze. 
 Nu pot încheia fãrã sã evidenþiez ºi nevoile de ordin trupesc ce se fac simþite între ostaºi: 
 1. Temperatura scade tot mai mult, mai ales noaptea, ºi îmbrãcãmintea este uºoarã; 
 2. Raþia de pâine, insuficientã; iar regimul conservelor mãreºte numãrul celor din infirmierie; 
 3. Întrunirea condiþiilor igienice nu se poate realiza, lipsind cu desãvârºire sãpunul ºi fiind mereu în prima 
linie, s-au ivit paraziþi; 
 4. Faţă de timpul îndelungat petrecut într-o continuă încordare, să se ia măsuri în timp util spre a se 
preîntâmpina o eventuală scădere a moralului. 
 Semnalarea este fãcutã din dorinþa de a se cunoaºte situaþia realã, a se lua act de ea ºi mãsuri în 
consecinþã; din punct de vedere evanghelic, însã, toate aceste lipsuri îmi urcã ostaºii pe o treaptã ºi mai sus pe scara 
desãvârºirii creºtine. 

 
Confesorul regimentului, 

Preot căpitan Veron Muºat 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 1173-1175 
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Biroul 2 
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întocmită în conformitate cu ordinul dvs. nr. 26.552 
din 15.X.a.c. 

 
 I. Încadrarea cu preoţi a marii unităţi: 
  - Corpul 1 Armatã: 3 preoþi ( 1 ortodox, 1 catolic ºi 1 luteran) 
  - Divizia a 7-a Infanterie: 5 preoţi ortodocºi 
  - Divizia a 11-a Infanterie: 5 preoþi ortodocºi 
 II. Activitatea confesorală 
  - Activitatea confesoralã desfãºuratã de preoþii de la unitãþi, cât ºi acei de la formaþiunile de 
servicii ale marii unitãþi a avut douã laturi, ºi anume: 
  1. - O activitate pastorală la unităţi; 
  2. - O activitate pastorală în mijlocul populaţiei civile. 
 Activitatea pastorală la unităţi. 
 - Pe timpul cât unităţile s-au găsit în deplasări spre zonele de staţionare sau sectoarele de luptă, activitatea 
preoţilor s-a limitat la convorbiri cu ostaºii, la scurte conferinþe morale, þinute în zilele de repaos ºi la diferite 
servicii divine ocazionale. 
 - Din momentul ce marea unitate (Divizia a 11-a) a intrat în front, din acest moment a început adevărata 
activitate confesoralã. Toþi preoþii unitãþilor se gãsesc în permanenþã în primele linii, unde, prin convorbiri cu 
ostaºii, cautã sã le ridice moralul, sã-i încurajeze ºi sã le arate importanþa luptei pe care o ducem aici în Rãsãrit 
pentru Neam ºi Cruce. 
 Celor răniţi le-au spus cuvinte de mângâiere; celor ºovãielnici le-au ridicat moralul. 
 Au mãrturisit ºi împãrtãºit ostaºii; au oficiat serviciul divin ºi sfinþirea apei ºi au aghesmuit armamentul ºi 
adãposturile. 
 Pe cei căzuţi pe câmpul de luptă i-au înmormântat cu tot fastul creºtinesc cuvenit. 
 - În sectorul Diviziei a 11-a s-a amenajat pentru linia I un cimitir, la Bachmutkin ºi un al doilea la 
ambulanþa diviziei, preoþii fiind acei care au supravegheat personal lucrãrile. 
 În comuna Bokowskaja se întreţine cimitirul organizat de italieni, unde se înmormânteazã ostaºii care 
decedeazã la Spitalul de Campanie Nr. 2. 
 Este de observat cã în ceea ce priveºte preoþii aflaþi la E. N. I. acestui comandament, numai preotul 
ortodox aflat la Spitalul de Campanie Nr. 2 a activat, ceilalþi 2 (catolic ºi luteran) nu au activat nimic în ceea ce 
priveºte activitatea confesoralã, întrucât unitãþile care le-am avut în subordine pânã la acestã datã nu au avut ostaºi 
catolici sau luterani. 
 Activitatea preotului luteran s-a limitat în a face pe translatorul de limba germană de pe lângă D. V. K. 11, 
iar cel catolic ne-a fost de un real folos în diferitele chestiuni ce le-am avut de soluţionat cu comandamentul italian. 
 Acest comandament a cerut, în prezent, marilor unităţi în subordine să raporteze dacã au nevoie de preoþi 
luterani sau catolici ºi în cazul cã rãspunsul va fi negativ, atunci vom dispune desconcentrarea lor. 
 Activitatea pastorală în mijlocul populaţiei civile. 
 - S-a oficiat în fiecare duminică, serviciul religios prin diferitele comune prin care au trecut sau se găsesc 
în prezent cantonate unităţile. 
 - S-au botezat de către preotul Spitalului de Campanie Nr. 2, în decurs de 2 luni, în regiunea 
Timoschewskaja, circa 500 copii, iar de către preoţii Diviziei 11-a, circa 90 copii. 
 - S-au oficiat parastase pentru morţii locuitorilor din diferite comune prin care au trecut. 
 - La sfârºitul fiecãrei slujbe religioase, preoþii þin populaþiei civile predici de educaþie creºtineascã, 
arãtându-le rolul bisericii ºi al credinþei în viaþa unui popor. 
 Este de observat cã populaþia civilã, în special femeile ºi bãtrânii, au început sã se apropie de bisericã, în 
timp ce tineretul (fete ºi bãieþi), nu cred în existenþa unui Dumnezeu ºi nici în necesitatea unei credinþe. 

 
ªeful de Stat Major, 

Colonel A. Runceanu 
 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 1219-1220 
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Divizia 3 Munte 



 147 

Serviciul Religios 
către 

Episcopia Militară Ortodoxă Română - Alba-Iulia 
 
 Divizia 3 Munte luptă astăzi departe de þarã, în munþii Caucazului, unde prin faptele de vitejie legendarã 
reclãdesc, prin jertfa lor de sânge, altare ºi graniþe noi. 
 În lupta pe care ostaºul român, conºtient de îndatorirea lui, o duce aici la prag de munþi, preoþii militari au 
dat ºi ei, alãturea cu cei viteji, lupta sfântã de ridicare a crucii lui Hristos în locul secerei ºi ciocanului pe care 
stãpânirea vremelnicã a comunismului distrugãtor a încercat-o. 
 În fiecare zi, cazuri noi de reîncreºtinãri reclamã pe preoþii noºtri. 
 Cazul în sine nu poate fi decât îmbucurător. 
 Am gãsit aici sate curat româneºti care aleargã dupã apa cea vie a Mântuitorului. Astfel, numai în comuna 
Moldovanca se gãsesc aproape 4000 suflete de români ortodocºi. 
 Datoria noastră este să avem grijă de ei. De aceea rugãm Episcopia Militarã sã intervinã pe lângã cei în 
drept ca sã repartizeze un numâr de 4-5 preoþi de mir sau ieromonahi care sã rãmânã aici ºi sã propovãduiascã 
cuvântul evangheliei acelor ce, pânã la venirea noastrã aici, au fost lipsiþi de el. 
 Le vom da prin aceasta un exemplu de grijã ºi dragoste creºtineascã. 
 Aºa precum ostaºii stau de veghe cu arma în mânã, aºa ºi preoþii vor sta aici pavãzã cu scutul credinþei, 
fãclie vie de reîncreºtinare. 

 
Comandantul Diviziei 3 Munte, 

General Mociulschi Leonard 
 
Rezoluţie: Am fãcut propunerea Domnului Mareºal pentru trimiterea unui grup de preoþi în acele pãrþi. /ss/ 
Part[enie]. 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 292, f. 468 
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[Corpul 3 Armată] 
[16 noiembrie 1942] 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii pastorale a protopopului Corpului 3 Armată, maior Gh. Ureche, pe timpul  

de la 1 octombrie  - 1 noiembrie 1942 
 
 În cursul lunii octombrie 1942, activitatea pastoralã a subsemnatului s-a desfãºurat dupã cum urmeazã: 
 În duminici ºi sãrbãtori am oficiat Sfânta Liturghie la capela militarã din curtea Regimentului 10 Vânãtori, 
Chiºinãu, la care au participat ostaºii din diferite unitãþi din garnizoanã. 
 Am vizitat garnizoanele Odessa, Tiraspol ºi Tighina, fãcând inspecþie la toþi confesorii activi ºi 
mobilizaþi din garnizoane ºi spitale. 
 Peste tot am dat sfaturi ºi îndrumãri confesorilor, în special celor tineri. 
 Vizitând răniţii din diferitele spitale, am stat de vorbă cu ei, aducându-le binecuvântarea în numele Î. P. S. 
Episcopul Armatei, Partenie Ciopron; am împărţit cărţi de rugăciuni. 
 Bucuria ºi mulþumirea ostaºilor rãniþi - dupã cum am observat - au fost foarte mari. 
 Am vãzut ºi auzit cum mulþi din ostaºi - cu lacrimi în ochi - mulþumeau lui Dumnezeu cã în fruntea 
clerului militar este Î. P. S. Partenie, care nu-i uitã nici prin spitale ºi care îi mângâie ºi încurajeazã cu 
binecuvântarea lui. 
 La Odessa, am vizitat cimitirul eroilor din parcul Sevcenco, de pe malul Mării Negre, unde sunt 
înmormântaţi eroii căzuţi victimă uneltirilor bolºevice. 
 La mormintele acestor eroi am sãvârºit un parastas asupra unui voluntar, fiind rugat de rudele acestora. 
 În garnizoana Tiraspol am oficiat slujbe ºi am þinut conferinþe la unitãþile pendinte de Corpul 3 Armatã ºi 
anume: plutonul Corpului 3 Armatã, batalionul transmisiuni ºi compania 53 jandarmi. 
 În oraºul Tighina am vizitat biserica militarã, care se aflã lângã garã, ºi am constatat cã este o bisericã 
foarte bunã, mare ºi dotatã cu multe odoare ºi obiecte care chiar prisosesc. Are nevoie de mici reparaþii, în special 
acoperiºul. 
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 Mulþumitã bunãvoinþei ºi sârguinþei domnului comandant al Corpului 3 Armatã s-a alocat suma de 
211.000 lei pentru reparaþiile necesare. 
 În timpul inspecţiilor făcute la diferitele unităţi, stând de vorbă în diferite împrejurãri cu ostaºii, am 
constatat cã credinþa, spiritul de jertfã ºi abnegaþia sunt treze în sufletul ostaºilor noºtri ºi cã, bazaþi pe asemenea 
virtuþi, vom putea duce, pânã la victoria finalã, rãzboiul cruciadei. 
 În ceea ce priveºte activitatea desfãºuratã de confesorii militari - în urma inspecþiilor fãcute - am constatat 
cã atât confesorii activi, cât ºi cei mobilizaþi, depun toatã râvna atât în slujba Patriei, cât ºi în slujba Sfintelor 
Altare, atrãgând asuprã-le cuvinte de laudã din partea comandanþilor de unitãþi, iar cei de la spitale, de la ºefii de 
spitale. 

 
Protopopul Corpului 3 Armată, 

Maior Gh. Ureche 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 1075-1076 
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Preotul căpitan S. Coman 
din Ambulanţa 46 a Diviziei 9 Cavalerie 
Nr. 28 din 16 noiembrie 1942 
 

către 
Inspectoratul Clerului Militar - Alba-Iulia 

 
 Având în vedere că, începând cu data de 19 iulie a.c., unitatea din care fac parte a intrat în acţiune, că de la 
acea dată am fost mereu în deplasare, urmărind inamicul până în Munþii Caucaz, nu am avut nici posibilitatea, nici 
timpul necesar pentru a redacta rapoartele lunare de activitate. Din acest motiv, am redactat ºi înaintãm prezentul 
raport rezumativ al activitãþii noastre de la acea datã ºi pânã acum - adicã pe lunile iulie, august, septembrie ºi 
octombrie 1942. 

Iulie 1942. 
 Pãnâ la 19 iulie, data plecãrii din Tulcin - localitate transnistrianã unde divizia a fost în refacere - am 
pregãtit sufleteºte ostaºii pentru greutãþile luptei împotriva pãgânismului bolºevic. 
 Am vizitat toate cele 4 regimente ale diviziei ºi, prin conferinþe la care asistau toþi soldaþii, le-am arãtat 
datoria de a nimici bolºevismul. Am împãrþit apoi soldaþilor peste o mie cãrticele de rugãciuni, astfel cã, împreunã 
cu cele împãrþite înainte, aproape fiecare soldat din divizie îºi avea cãrticica sa de rugãciuni, fie din cele redactate 
de P. S. Episcop al Armatei, fie din altele primite din alte pãrþi. 
 Înainte de plecare, am convenit cu domnii comandanţi ai regimentelor ca, în locurile unde au fost cazate 
trupele, sã fie ridicate troiþe - semne creºtineºti ºi româneºti ale credinþei în Dumnezeu. Cu ocazia sfinþirii acestor 
troiþe am fãcut rugãciuni de cerere a ajutorului dumnezeiesc în luptele ce vor trebui sã fie date pentru Cruce ºi 
Neam ºi am stropit cu apã sfinþitã pe fiecare ofiþer ºi soldat. Solemnitãþile acestea deveneau, pentru fiecare 
regiment, sãrbãtoarea plecãrii spre victorie! 
 În ziua plecării - duminică, 19 iulie - în gară, alături de vagoanele încărcate cu materialul de luptă, am mai 
adunat încã o datã ofiþerii ºi soldaþii ºi într-o rugãciune fierbinte ne-am plecat în genunchi - de la comandant, pânã 
la ultimul soldat - cerând lui Dumnezeu ajutorul ºi ocrotirea noastrã, a tuturor. 
 În călătoria spre front, am găsit în unele localităţi cimitire în care se aflau morminte ale unor soldaþi 
români cãzuþi la datorie. Multe din ele erau neîngrijite. Crescuserã buruieni peste morminte, iar crucile erau 
învechite sau rupte. În astfel de ocazii, am luat imediat mãsuri pentru a fi curãþite ºi refãcute mormintele ºi reparate 
ºi îndreptate crucile. 

August 1942. 
 În duminici ºi sãrbãtori, când facem câte un repaos în cãlãtoria noastrã, adun soldaþii ºi oficiez câte o 
scurtã slujbã, încheind-o de fiecare datã cu câte o cuvântare în care le vorbesc despre misiunea noastră de luptători 
ai Crucii. 
 La Taganrog, în 6 august, oficiind la marginea unui drum, s-a adunat în jurul nostru lume multă dintre 
localnici. Când am îngenunchiat pentru rugăciunea de cerere a ajutorului lui Dumnezeu, mulţimea a îngenunchiat 
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alãturi de noi. În ochii multora erau lacrimi. Mi-au adus apoi copii pentru botezat. Soldaþii noºtri le-au fost naºi. 
Într-o localitate la sud de Rostov, aceeaºi scenã se repetã în duminica din 9 august. Un bãtrân se apropie sã sãrute 
Sf. Cruce ºi sã fie stropit cu apã sfinþitã. Izbucni în hohote de plâns ºi murmurã încet printre lacrimi: “De douãzeci 
de ani n-am auzit o Sfântã Slujbã“. Mi-au adus ºi acolo 20 copii pentru botezat. 
  În 18 august avem primul contact cu inamicul. Maºinile ambulanþei aduc primii rãniþi. Toþi trebuiesc 
mângâiaþi ºi încurajaþi. Misiunea preotului pe front mi se descoperã deodatã întreagã. 
 În 20 august, numãrul rãniþilor aduºi trece de douã sute. Sunt ofiþeri ºi soldaþi. Alãturi de durerea 
generalã a atâtor trupuri sfârtecate ºi zdrobite, uitãm cã au trecut douã zile fãrã sã putem gândi la hranã sau odihnã. 
Medicii lucrau cu hãrnicie pentru a uºura durerile trupurilor. Preotul trebuia sã fie mereu aproape pentru a uºura 
durerile sufletului. Cei rãniþi mai grav trebuiesc mãrturisiþi ºi împãrtãºiþi. Câþiva se sfârºesc de gravitatea rãnilor. 
 Înmormântarea le-o fac în parcul unui fost cinematograf. Alături, pe un soclu puternic, se înălţa, enormă, 
statuia lui Lenin, turnată grosolan din beton armat. Pun soldaţii să o dea jos, iar în locul ei, pe soclu, ridicãm o 
cruce masivã de lemn, vopsitã într-un frumos aspect de marmurã neagrã. Pe ea am scris: “Recunoºtinþã eroilor 
români cãzuþi pentru neam ºi pentru cruce. Ambulanþa 46 Cavalerie”. Sfinþirea crucii, care strãjuia ca o 
binecuvântare peste mormintele din jurul ei, am fãcut-o în duminica de 23 august. La solemnitate iau parte mulþi 
ostaºi din divizia noastrã ºi mulþi localnici. 
 Opririle nostre sunt însă de scurtă durată, căci suntem mereu în urmărirea inamicului care se retrage bătut 
peste tot. Sfârºitul lunii ne gãseºte lângã Anapa, care a fost cuceritã de divizia noastrã. 

Septembrie 1942. 
 În cele câteva zile de odihnã, dupã luptele pentru cucerirea Anapei, deschidem ºi sfinþim, cu preotul 
cãpitan Rãzvan de la Regimentul 6 Roºiori Purtat, o capelă pentru rugăciune, în Anapscaia - la 5 km. de Anapa. 
 Caut apoi ºi identific mormintele soldaþilor cãzuþi ºi înmormântaþi în timpul luptelor, în diferite locuri ºi 
le fac slujba de înmormântare. 
 În locurile unde au fost lupte mai însemnate ridicăm troiţe. Sfinţirile lor sunt prilejuri de emoţionante 
solemnităţi. Astfel de troiţe am ridicat la Anapa, Valea Sucho, Insula Utrich etc. 
 În fiecare duminicã ºi sãrbãtoare facem rugãciuni ºi sfeºtanii pentru ostaºi. Vin la aceste rugãciuni ºi foarte 
mulþi localnici. În fiecare zi, apoi, suntem solicitaþi de cãtre localnici sã le facem diferite servicii religioase: 
botezuri, parastasuri, înmormântãri, împãrtãºiri etc. 
 Într-o singurã localitate - la Anapscaia, lângã Anapa - am botezat patruzeci ºi unu copii ºi am fãcut trei 
înmormântãri dintre localnici. 

Octombrie 1942. 
 Profitând de fatul cã avem câteva sãptãmâni de liniºte, cãutãm lãcaºurile sfinte batjocorite de bolºevici ºi 
schimbate în cinematografe, magazii, garaje etc. ºi prin grija de adevãrat ºi bun creºtin a domnului colonel 
Chiriacescu, comandantul diviziei ºi cu ajutorul ofiþerilor ºi soldaþilor, reuºim sã le refacem pentru a le reda iarãºi 
rugãciunii. Am terminat ºi am sfinþit provizoriu, la 9 octombrie, biserica din Vasiliewka (nord de Novorossisk). 
 Redeschiderea acestei biserici a fost pentru localnici ºi pentru populaþia satelor din jur, praznicul reînvierii 
lor la credinþã. Cuvintele de îndemnuri creºtine, traduse ºi citite în limba lor de cãtre translatorul diviziei, au fost 
ascultate cu o sete sufletească uimitoare. 
 Am refãcut, de asemenea, ºi biserica din Varvarowka (sud Anapa). Sfinþirea provizorie a ei am hotãrât-o 
pe ziua de 14 octombrie. Din cauza plecãrii în acþiune, la data de 10 octombrie, nu am mai putut face sfinþirea ei, 
rămânând să fie făcută de cei ce ne-au urmat în acel loc. 
 De asemenea, am început lucrãrile pentru refacerea bisericii din Rujewscaia (nord Novorossisk), care 
fusese schimbatã de bolºevici în salã de spectacole. 
 În 10 octombrie însă, divizia a intrat din nou în acþiune, într-un sector muntos unde bolºevicii se întãriserã 
puternic. Sunt aduºi iarãºi mulþi rãniþi. Veghea lângã cei cu trupurile însângerate de bombe ºi grenade, reîncepe. 
Suntem mereu neabãtuþi pe drumul destinului neamului nostru care, de la început, a fost sã lupte pentru salvarea 
fiinþei sale ca popor ºi sã ridice altare sfinte. Ne luptãm ºi noi, iar în zile de liniºte sfinþim altare ºi înãlþãm troiþe. 
E tradiþia lãsatã nouã moºtenire de marii noºtri voievozi. Noi o continuãm cu râvna de a ne dovedi urmaºi vrednici 
ai lor. 
 Populaþia civilã din localitãþile eliberate solicitã serviciile preotului, deºi în apropierea frontului, 
populaþia se teme de o revenire a bolºevicilor ºi deci e încã prudentã în manifestãrile religioase. Din 6 august pânã 
la 31 octombrie mi s-au adus 140 copii la botezat. 

 

 Preot căpitan S. Coman 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 1083-1085 
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Regimentul 89 Infanterie 
Oficiul poºtal militar nr. 121 
[noiembrie 1942] 
 

Dare de seamă 
asupra activitãþii pastorale desfãºuratã pe luna octombrie, 

la Regimentul 89 Infanterie - P. A. 
 
 Prima jumătate a lunii octombrie, pentru Regimentul 89 Infanterie, care fusese atât de greu lovit în luna 
septembrie, în care timp a avut destule pierderi, rezistând însă cu dârzenie la 29 atacuri, a fost o vreme de respirare, 
de uºurare, cu pierderi mai puþine, fapt care mi-a dat posibilitatea sã mã ocup ºi de altele în afarã de numeroase 
slujbe de înmormântare, ce pânã atunci oficiam zilnic. 
 Aºadar, în acest timp am depus strãdanie pentru împrejmuirea cu zid de piatrã a cimitirului din satul 
Gromky, în suprafaþã de circa 3.500 m.p. Aceastã lucrare s-a fãcut, aproape în întregime, numai de ostaºii 
Regimentului 89 Infanterie, care, de asemenea, sub supravegherea mea, au executat ºi portalul cimitirului, cu o 
tãbliþã pe care stã scris “Eroii germani ºi români, înfrãþiþi pe vecie prin jertfa de sânge”. 
 În zilele sãptãmânii, lunea, miercurea ºi vinerea, am fãcut acatist ºi paraclis, pomenind ofiþerii ºi ostaºii 
regimentului, câte o companie la fiecare serviciu, cerând ajutorul Domnului, Singurul care are putere decisivã 
asupra lumii întunericului bolºevic diavolesc. Dacã totuºi Domnul nu ne-a ascultat rugãciunea, pânã în prezent, este 
ºi din puþina noastrã credinþã îl El ºi din pricina faptelor noastre ne-creºtineºti ºi pentru a încerca rãbdarea noastrã, 
de aceea trebuie sã stãruim în rugãciuni. 
 În acest scop, am sãvârºit, începând de la 4 octombrie, în fiecare duminicã, Sfânta Liturghie, la divizie, în 
satul Verni-Salamanowsky, la care au asistat, pe lângã ostaºi, d-nii ofiþeri ºi mulþi din locuitorii civili de toate 
vârstele ºi de ambele sexe, precum ºi prizonieri, care deºi nu înþelegeau româneºte, dar impresionaþi, adesea 
lãcrimau în timpul slujbei. La sfârºit au luat anafurã, sãrutând cu evlavie sf. icoane ºi mâna preotului, ceea ce 
denotã cã jarul de credinþã, ce odinioarã a existat în sufletul poporului rus, nu s-a stins definitiv, ci a mai rãmas 
cãte o scânteie ce trebuie alimentatã din focul cel mare al credinþei noastre, spre a deveni iarãºi ceea ce a fost 
cândva. 
 Dupã sãvârºirea fiecãrei Sfinte Liturghii, am explicat pericopa Evanghelicã cu aplicãri la viaþa ostaºilor, 
fãcând ºi Te Deum de ajutor în rãzboi. 
 La 10 octombrie am făcut, în sobor, o înmormântare la 2 ofiţeri de la Regimentul 41 Artilerie, axfixiaţi 
prin surparea adăpostului în care se găseau, din cauza unei bombe aruncate de aviaţia inamică în noaptea de 9/10 
octombrie. 
  De asemenea, în sobor, am făcut parastas pentru eroii Regimentului 7 Dorobanţi, în faţa trupei, ofiþerilor 
ºi d-lui comandant respectiv. 
 La 14 octombrie regimentul nostru a fost scos în refacere, dar numai pentru 4 zile, în care timp am sãvârºit 
pentru ostaºi sfeºtanie, Te Deum de rãzboi ºi parastas pentru cei ce au cãzut pe câmpul de luptã, cu care ocazie am 
amintit ostaºilor cã au datoria moralã de a lupta pânã la victoria finalã, ca nu cumva duºmanul sã batjocoreascã 
mormintele proaspete ale eroilor noºtri, fapt ce ar atrage blestemul acestor eroi asupra noastrã. 
 La 18 octombrie am săvârºit, tot în sobor, slujba punerii pietrei fundamentale unei capele-bisericã în satul 
Gromky, în faþa Cimitirului Eroilor. 
 Batalionul 12 Infanterie Uºoarã, ieºind în refacere, a þinut ca în ziua de 20 octombrie sã înalþe rugãciuni 
de mulþumire lui Dumnezeu, precum ºi parastas pentru eroii sãi. 
 La sfârºitul slujbei s-a fãcut apelul morþilor, pe companii, ºi la fiecare nume, un subofiþer din companie 
rãspundea: “Mort pentru patrie”, fãcând prin aceasta ca fiecare din cei de faþã sã trãiascã o clipã cu spiritul celor ce 
trupeºte nu mai erau în mijlocul lor. 
 Ultimele zile ale lunii octombrie au fost foarte grele pentru Regimentul 89 Infanterie, deoarece luând 
sectorul de luptã “Kletskaia”, duºmanul care stãtuse liniºtit aici luni de zile, hotãrãºte acum un formidabil atac cu 
trupe noi, aduse de pe alte fronturi ºi în ziua de 24 octombrie, dupã lupte înverºunate, regimentul este silit, în faþa 
enormei presiuni vrãjmaºe, sã lase satul Kletskaia în mâinile duºmane. 
 Cã situaþia a fost foarte grea ºi cã regimentul a fost la înãlþime, putând sã opreascã la timp înaintarea 
inamicã foarte numeroasã, în faþa cãreia n-au dat decât, strategic, puþin înapoi, ceea ce înseamnã cã ultimele 
cuvinte rostite de mine ostaºilor, înainte de a pleca pe front în acest sector, au avut ecou puternic ºi s-au înrãdãcinat 
adânc în sufletele lor. 
 Ec ipso, numãrul morþilor devine mult mai mare în aceste zile, fãcându-mi iarãºi ocupaþie de cãpetenie 
din slujbele de înmormântare. 
 În total, în cursul lunii octombrie, am făcut 49 înmormântări ale eroilor regimentului nostru. 
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Confesorul Regimentului 89 Infanterie 

Preot căpitan Predescu C. 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 1177 
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[Batalionul 9 Vânători Munte] 
[16 decembrie 1942] 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii desfăsurate pe front de preotul căpitan Dumitrescu H. Marin, confesorul 
Batalionului 9 Vânători Munte P. A, pe timpul de la 15 septembrie, la 15 decembrie 1942 

 
 Remarc de la început faptul că unitatea, încă cu mult înainte de 15 septembrie şi până 
azi, se află în permanent contact cu inamicul pe care l-a hărţuit cu incursiuni bine chibzuite şi 
reuşite, iar la timpul oportun - printr-o ofensivă ce a uimit lumea întreagă din Europa - l-a bătut, 
l-a urmărit şi l-a silit să-şi stabilească poziţia pe zăpada şi gheţarii Kaukazului. 
 Astfel cã, în ceea ce priveºte activitatea noastrã de întãrire sufleteascã a ostaºilor, ca ºi de ridicare la 
maxim a educaþiei lor naþionale, prea mult n-am putut face în acest interval de timp. 
 Totuºi, n-am încetat o clipã de a lucra, pe cât împrejurãrile ºi situaþia frontului mi-au permis, la 
menþinerea virtuþilor creºtine ºi a înaltelor simþãminte naþionale ce în trecut am reuºit sã le sãdesc în sufletul 
ostaºilor. 
 În toate strădaniile mele m-am bucurat de sprijinul nemărginit al d-lui colonel comandant al unitãþii, ca ºi 
al domnilor ofiþeri de toate gradele - cãci frãþeºti raporturi sufleteºti existã între noi, iar stima reciprocã e tot ce ne 
leagã mai mult. 
 Serviciul divin l-am oficiat în fiecare sãrbãtoare ºi duminicã, pe companii, când a fost posibil a avea o 
companie în rezervã - iar când nu, au asistat ofiþerii, subofiþerii ºi ostaºii de la servicii, de la trenul de luptã ºi de la 
trenul regimentar al unitãþii. 
 Am oficiat de trei ori parastas pentru eroii batalionului, asistând când ofiþerii, subofiþerii ºi trupa 
companiilor 1-a, 2-a, 3-a ºi 4-a, când au fost în rezervã. 
 Pentru un deosebit fast am creat un mic cor din elevii T. T. R. încadraţi la serviciile batalionului. 
 La toate serviciile divine oficiate trupei, cuvântarea de îndrumare creºtinã, moralã ºi naþionalã a fost 
rostitã de subsemnatul, iar, când situaþia frontului a permis, d-l colonel comandant al unitãþii, cu deosebitã 
bunãvoinþã, însoþit fiind de o parte din ofiþerii statului sãu major, a luat parte la slujba divinã rostind, totodatã, 
cuvânt de-mbãrbãtare ºi lãmurire a ostaºilor. 
 Am oficiat sfinþirea apei sau Te-Deum, precum ºi parastas la Divizionul 2 Obuziere Munte ºi compania 
aruncãtoare grele 120, ce n-au preot militar. ªi în aceste ocazii, cuvântarea n-a lipsit din parte-mi. 
 M-am strãduit, ºi Dumnezeu mi-a ajutat, sã adun ºi identific toþi ostaºii unitãþii ce ºi-au dat viaþa, atât de 
departe de þara iubitã ºi toþi cei dragi ai lor, pentru Sf. Cruce ºi dreptatea Patriei Române. 
 Am prohodit, cu toată evlavia ºi cinstea ce se cuvine Sfinþilor Neamului, un numãr de 75 fraþi ostaºi, eroi 
ai Batalionului 9 Vânãtori Munte ºi un numãr de 145 fraþi ostaºi eroi din alte unitãþi. 
 O parte (60) au fost înhumaţi în cimitirul format de subsemnatul în comuna Bakssan-Kaukazia, iar restul 
(160) în cimitirul ce, de asemenea, eu l-am format în curtea bisericii din comuna Alagir-Kaukazia. 
 În ambele cimitire m-am strãduit, ºi am reuºit, ca gropile ºi crucile sã fie uniforme ºi aliniat aranjate. 
Boscheþi cu meriºori, brazi ºi flori cu rãdãcinã împodobesc mormintele eroilor, frumos împrejmuite cu þiglã nouã 
de culoare roºie, iar altele au fost pavate cu piatrã ºi nisip. 
 Gardul ambelor cimitire l-am vopsit în aceeaºi culoare cu crucile. 
 Troiţa din cimitirul “Bakssan” este însă mai micã ca aceea din Alagir ºi a fost sfinþitã numai de 
subsemnatul, nefiind posibilã o solemnitate, unitãþile aflându-se în plinã ofensivã ºi la mare distanþã. 
 Astfel, în ziua de joi, 29 octombrie 1942, când trupele victorioase ale Diviziei a 2-a Vânători Munte 
defilau (victorioase) în oraºul fortãreaþã “Naltschik”, subsemnatul fãceam, în cimitirul Bakssan, rugãciuni de 
pomenire ºi proslãvire a vitejilor eroi, prin a cãror jertfã sfântã s-a repurtat aceastã mare victorie ºi le sfinþeam 
troiþa ce le va sta de strajã ºi veºnicã amintire, pe aceste meleaguri. 
 În ziua de 30 noiembrie a.c. am sfinþit troiþa ce am ridicat în cimitirul eroilor români format în curtea 
bisericii din comuna Alagir-Kaukazia ºi-am redat cultului divin acest sfânt locaº, festivitate despre care am raportat 
Inspectoratului prin raportul nostru nr. 7/1942. 
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Activitate extra militară 
 În legãturã cu asistenþa religioasã acordatã populaþiei civile, mult dornicã de slujire ºi învãþãturã creºtinã, 
menþionez cã în aceastã parte a Rusiei populaþia e de diferite confesiuni ca: gabardinii sunt de confesiune 
mahomedanã; asetinii ºi gruzinii sunt de confesiune pravoslavnicã (ortodoxã) etc., precum ºi faptul cã, cea mai 
mare parte din timp, noi am cantonat afarã din localitãþi. 
 Totuºi, animat de dorinþa sã fiu cât mai de folos Sfintei Biserici Creºtine, mult persecutatã de hidra 
bolºevicã ºi comunistã aici, ca ºi Patriei, ce mi-a încredinþat o deosebitã misiune în aceste vremuri atât de grele, am 
stãruit în lucru, realizând în acest interval de timp cele ce urmează: 
 1. Am oficiat slujba Sf. Botez la un număr de 205 copii; 
 2. Rugăciunile de iertare a păcatelor, le-am citit la un număr de 87 persoane; 
 3. Împãrtãºite au fost 174 persoane; 
 4. Slujba înmormântării am oficiat-o la 38 persoane; parastase oficiate: 437; 
 5. Am citit rugãciunile “Dupã 40 de zile de la naºtere” la un numãr de 117 femei; 
 6. Slujba Vecerniei ºi Sf. Liturghii am oficiat-o de 6 ori, rãspunsurile fiindu-mi date în ruseºte de corul 
format din populaþie civilã; 
 7. Am creat o capelã în comuna Bakssan ºi am curãþit ºi redat cultului douã sfinte biserici (1 Nalcic ºi 1 
Alagir). 
 În toate aceste prilejuri am adresat, prin interpret, populaþiei cuvinte de lãmurire ºi povãþuire creºtinã ºi 
moralã, ca ºi de modul cum trebuie sã priveascã ei lupta noastrã sfântã ce, pe lângã dreptatea cauzei Neamului 
Românesc, va aduce libertatea ºi tot binele în mijlocul lor, iar în concluzie le-am arãtat totdeauna cum trebuie sã se 
comporte în raporturile cu armatele luptãtoare ºi dezrobitoare. 
 Prin aceasta, am cãutat sã contribui într-o oarecare mãsurã, în afarã de misionarismul creºtin, la asigurarea 
liniºtei ºi siguranþei în spatele frontului. 

 
Confesorul militar al Batalionului 9 Vânători Munte P. A., 

Preot căpitan Dumitrescu H. Marin 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 1239-1240 
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Batalionul 24 Vânători Munte 
Oficiul poºtal militar 66 
Serviciul Religios 
Nr. 68 
23 Decembrie 1942 
 

Confesorul Batalionului 24 Vânători Munte 
către 

Prea Sfinţia Sa dr. Partenie Ciopron, Episcopul Armatei, 
Alba-Iulia 

 
 Subsemnatul, preot căpitan Petre D. Rosiu, confesorul Batalionului 24 Vânători Munte, Oficiul militar 66, 
cu fiască supunere raportez următoarele: 
 Biserica din Topli (Crimeea) despre care am raportat la timp, s-a sfinţit în ziua de 13 decembrie a.c. La 
actul sfinþirii a luat parte domnul general Gh. Avramescu comandantul Corpului Vânãtorilor de Munte, domnul 
general Vasile Rãºcan comandantul Diviziei I Munte, precum ºi un mare numãr de ofiþeri superiori de la corp ºi 
divizie. 
 Serviciul religios a fost executat de: preot cãpitan Nicolae Petrache confesorul diviziei, preot cãpitan 
Virgil Tacu confesorul Batalionului 4 Vânãtori Munte, preot cãpitan Enãchescu confesorul Batalionului 1 Vânãtori 
Munte, un arhimandrit ºi un preot rus, precum ºi subsemnatul. 
 Dupã terminarea serviciului divin am vorbit subsemnatul, arãtând greutãþile prin care am trecut cu 
efectuarea lucrãrii, subliniind sufletele creºtineºti ale ofiþerilor, subofiþerilor ºi trupei din Batalionul 24 Vânãtori 
Munte, care au înþeles dorinþa mea ºi care au sãrit imediat sã mã ajute sã înfãptuim marea operã creºtineascã. 
 A vorbit pe urmă d-l locotenent colonel I. Teodorescu, comandantul Batalionului 24 Vânători  Munte, 
citând pe fiecare erou căzut pe câmpul de luptă, din acest batalion. Ia cuvântul arhimandritul rus, care cu lacrimi în 
ochi a donat, în semn de recunoºtinþã, câte o frumoasã icoanã domnilor generali, domnului comandant al 
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batalionului, domnului ajutor de comandant precum ºi subsemnatului; fiecare icoanã e însoþitã cu o scrisoare în 
limbile rusã ºi românã, indicând meritul fiecãruia aparte. 
 Ultimul a luat cuvântul d-l general Gh. Avramescu, comandantul corpului, exprimându-ºi bucuria cã a 
vãzut sfinþitã biserica din Topli, de care atât de mult s-a interesat. A urmat masa, unde din nou, d-l locotenent 
colonel I. Teodorescu, comandantul Batalionului 24 Vânãtori  Munte, ia cuvântul, la care rãspunde d-l general Gh. 
Avramescu, spunând cã pentru fapta creºtineascã, Batalionul 24 Vânãtori  Munte va fi adus pe ordin de zi pe întreg 
corpul. 
 La ora 3, oficialităţile au părăsit comuna Topli unde s-a oficiat cel mai înălţător serviciu divin din 
Crimeea. 
 Biserica e înzestrată cu toate cele necesare: clopot, sfintele odăjdii, sfintele vase, policandru mare, 
iconostasul complet nou pictat, turnul ºi cupola lucrate din nou. 
 Renovarea a costat aproape 150.000 lei, toate cheltuielile le-au suportat ofiþerii, subofiþerii ºi trupa din 
Batalionul 24 Vânãtori Munte. 
 Peste marginea aºteptãrii, am aflat în persoana d-lui locotenent colonel I. Teodorescu, comandantul 
Batalionului 24 Vânãtori  Munte, a d-lui maior Gh. Niþulescu, ajutor de comandant, suflete adevãrat creºtineºti care 
m-au ajutat pas de pas, mai ales d-l maior Gh. Niþulescu, despre care pot sã pronunþ cã domnia sa a fost sufletul 
lucrării, fără de care nu se putea realiza ceea ce s-a realizat. 
 Cu fiiascã supunere, rog pe Prea Sfinþia Voastrã, dacã Inspectoratul Clerului Militar dispune de vreo 
decoraþie sau vreo distincþie pentru laicii care contribuie la opera de creºtinism, sã o predaþi d-lui locotenent 
colonel I. Teodorescu, comandantul Batalionului 24 Vânãtori Munte, d-lui maior Gh. Niþulescu, ajutor de 
comandant ºi d-lui locotenent Dumitru Marinescu, însãrcinatul cu aprovizionarea batalionului, despre a cãror fapte 
voi vorbi mai detaliat în raportul pe care îl voi face pentru publicare în revista Clerului Militar. 

Sărut sfânta dreaptă, 
Preot căpitan Petre D. Rosiu 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 293, f. 1255 
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Regimentul 4 Dorobanţi 
[1942] 
Nume ºi prenume: Ionescu I. Constantin 
Gradul: căpitan-preot 
Unitatea: Regimentul 4 Dorobanţi 
Vechimea în grad: 15.XI.1940 
Locul ºi data naºterii: 1908.X.13, Optaºi, judeþul Olt 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Steaua României” cu spade, cls. a V-a 
Motivul propunerii: Ca preot al regimentului a cãutat, ori de câte ori a fost posibil, sã infiltreze în ostaºi dragostea 
de þarã ºi rostul marelui rãzboi, la care regimentul a luat parte. A efectuat sfintele slujbe în bisericile întâlnite în 
timpul marºurilor în Basarabia ºi Transnistria, cãutând ca prin predici ºi exemple vii sã arate ostaºilor ºi populaþiei 
civile, puterea dumnezeiascã. S-a strecurat pãnã în linia întâi, îmbãrbãtând ostaºii ºi cãutând a le ridica moralul. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Acord. Rog a se aproba”. Comandantul Diviziei a 3-a, general ªteflea; “Aprob”. 
Comandantul Corpului 3 Armatã, general /ss/ indescifrabil 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 83/1941 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 250 Est, f. 254 
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Regimentul 29 Infanterie 
[1942] 
Nume ºi prenume: Fãrtãiº A. Zaharia 
Gradul: preot, căpitan 
Vechimea în grad: 15.XI.1940 
Locul ºi data naºterii: 1909,V.26, Zahareºti, judeþul Suceava 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
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Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Steaua României” cu spade, cls a V-a 
Motivul propunerii: 1. Pentru deosebitul curaj de care a dat dovadã, mergând pânã în linia întâi pentru a încuraja pe 
ostaºi, insuflându-le credinþa în Dumnezeu ºi biruinþa crucii, fãcându-i sã înþeleagã astfel, mai mult, rostul luptei 
noastre. 2. A depus o deosebitã muncã ºi grijã pentru aducerea ostaºilor cãzuþi de pe câmpul de luptã, îndeplinind 
pentru fiecare ostaº mort cele creºtineºti, construind ºi amenajând cimitirul de la Freudenthal. 3. În satul pe unde a 
trecut regimentul, a fãcut ºi slujbã misionarã, þinând predici ºi botezând un numãr de 636 copii, dintre care 210 
copii catolici. 4. Zi ºi noapte a stat în mijlocul rãniþilor îmbãrbãtându-i cu dragoste pãrinteascã în suferinţele lor. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: Rog a se aproba. Comandantul Diviziei a 8-a, general /ss/ indescifrabil. Se aprobă. 
Comandantul Corpuli IV Armată, general /ss/ indescifrabil 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 269, f. 211 
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Divizia 1 Munte 
Nr. 9372 din 2 ianuarie 1943 
 

către 
Episcopia Armatei  

Alba-Iulia 
 
 Am onoarea a Vă comunica următoarele: 
 1.- În oraºul Karasubasar - Crimeea - existã preotul rus Nicandru Baliuc, care pãstoreºte în prezent biserica 
de aici, îndeplinind ºi misiunea de protoiereu a patru raioane din împrejurimi. 
 2.- Pe vremea þarismului, acest preot s-a bucurat de o vazã deosebitã; ºi printr-un misionarism dovedit ºi 
apreciat de organele sale de atunci a fost distins cu cele mai înalte “ordine” ºi “grade” pe care le poate obþine un 
preot merituos ºi identificat cu misiunea sa, cum se vede în alãturatul memoriu. 
 3.- În vremurile grele de persecuþie a Bisericii Ruse, preotul Nicandru Baliuc nu s-a înfricoºat de ceea ce i 
s-ar fi putut întâmpla, ci a fost un îndârjit propovãduitor al lui Christos, sfârºind prin a fi condamnat la închisoare, 
unde a fost gãsit ºi de unde a fost eliberat de armatele româno-germane. 
 4.- Acum se prezintã într-o luminã misionarã deosebitã, prin trudnicia ºi zelul sãu de a reîntrona credinþa 
creºtinã în sufletele pustiite de valorile necredinţei comuniste. 
 5.- Pentru armata noastrã, acest preot destoinic este de un real ºi preþios serviciu, prin faptul cã 
pretutindeni predicã în mijlocul populaþiei ruse cu toatã hotãrârea ºi încrederea, supunerea ºi ascultarea deplină faţă 
de armatele noastre ocupante. Este un auxiliar preţios al armatei noastre, ducând intens lupta cu arma cuvântului de 
convingere a noilor stări de lucruri. 
 6.- Datoritã calitãþilor sale de sârguincios misionar ºi ca o recompensã pentru aceste merite, mitropolitul 
Kievului l-a propus, pe vremuri, sinodului rus, la rangul de mitrofor. 
 7.- Ca o rãsplatã pentru munca ce depune în serviciul armatei noastre, cum ºi ca stimulent pentru munca 
de viitor, 

Vă rog respectuos a interveni la Sf. Sinod Român spre a aprecia acest preot ºi cererea sa, stãruind 
îndeaproape spre a i se acorda rangul de mitrofor, pe care nu l-a obþinut de la sinodul rus, numai datoritã 
împrejurãrilor grele prin care a trebuit sã treacã biserica ºi sinodul rus. 
 Prin satisfacerea acestei cereri, Prea Sfinþia Voastrã veþi avea prilejul de a da satisfacþie unui preot cu dor 
de muncã pastoralã ºi - lucru de mare importanþã - veþi avea ocazia sã slujiþi cauza armatei noastre care aici, pe 
meleagurile pustiite de vânturile necredinþei, cautã sã-ºi punã în serviciul ei pe toþi oamenii înþelegãtori ºi, în 
special, pe preoþii ruºi, slujitorii altarelor ºi ai cauzei creºtine. 

 
Comandantul Diviziei 1 Munte, 

General Vasiliu-Rãºcanu 
 
Rezoluţie: Sf. Sinod a hotărât să nu se mai dea mitral nici preoþilor de mir, nici preoþilor arhimandriþi, mitra 
fiind un ornat sacru rezervat exclusiv episcopilor (respectiv treptei arhiereºti). Dacã acest preot a adus servicii 
cauzei româneºti ºi creºtine, va fi propus sã i se dea o decoraþie. /ss/ Part[enie]. 
 

Prea Sfinţiei Sale, 
Prea Sfântului Partenie, Episcopul Armatei Române, 

Milostiv Arhipãstor ºi Pãrinte 
 

Preot econom stavrofor Baliuc Nicandru 
din eparhia Tavriei raionul II, parohia Karasubasar 
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CERERE 

 
 Dupã îndelungate suferinþe ºi condamnãri la moarte din partea bolºevicilor atei ºi comuniºtilor 
antihitleriºti, eliberat din închisoare de cãtre ostaºii germani, am fost numit, din ordinul Înaltului Comandament 
Român, parohul bisericii pravoslavnice din oraºul Karasubasar, în care slujesc astãzi. 
 În timpul þarului Nicolae, am fost un preot desãvârºit. 
 În momentul de faþã, noi nu avem episcop ºi nici nu nãdãjduim cã îl vom avea în curând. 
 Am fost rãsplãtit pentru munca mea misionarã cu Ordinul Sf. Ana cl. II ºi a III-a, iar în anul 1935 mi s-a 
dat dreptul sã port la slujbele bisericeºti, mitra. 
 Întrucât episcopul Ierotei al Kievului, care mi-a acordat acest drept, între timp a fost deportat de bandele 
bolºevice, nu am primit confirmarea de a fi preot mitrofor. 
 Expunând aceastã dorinþã a mea ºi ca o confirmare a bunelor relaþii dintre mine ºi armata românã, vã rog 
smerit, Prea Sfinþite Stãpâne, sã interveniþi cãtre Sfântul Sinod Român sã-mi acorde dreptul de a purta mitra la 
slujbele bisericeºti, odatã cu binecuvântarea arhiereascã. 

 
Sunt al Prea Sfinþiei Voastre supus ºi plecat servitor, 

Protoereu Baliuc Nicandru 
20 decembrie 1942, Karasubasar, eparhia Tavriei. 
 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 296, f. 418-419 
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[Comandamentul Forţelor Navale Maritime] 

COPIE 
Ordin de zi Nr. 161 
din 8 martie 1943 

 
 În calitate de confesor al Forþei Navale Maritime, preotul cãpitan G. G. Tudorache a desfãºurat, de la 2 
iulie 1942, o neobositã activitate religioasã prin predici ºi slujbe religioase în rândurile marinarilor, ambarcându-se, 
la cerea sa, pe navele care plecau în misiuni, îmbãrbãtând echipajele ºi întãrindu-le credinþa în Dumnezeu ºi 
Victorie. 
 Deºi la vârstã relativ înaintatã - concentrat la cererea sa ºi ambarcat pe navele F. N. M., preotul cãpitan G. 
G. Tudorache, prin exemplul sãu personal a reuºit sã entuziasmeze ºi sã insufle spiritul de sacrificiu echipajelor 
care plecau în misiuni. 
 Fiind prezent în mijlocul marinarilor, gata de a le da un sprijin sufletesc ºi neuitând niciodatã de a le 
reaminti trecutul de jertfã ºi glorie al Neamului Românesc, activitatea preotului cãpitan G. G. Tudorache se distinge 
ca un exemplu rar de abnegaþie ºi dârzenie pentru deplina izbândã a Crucii ºi a Neamului Românesc. 
 Pentru toată această activitate, preotul căpitan G. G. Tudorache se citează prin ordin de zi pe Forţa Navală 
Maritimă. 

 
Comandantul Forţei Navale Maritime, 

Comandor Alexandru Bardescu 
 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 300, f. 19 
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Inspectoratul General al Jandarmeriei 
Inspectoratul Jandarmi Chiºinãu 
Biroul adjutaturei ºi comandament 
Nr. 45810 
1943. luna martie, ziua 13 
 

Inspectoratul de Jandarmi Chiºinãu 
către 

Arhiepiscopia Bălţi 
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(Înalt prea sfinţia sa episcop Ciopron) 
 
 Urmând ca, în ziua de 25 martie 1943 (Buna Vestire), să se facă  sfinţirea bisericii militare Obor, strada I. 
G. Duca, Chiºinãu, care a fost restauratã de acest inspectorat ºi în urma înþelegerii avutã cu Prea Sfinþia Voastrã, 
cu ocazia inspecþiei domnului general guvernator, din ziua de 8 martie 1943, în oraºul Bãlþi: 
 Vă rugăm să binevoiţi a lua parte la această solemnitate, în care scop vă rugăm de asemeni a ne trimite 
programul solemnităţii religioase, pentru a fi înglobat în programul general de serbări. 

  
Inspector jandarmi Chiºinãu 

 Colonel, /ss/ indescifrabil 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 305, f. 27 
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[Inspectoratul Clerului Militar] 
Nr. 2196 
17 martie 1943 
 
 

Domnul colonel Meculescu 
Inspectorul Jandarmeriei Chiºinãu 

 
 
 La Nr. 45810/1943, am onoarea a vã face cunoscut cã sfinþirea bisericii militare din Chiºinãu va avea loc 
în ziua de 25 martie a.c. 
 În acest scop, am chemat la Bălţi pe preotul maior Ureche Gheorghe, confesorul acelei garnizoane, căruia 
i-am dat toate lămuririle asupra oficierii serviciului divin, care va începe la ora 9 1/2 dimineaţa. 
 Subsemnatul voi sosi la Chiºinãu în ziua de 24 martie a.c. ºi voi fi gãzduit la preotul militar. 
 În ce priveºte restul programului. rãmâne sã-l stabiliþi împreunã cu preotul militar, dupã prealabilã 
încuviinþare a Domnului Guvernator. 

 
Episcopul Armatei 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 305, f. 2 
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[Ambulanţa Diviziei 20 Infanterie] 
 

Darea de seamă 
despre activitatea pastoralã desfãºuratã pe front 

de preotul cãpitan activ Friciu Octavian, ca ºi confesor 
al Ambulanţei Diviziei a 20-a Infanterie,  

din 20 august 1942 până în 15 martie 1943 
 
 În conformitate cu ordinul Marelui Stat Major nr. 126152 din 16 iulie 1942, am fost mobilizat pentru 
ambulanţa Diviziei 20-a Infanterie, cu ordinul de a pleca imediat pe front la unitate. 
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 Am plecat pe ziua de 5 august 1942 ºi am ajuns, dupã un drum lung fãcut atât cu trenul, cât ºi cu maºinile 
germane ºi române, la ambulanþã, pe ziua de 20 august 1942, care a ajuns în acest timp în comuna Cestakovo, pe 
malul stâng al Donului. 

M-am prezentat comandantului ambulanþei, care m-a primit cu multã dragoste, dându-mi câteva directive 
pentru îndeplinirea mai uºor a datoriei mele. Din ziua I mi-am început activitatea mea pastoralã. 
 În comuna Cestakovo, din 20 august. După o călătorie atât de lungă prin stepele întinse ale Rusiei, prin 
dunele de nisip ale Donului, a fost o mare fericire pentru mine cã mã aflu între camarazii mei de azi înainte. Dar 
mai mare era bucuria lor c-am sosit, dorind ca sã afle veºti cât mai multe de prin Þarã, de aceea am þinut ca la 
primul contact cu ofiþerii ºi cu trupa sã le þin o conferinþã la care au luat parte cu toþii, vorbindu-le despre: “Grija 
ce le-o poartã cei de acasã ºi cum Þara întreagã preamãreºte faptele lor de arme”. Apoi le-am împãrþit câte un mic 
dar adus de acasã: cruciuliþe ºi cãrticele de rugãciuni. 
 Am fãcut o slujbã religioasã pentru rãniþii ºi bolnavii ce erau la ambulanþã, vorbindu-le despre: “Cum 
rãsplãteºte Þara jertfa lor”. Am convorbit cu ei ºi le-am împãrþit cruciuliþe ºi cãrþi de rugãciuni. Apoi am fãcut 
rugãciuni de vindecare ºi le-am spus cuvinte de mângâiere ºi încurajare. Am vãzut cu câtã seninãtate ºi cu câtã 
resemnare sufleteascã poartã ostaºul - adevãrat erou creºtin - durerile rãnilor ce apasã greu trupul lor. 
 În comuna Wodinski, din 22-31 august 1942. În ziua de 22, dupã o cãlãtorie prin praful ce se ridica, ca 
norii, purtat pânã departe de vântul ce nu mai stã, am ajuns în comuna Wodinski. Primul lucru a fost aranjarea 
saloanelor pentru rãniþi, unde lucram împreunã cu ostaºii. Sosindu-ne rãniþii de pe poziþie, am ajutat la debarcarea 
lor din maºini ºi dând ajutor medicilor la operaþii ºi pansarea rãniþilor. 
 Fiecãrui rãnit ce trecea prin ambulanþã am þinut ca sã-i fac o rugãciune de alinare a durerilor ºi de 
vindecare a rãnilor, sã-i dau o cruciuliþã sau o cãrticicã de rugãciuni, precum ºi un cuvânt de îmbãrbãtare. În 
fiecare zi fãceam slujbe religioase pentru rãniþi ºi vedeam cum se bucurã cã lângã patul suferinþelor lor se aflã ºi 
pãrintele lor sufletesc. 
 Am fãcut slujbe religioase pentru ofiþeri ºi trupã ai ambulanþei, precum ºi pentru ostaºii celorlalte servicii 
ale diviziei, care se aflau în aceastã comunã, totdeauna vorbindu-le. Astfel, în ziua de 23 despre: “Datoriile 
ostaºului român în locul de faþã“; în ziua de 29 despre: “Ajutorul sfinþilor ºi încrederea ce trebuie sã o avem în 
puterile noastre”; ºi în 30 august despre: “Forþele inepuizabile ale neamului românesc”. Cât de rodnice au fost 
aceste vorbiri, s-a vãzut din mulþimea mare a ostaºilor care alergau cu atâta drag la slujba religioasã, adeverindu-se 
cuvintele lui Vlahuþã: “Ca-n basme-i a cuvântului putere”, a cuvântului spus din convingere ºi de la inimã. 
 În aceastã comunã am înmormântat 18 ostaºi, eroi români cãzuþi la datorie. Cimitirul l-am fãcut lângã cel 
german, care este situat la vest de Casa clubului, lângã moara de vânt a comunei. Le-am fãcut slujbe frumoase ca ºi 
în Þarã, le-am aranjat mormintele pe care am pus flori, i-am pus la fiecare ostaº cruce scrisã frumos ºi uniform, apoi 
am fãcut ºãnþuleþ în jurul cimitirului. 
 Am mărturisit ºi împãrtãºit ostaºii grav rãniþi, precum ºi foarte mulþi ofiþeri ºi trupã, care alergau cu drag 
la Sfintele Taine, fiind foarte mângâiaþi cã pot sã se apropie de Dumnezeu ºi pe aceste meleaguri atât de departe de 
casele, de bisericile lor. Nenumãrate au fost mulþumirile pe care mi le-au adus ofiþerii ºi trupa, cã mã vãd în 
mijlocul lor, spunând cã se simt mai tari, ca acasã la ei. 
 Am fãcut slujbe religioase ºi pentru populaþia civilã ºi am botezat 14 bãieþi ºi fete. Am constatat marea 
dragoste a acestui popor asuprit fatã de slujbele religioase, unde alergau cu toþii, tinerii ºi mai ales bãtrânii, cãrora 
le ieºeau lacrimi de bucurie în ochi, cã pot sã se închine iar lui Dumnezeu. ªi aduceau mulþumiri lui Dumnezeu cã a 
trimis oºtirile române de i-au descãtuºat din robie, îngenunchind smeriþi în faþa icoanelor pe care le sãrutau cu 
atâta veneraþie. 
 În comuna Solfozul Jurkina, lângă Abganerovo, din 31 august până în 2 septembrie. Ajungând aici cu 
ambulanţa, am ajutat la curăţirea caselor pentru a fi folosite ca saloane pentru rãniþii care soseau mereu de pe 
poziþie. Fiind o cãldurã mare ºi fiind ostaºii rãniþi foarte obosiþi, am þinut ca fiecare ostaº sã fie spãlat ºi sã 
primeascã o ceaºcã de ceai, când soseºte. Eu însumi îi luam cu targa, serveam cu ceai ºi cu þigãri, apoi convorbeam 
cu ei spunându-le cuvinte de încurajare. Citeam rugãciuni de vindecare pentru fiecare rãnit, dându-le ºi câte o 
cruciuliþã sau cãrticicã de rugãciuni. Am dat ajutor la îmbarcarea rãniþilor în maºinile care îi duceau la spitalele de 
campanie. 
 În comuna Warvarovka, din 2-3 septembrie. Frontul înaintând mereu, a trebuit sã înaintãm ºi noi ºi, pentru 
a fi de ajutor mai mare rãniþilor, eram mereu lângã front. Sosind în acestã comunã a trebuit ca sã curãþim un grajd 
din colhoz pentru a putea fi folosit ca salon pentru răniţii ce veneau încontinuu de pe poziţie. 
 Am fãcut înmormântarea a doi ostaºi români, pe care i-am gãsit morþi la marginea drumului. Tot aici am 
mai înmormântat 8 ostaºi români, care au fost aduºi morþi de pe poziþie. I-am aºezat lângã cimitirul german ce se 
formase pe un dâmb frumos, lângã acest grajd, punându-le fiecãruia câte o cruce frumoasã. 
 Aici am fãcut înmormântãri sub focul bambardamentului inamic ºi au trecut multe gloanþe pe lângã mine, 
fiind silit sã sar eu în groapa mortului pentru a-mi salva viaţa. Atât am muncit, cât am stat în această comună, că n-
aveam nici timp să mănânc. 
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 În comuna Krauzov, lângă Zibenko, din 3 septembrie, până în 10 octombrie. Tot în urmărirea inamicului 
care se retrăgea spre Stalingrad, ne-am aºezat cu ambulanþa lângã un colhoz cu niºte case mici pe care le-am 
curãþit ºi amenajat pentru a putea fi folosite de saloane pentru rãniþii ce veneau de pe poziþie. Eroii legendari ce-au 
luptat atât de vitejeºte la Peºteanca ºi Trigurgani, contra celor care spulberaserã datinile, pângãriserã bisericile, 
incendiaserã târgurile ºi câmpurile. 

Pãmântul gemea, iar cerul se cutremura de zumzetul armelor ºi rãcnetele sinistre ce umpleau vãzduhul. ªi 
din aceastã canonadã, ostaºul român a ieºit biruitor, ºi aceastã biruinþã se vedea pe feþele rãniþilor ce ne soseau ca 
sã primeascã alinarea durerilor ce îi supãrau. 
 Sub arºiþa nãmiezilor ºi prin glodul prãfos al drumurilor, în zilele când ostaºii români înaintau, un mare 
sprijinitor le era preotul, care le inspira un îndemn, o nouă forţă pentru a birui toate. 
 În fiecare zi am fãcut slujbe religioase pentru rãniþi, mãrturisindu-i ºi împãrtãºindu-i, dându-le câte o 
cruciuliþã sau cãrticicã de rugãciuni. Convorbeam cu ei ascultându-le durerile ºi necazurile, dându-le sfaturi ºi 
cuvinte de îmbãrbãtare. Mai ales fiind ardeleni refugiaþi, îi mângâiam cã sângele vãrsat lângã Volga va aduce 
bucurie pãrinþilor, fraþilor ºi surorilor din Ardealul ocupat, fiincã aicea se câºtigã Ardealul ºi de aici pleacã 
reîntregirea României. 
 Am ajutat la operaþii ºi pansarea rãniþilor, de multe ori ducându-i cu targa în sala de operaþii. ªi ce 
mângâiere ºi mulþumire sufleteascã aveau, cã se aflã lângã ei nu numai doctorul operator, dar ºi doctorul spiritual - 
preotul. 
 Am făcut slujbe religioase pentru ofiþeri ºi trupã în fiecare duminicã ºi sãrbãtoare, atât pentru cei de la 
ambulanþã, cât ºi pentru cei de la divizie ºi alte unitãþi care se aflau în jurul nostru ºi totdeauna le þineam câte o 
predicã. Astfel, în 6 septembrie despre: “Noi luptãm aici pentru a spulbera ameninþarea robiei ºi a morþii”; în 8 
septembrie, despre: “Ocrotitoarea noastrã în acest rãzboi este Prea Cuvioasa Fecioarã Maria”; în 13 septembrie 
despre: “Credinþa în Dumnezeu ºi în victorie”; în 14 septembrie despre: “Înãlþarea Sfintei Cruci sub umbra cãreia 
luptãm noi”; în 20 septembrie despre: “Înfrãþiþi cu germanii, vom câºtiga rãzboiul contra vrãjmaºilor buimãciþi”; 
în 27 septembrie despre: “Prin suferinþe ºi jertfe vom ajunge la victorie” ºi în 4 octombrie: “Prin faptele noastre, sã 
fim adevãraþi apostoli ai bisericii ºi ai neamului”. 
 La aceste slujbe religioase am mãrturisit ºi împãrtãºit foarte mulþi ofiþeri ºi ostaºi care alergau cu mult 
drag la primirea Sf. Taine. ªi aceasta pentru cã ostaºul nostru este convins, ca ºi marele diplomat spaniol Donoso 
Cortez, cã “atunci când vorbeºte preotul, el vede pe Dumnezeu în spatele lui”. 
 Am þinut ºi trei conferinþe, peste sãptãmânã, vorbind despre: “Organizaþia socialã a românilor, în 
comparaþie cu organizaþia comunistã“, “Dragostea de familie a românului ºi indiferenþa comunistului faþã de 
familie”, dându-le exemple concrete, “Luptele eroice ale ostaºului român pe aceste meleaguri, care vor aduce 
victoria finalã“. 
 Am înmormântat 105 ostaºi români: ofiþeri, subofiþeri ºi trupã, în cimitirul de lângã comuna Zibenko. 
Unii au murit la ambulanþã, iar alþii au fost aduºi morþi de pe poziþie. Aici am aranjat cel mai mare ºi mai frumos 
cimitir din campanie ºi nici nu se aflã cimitir asemãnãtor între Don ºi Volga. 
 Un cimitir unde îºi dorm somnul veºniciei 105 ostaºi, eroi români, alãturi de 250 ostaºi, eroi germani, este 
aºezat pe un câmp deschis, frumos, la marginea comunei Zibenko, lângã ºoseaua ce duce spre Stalingrad. Am 
muncit zile întregi pânã am aranjat toate mormintele, atât ale eroilor români, cât ºi ale eroilor germani. Le-am pus 
la fiecare cruce, dupã acelaºi model, scrise uniform ºi frumos aliniate. 
 Tot în acest cimitir am pus două cruci mari la mijloc, spre cele două aripi ale cimitirului, iar la mijloc o 
troiţă foarte frumoasã ce predominã nu numai cimitirul, ci toatã regiunea, pe care am scris, ºi româneºte ºi 
nemþeºte, cuvintele: “Înfrãþiþi în viaþã ºi moarte pentru acelaºi ideal” - Ambulanþa Diviziei 20 Infanterie, anul 
1942. 

Înãlþãtoare ºi plinã de demnitate a fost ziua de sãrbãtoare cu prilejul sfinþirii ºi înãlþãrii acestei troiþe în 
cimitir, când am fãcut ºi un parastas pentru toþi eroii ce se odihnesc aici ºi am vorbit ofiþerilor ºi trupei de faþã 
despre: “Rugãciunea ºi cinstirea eroilor”. Apoi am împrejmuit cimitirul cu un ºãnþuleþ micuþ  ºi cu un gard de 
sârmã. 
 Aici am înmormântat pe bravii noºtri ofiþeri: sublocotenent Pol Simion - Regimentul 40 Artilerie, 
sublocotenent Nicoarã Vasile - Regimentul 83 Infanterie, sublocotenent Butuceanu - Regimentul 83 Infanterie, 
cãpitan Preda Marin - Regimentul 91 Infanterie, cãpitan Truþa Victor - Regimentul 91 Infanterie, sublocotenent 
Popa Ilie - Regimentul 83 Infanterie, locotenent Cojocaru Marin - Batalionul 20 Pionieri ºi Cãpitan Ciurea - 
Regimentul 82 Infanterie, precum ºi alþi ostaºi care sunt pentru totdeauna santinelele de veghe în rãsãritul depãrtat 
ºi jertfa lor sublimã ne asigurã împlinirea idealului nostru. 
 De nenumãrate ori, când am fãcut aici înmormântãri, m-au bombardat ruºii ºi am fost silit sã intru eu în 
groapa mortului pentru a fi ferit de schijele ce se împrãºtiau din bombele lãsate de avioanele inamice în jurul meu. 
Notez cã într-o zi, când înmormântam 3 ostaºi, a cãzut o bombã la câþiva metri de groapã ºi numai printr-o minune 
dumnezeiascã am scãpat cu viaţă. 
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 Am fãcut slujbe religioase pentru populaþia civilã, care alerga cu bucurie ºi toþi erau foarte mulþumiþi cã 
pot sã se roage ºi sã se închine lui Dumnezeu, liberi. Am fãcut ºi 18 botezuri, bãieþi ºi fete, cãrora le-am dat ca 
amintire câte o cruciuliţă. 
 În ziua de 26 septembrie am fost chemat la cartierul diviziei, eºalonul I, în audienþã la domnul comandant 
al diviziei, domnul g-ral Tãtãranu care, între altele, m-a încurajat foarte mult în activitatea mea pastoralã prin 
sfaturile sale înþelepte ºi mulþumirea ce o are faþã de mine, întrucât mi-am îndeplinit cu atâta râvnã misiunea mea 
de confesor, atât la ambulanþã, cât ºi la divizie. 
 În comunele Seti ºi Nariman, din 10 octombrie pânã în 20 noiembrie. Luând divizia noastrã sectorul de la 
sud de Stalingrad, în faþa Volgãi, ne-am mutat ºi noi cu ambulanþa la Nariman, cu o secþie, ºi la Seti, cu altã 
secþie. Aici am muncit mult la aranjarea saloanelor pentru rãniþi ºi bolnavi. Am lucrat la sãparea bordeielor 
(bungãrt* ) pentru locuinþa noastrã ºi a trupei, fiindcă aici nu aveam case de locuit. 
 Am lucrat mult la aranjarea cimitirului din Seti, care este aºezat pe un dâmb lângã o casã care, se spune cã 
ar fi fost bisericã budistã ºi care este ruinatã din cauza rãzboiului. Aici am înmormântat 16 ostaºi români, lângã 
ostaºii germani. Le-am pus cruci uniforme ºi am fãcut un ºãnþuleþ în jurul cimitirului, însã nu l-am îngrãdit, din 
lipsã de material. 
 Am lucrat ºi la cimitirul din Aliman, unde am îngropat 28 ostaºi români, tot lângã ostaºii germani. 
Cimitirul se aflã lângã ºosea ºi este bine îngrijit, cu cruci uniforme ºi frumos scrise. L-am împrejmuit cu un gard din 
scânduri. 
 Am fãcut slujbe religioase, atât pentru rãniþi ºi bolnavi, cât ºi pentru ofiþeri ºi trupã ai ambulanþei ºi ai 
celorlalte servicii ale diviziei. Astfel, în ziua de 18 octombrie am fãcut o slujbã divinã la divizie eºalonul II, în sala 
de popotã, unde au luat parte toþi ofiþerii ºi trupa diviziei împreunã cu comandanþii sãi ºi le-am vorbit despre 
“Misiunea noatrã în Rusia”. 

În ziua de 25 octombrie am fãcut slujba divinã la Nariman, unde am mãrturisit ºi împãrtãºit ostaºii rãniþi ºi 
bolnavi, vorbindu-le despre: “Prin suferinþe, la victorie”. În ziua de 1 noiembrie am fãcut slujbã religioasã în Seti, 
unde a luat parte ambulanþa ºi serviciile diviziei, o adevãratã sãrbãtoare creºtineascã, cum n-a fost niciodatã în 
aceastã mohorâtã stepã a calmucilor. Fiind ºi o zi frumoasã, se auzeau pânã departe cântecele de laudã ale ostaºilor 
noºtri cãtre Dumnezeu, care ne poartã de grijã ºi aici. Înãlþãtoare a fost ºi predica pe care le-am þinut-o despre: 
“Lazãr cel sãrac ºi credinþa în Dumnezeu”. 
  În ziua de 8 noiembrie am fãcut slujba religioasã tot la ostaºii ambulanþei ºi ai diviziei, unde au luat parte 
cu toþii, fiind ºi sãrbãtoare naþionalã. Azi, fiind onomastica M. S. Regele Mihai I, am fãcut ºi un Te-Deum, precum 
ºi un parastas pentru toþi eroii români ce-ºi dorm somnul lin al veºniciei în întinsa Rusie. Le-am vorbit despre 
“Regele care întruchipeazã eroismul ostaºului român”. Înãlþãtoare a fost ºi vorbirea comandanþilor de unitãþi, care 
au decorat pe ostaºii ce s-au distins mai mult în lupta contra comuniºtilor, contra acestui norod dement care în 
propria-i þarã, retrãgându-se, n-a lãsat în urmã decât prãpãdul, schelete de cetãþi, ruguri de vãpãi ºi baricade de 
cadavre. 
 Tot în ziua de azi, am fost ºi la brutãria de campanie a diviziei, unde am fãcut un Te-Deum ºi un parastas, 
pomenind pe toþi eroii care îi are brutãria din campania aceasta, apoi am asistat la împãrþirea decoraþiilor ostaºilor 
vrednici, care deºi sunt mai bãtrâni, se vedea tinereþea sufletelor lor când le fixa semnele biruinþelor pe piepturile 
lor ce au înfruntat cu atâta curaj toate privaþiunile timpului ºi ale distanþelor mari. 
 În ziua de 15 noiembrie am făcut o slujbă religioasă la Regimentul 20 Marº, unde le-am vorbit despre: 
“Lupta noastrã aici îndeplineºte o sfântã datorie faþã de Patrie, Cruce ºi Omenire”. 
 N-am făcut serviciul numai la ambulanţă, ci pentru toată divizia. Astfel am plecat de multe ori până în 
linia întâi, ducând ostaºilor cuvânt de mângâiere ºi de încurajare. La aceºti bravi ostaºi ce-au fãcut din piepturile lor 
un dig de stãvilire a valurilor, respingând asaltul puhoaielor ce s-au cramponat pe Volga, dupã ce ºi-au distrus totul, 
în retragere: cãminul ºi hambare, oraºe ºi uzine etc. La aceºti ostaºi am mers, de multe ori pe sub focul 
bombardamentului inamic, ca sã le fac câte o micã slujbã sau rugãciune, pentru a le întãri ºi îmbogãþi sufletul cu 
actele de vitejie ºi încredere din cãrunta comoarã a veacurilor ºi ca rugăciunea să le fie un talisman care să refacă 
zilnic forţele. 
 Astfel, în ziua de 23 septembrie am fost la Regimentele 82 Infanterie ºi 39 Artilerie, stând de vorbã cu 
ostaºii, îmbãrbãtându-i ºi încurajându-i, le-am fãcut rugãciuni, le-am dat cruciuliþe. În ziua de 26 octombrie, fiind ºi 
zi de sãrbãtoare, Sf. Dumitru, am fost la Regimentul 91 Infanterie ºi la Batalionul 20 Pionieri, fãcându-le, împreunã 
cu pãrintele cãpitan Leulescu, slujba religioasã, apoi ne-am rugat lui Dumnezeu ca sã-i fereascã de orice primejdie 
a vieþii. Am fost pânã la punctele cele mai depãrtate, aproape de gara Tundutov, ducând ostaºilor cuvânt de curaj, 
cruciuliþe ºi cãrticele de rugãciuni, care mi-au mulþumit cu lacrimi în ochi. Dar periculoasã mi-a fost reîntoarcerea, 
fiind o luptã puternicã de avioane deasupra noastrã. Totuºi, Dumnezeu m-a salvat ºi am putut ca sã-mi îndeplinesc 
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misiunea mea. În ziua de 29 octombrie am fost la Regimentul 83 Infanterie ºi Regimentul 40 Artilerie, unde de 
asemeni am convorbit cu ostaºii ºi le-am făcut slujbe religioase. 
 Tuturor le-am vorbit, insuflându-le încredere în Dumnezeu ºi în forþele noastre. Spunându-le cã, dacã 
ducem povara gloanþelor ºi îndurãm osânda sângerãrii, îndeplinim o sfântã poruncã a strãmoºilor noºtri ºi purtãm 
cu noi comoara morþilor noºtri care ne spun: “Apãraþi-vã Patria”... ªi, dupã cum înaintaºii noºtri nu s-au lãsat 
bãtuþi de bejanii, nu ne vom lãsa nici noi clintiþi din loc, chiar de ar fi sã se reverse asuprã-ne potopitoarea urgie a 
contraatacurilor. Noi, fiind santinelã în nemãrginita stepã a calmucilor - cea mai îndepãrtatã, de la care aºteaptã aºa 
de mult întreaga omenire civilizatã. 
 Aici, în faþa Rusiei imense ºi a Volgãi cu apele întinse în zare, între orizonturile ostile, ostaºul nostru nu se 
crede niciodatã singur. ªi pe toate drumurile de pulbere sau de troiene ale stepei, se înalþã sufletul lui, vãzând cã n-a 
fost uitat, ci dimpotrivã, în lupta ce o desfãºoarã pe culmi de glorie ºi de rãsunet, se aflã lângã el ºi sprijinul cel mai 
mare, sprijinul spiritual: pãrintele sãu sufletesc. Iatã misiunea preotului. E de ajuns ca sã vadã ostaºul lângã el pe 
preotul care l-a învãþat primele buchii ale credinþei creºtine, pentru a înfrunta cu tãrie ºi bãrbãþie arºiþa nãmiezilor, 
glodul prãfos al drumurilor ºi urgia duºmanului. 
 Atât la Nariman, cât ºi la Seti, am ajutat la pansarea rãniþilor, apoi la cazarea lor. M-am îngrijit de hrana ºi 
curãþenia lor, precum ºi de evacuarea lor la spitalele de campanie, când comandantul ambulanþei era plecat la 
divizie. De multe ori ºi noaptea am fost lângã patul lor de suferinþã, citindu-le rugãciuni de vindecare, spunându-le 
vorbe bune de mângâiere ºi încurajare. 
 Am alergat oriunde s-a simţit lipsa preotului, necunoscând oboseala pentru îndeplinirea datoriei. 
 M-am ocupat, când mi-a permis timpul, ºi de populaþia civilã, dar aici a mers mai greu fiincã aceºti 
locuitori - calmuci - au credinþa budistã, totuºi am reuºit, în parte, sã le dau prin interpreþi, unele cunoºtinþe din 
Legea Creºtinã. 
 În Buzinovka ºi Kalaci, din 20 pânã în 23 noiembrie. În urma atacului puternic, rusesc, din 20 noiembrie, 
când s-au nãpustit asupra noastrã soldaþii bolºevici cu un fanatism pãgân, îmbãtaþi de alcooluri tari, cu pãrul 
vâlvoi, cu strigãte rãguºite, cu ochii împãienjeniþi de marile beþii, am lucrat foarte mult ºi ziua ºi noaptea la 
primirea rãniþilor ce ne soseau mereu de pe poziþiile unde s-a dat cea mai cruntã bãtãlie a istoriei. Încleºtarea ce 
depãºeºte cea mai halucinantã închipuire. Soldatul român însã a primit ca un titan atacul milionului de strigoi 
înarmaþi cu cele mai înfricoºãtoare arme de distrugere: tancurile ruseºti dau buzna peste noi, ºi eu personal am 
scãpat numai pe sub focul lor ucigãtor, refugiindu-mã pe un pârâu, pe ghiaþã ºi ieºind la ºoseaua ce mergea spre 
Buzinovka, unde am fost luat într-o maºinã a diviziei, de domnul cãpitan Scorþeanu. 
 Ajungând la Buzinovka, ne-am adunat toþi ofiþerii ºi trupa ambulanþei, cu maºinile încãrcate cu material 
ºi cu rãniþi. Aici, a trebuit ca sã alerg pe la germani dupã benzinã pentru a putea transporta rãniþii mai departe. 
Fiind sfãtuiþi de germani, care evacuaserã oraºul fiindcã ruºii se apropiau, am luat noaptea drumul spre Kalaci. 
 Ajunºi noaptea în Kalaci, am evacuat rãniþii, împreunã cu comandantul ambulanþei, la spitalul german, 
dupã ce le-am spus cã Dumnezeu o sã ne ajute ca sã scãpãm cu viaþã, îmbãrbãtându-i ºi mângâindu-i. 
 Dimineaþa, vãzându-ne înconjuraþi de ruºi, ne-am adunat toþi ostaºii români de la ambulanþã, trenuri 
regimentare, poºtã ºi tezaur ºi le-am fãcut un mic serviciu divin, mãrturisind ºi împãrtãºind foarte mulþi ofiþeri ºi 
trupã, care, din iniþiativã proprie,  mi-au cerut, ºtiind cã numai o minune Dumnezeiascã ne poate salva din situaþia 
în care ne aflam. Aici, am fost un adevãrat apostol al Bisericii ºi al Neamului, vorbind ºi încurajând, spunând cã nu 
trebuie sã ne pierdem încrederea în Dumnezeu, în forþele noastre ºi ale aliaþilor noºtri germani, care ne spuneau 
mereu cã suntem în siguranþã ºi vom fi salvaþi, putând ca sã ne retragem peste Don. 
 În punga de la Stalingrad, din 23 noiembrie 1942 - 14 ianuarie 1943. În ziua de 23 noiembrie, o zi grea 
pentru noi, cãci ruºii presau mereu cu tot felul de arme spre oraºul Kalaci. Dupã o luptã cruntã, unde se auzeau, 
printre focurile armelor, þipãtul strident ºi rãcnetele sinistre ale soldaþilor bolºevici, care au rupt rezistenþa 
germanã ºi a noastrã ºi au nãpustit în oraº cu tancurile, peste podul Donului. 

Din învãlmãºeala ºi panica de nedescris ce s-au produs în oraº, când ruºii trãgeau din tancuri, a trebuit sã 
fugim, care cum am putut, rãmânându-ne toate bagajele ºi tot materialul sanitar la ruºi. Eu m-am salvat pe jos, 
printre tancurile ruseºti, fiincã maºinii cu care eram i-au împuºcat roþile de dinainte ºi astfel m-am retras printre 
maºinile germane care fugeau spre Stalingrad. Alergând pe jos mult timp, pânã ce am fost luat de o maºinã 
germanã, am putut sã vãd pe câmpul întins cãruþe cu cai fãrã conducãtori, alergând, cai singuri, ostaºi cãlãri ºi 
ostaºi pe jos. 
  Cea mai mare parte a armatei noastre din acest oraº, s-a salvat intrând în punga ce se formase în faţa 
Stalingradului. 
 Fiind împrãºtiaþi, ne-am mai adunat câþiva la Dimitrovka, lipsiþi fiind de toate obiectele, precum ºi de 
hranã. Nu mi-a mai rãmas decât rugãciunea ca sã mulþumesc lui Dumnezeu cã m-a mai scãpat o datã din faţa 
morţii. 
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 Dupã douã zile petrecute în suferinþe ºi necazuri cu ostaºii Diviziei 20 ºi Diviziei I Cavalerie, în oraºul 
Dimitrovka, am aflat de sediul Diviziei 20 cã este la Bazarguno ºi am plecat imediat acolo, unde s-a înfiripat iar 
ambulanþa cu ce a mai putut aduna. 
 Fiind singurul preot al Diviziei 20 , în aceastã pungã, care puteam sã mai activez, am avut foarte mult de 
lucru, trebuind sã fiu când la Bazarguno, când la Iabloºnik, când la Pitomnik, precum ºi în alte viroage unde erau 
adãpostiþi ostaºii noºtri. Fãrã cãrþi liturgice, fãrã veºminte preoþeºti etc. (fiindcã altarul preoþesc mi-a rãmas la 
Kalaci) a trebuit sã-mi improvizez cum am putut veºminte, adicã epitrafir ºi sã-mi scriu rugãciunile de la slujbele 
religioase, pentru a putea fi de folos ostaºilor. 
 După o luptă cu climatul stepei calmucilor, atât de asemănător celui din Sahara, acum a trebuit să luptăm 
cu pustiitoarea “Purga”, care venind dinspre Pacific, suflă atât de cumplit încât mistuie orice licărire de viaţă, unde 
să mai adăugăm că ruºii, fiind în elementul lor, vãrsau vãpãi pe gurã ºi pe nãri, împinºi de nagaicele înflãcãrate ale 
luciferilor roºii. 
 Astfel, supuºi tuturor privaþiunilor, foamei, vântului, frigului mare, drumurilor grele; a trebuit ca sã merg 
kilometri pe jos ca sã-mi îndeplinesc datoria ºi sã satisfac pe toþi ostaºii, fãcându-le slujbe religioase, ducându-le 
cuvinte de îmbãrbãtare ºi speranþã mare pentru salvarea noastrã din acest cerc. 
 Am fãcut înmormântãri aproape în fiecare zi, înmormântând la Pitomnik 88 ostaºi, la Iabloºnik 16 ostaºi ºi 
la Bazarguno 22 ostaºi. Tuturora le-am fãcut cruce, deºi era foarte greu, din lipsã de material, apoi le-am aranjat 
frumos mormintele. în special cimitirul din Pitomnik mi-a reuºit sã-l fac foarte frumos ºi bine aranjat, situat fiind pe 
o ridicãturã mai înaltã, între douã viroage. Aici am lucrat cu mâna proprie la sãparea gropilor, la facerea crucilor ºi 
aranjarea mormintelor, de multe ori sub focul bombardamentului inamicului. 
 De câte ori a trebuit să mă arunc pe burtă prin zăpadã, sãrindu-mi crucea ºi epitrafirul departe, când 
mergeam la înmormântare, fiincã inamicul nu ne mai slãbea deloc cu bombardamentul aviaþiei. Apoi, nu o datã, a 
fost sã cad victimã gloanþelor care ºuierau pe la urechile mele. M-am aruncat ºi în groapã, în locul mortului. Totuºi, 
mulþumitã lui Dumnezeu, am scãpat de orice rãu ºi am putut sã fiu de folos ºi mai departe ostaºilor, pentru a-mi 
îndeplini datoria. 
 În fiecare zi fãceam rugãciuni împreunã cu ostaºii rãniþi ºi bolnavi ºi le fãceam ºi slujbe religioase. În 
zilele de duminicã ºi sãrbãtori, când ne mai slãbeau ruºii, fãceam slujbe pentru toþi ofiþerii ºi trupa ambulanþei ºi a 
diviziei. 
 Astfel, de Sf. sărbători ale Crăciunului, am făcut o slujbă religioasă la cartierul diviziei, unde am 
binecuvântat pomul de Crãciun (un brad ce avea pe el puþinã vatã ºi doi mucuri de lumânare) de faþã fiind ºi 
domnul general Tãtãranu, comandantul diviziei, împreunã cu tot statul sãu major. Dupã ce am vorbit eu câteva 
cuvinte, precum ºi domnul colonel R. Dimitriu, a vorbit domnul general, care ne-a spus tuturora calde cuvinte de 
curaj, speranþe ºi însufleþire. 
 În ziua de Crãciun am fãcut slujbã la rãniþii din Bazarguno, vorbindu-le despre sãrbãtoarea frumoasã a 
Crãciunului, de faþã fiind ºi domnul general. Am plecat împreunã cu dânsul la Pitomnik, unde iar am fãcut un 
serviciu divin la rãniþii ºi bolnavii internaþi la ambulanþã, precum ºi pentru ofiþerii ºi trupa diviziei. Aici, a spus 
domnul general urmãtoarele cuvinte de îmbãrbãtare cãtre rãniþii ardeleni: “Bãieþi, ºtiþi voi cântecul ardelean care 
spune: Lung e drumul Clujului, apoi acest drum, de aici de la Stalingrad se începe”. Apoi le-a preamãrit jertfa lor 
care nu va fi zadarnicã, ci va aduce reîntregirea þãrii noastre cu acea frumoasã regiune ocupatã vremelnic de 
unguri. 
 De Sf. Botez al Domnului, deºi inamicul ne presa mereu ºi ne bombarda, totuºi am riscat cu viaþa ºi am 
mers prin toate bordeiele (bungardurile) ostaºilor noºtri, din Pitomnik, Iabloºnik ºi Bazarguno, cu Botezul 
Domnului, binecuvãntându-i ºi îmbãrbãtându-i, iar ostaºii, cu lacrimi în ochi de bucurie, mulþumeau lui Dumnezeu 
cã au avut fericirea ca ºi aici, în pungã, sã primeascã Botezul Domnului. 
  Zilnic fãceam rugãciuni pentru ostaºii bolnavi ºi rãniþi, pentru vindecarea lor, precum ºi pentru a cere 
ajutor lui Dumnezeu ca sã fim salvaþi din aceastã încercuire. Cu câtã evlavie ºi credinþã se rugau ei pentru 
împlinirea acestei dorinþe. ªi erau foarte mulþumiþi cã se aflã ºi pãrintele lor sufletesc lângã ei, simþindu-se mai 
tari ºi puteau sã suporte cu credinþã ºi speranþã toate necazurile ºi durerile ce erau asupra noastrã. 
 Nu ºtiu care scrib, înmuind tocul în neagra cernealã, va fi vreodatã în stare sã facã dâre pe hârtie ºi sã 
eternizeze viaþa luptãtorilor din faþa oraºului Stalingrad. Aici, unde ostaºul român, supus elementelor pustiitoare 
ale naturii, lipsiþi de hranã suficientã, fãrã muniþiile necesare ºi fãrã pic de odihnã, a rezistat cu negrãit eroism unui 
milion de fiare apocaliptice. 

Ostaºii noºtri, care au ajuns niºte umbre, cãci frigul le îngheaþã faþa, le plezneºte vinele ºi trupurile le sunt 
istovite, doar sclipirea ochilor nu cedeazã, mai aratã cã mai licãreºte viaþa în ei. Aici am luat parte ºi am fãcut 
adevãratele studii ale vieþii omeneºti, la ºcoala suferinþelor, unde nu se dau examene. Pe umerii noºtri, care au 
devenit niºte titanici în ale suferinþei, am purtat atâtea rãutãþi, atãtea greutãþi ce ne apãsau mai greu ca niºte pietre 
de moarã. 
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 Aici, unde ºi ziua ºi noaptea se cutremura pãmântul ºi vuia vãzduhul de bombele grele ce cãdeau asupra 
noastrã ºi de zumzetul sinistru al Katiuºei, periclitaþi fiind în fiecare clipã, a fost a doua Golgotã, cãci aici au murit 
cu cea mai eroicã moarte apãrãtorii creºtinãtãþii. ªi printre aceºti eroi, în primele rânduri suntem noi, românii, 
ostaºul român care, ca un titanic a sfidat moartea cu o îndrãznealã ºi cu un curaj ce n-a avut istoria pânã acum. 
 Supus ºi eu acestor privaþiuni, n-am fost fericit cu o moarte eroicã, decât cu o boalã foarte gravã, din 
cauza cãreia am fost evacuat cu avionul, prin aeroportul Pitomnik, în noaptea de 14 ianuarie 1943. Cu mari 
primejdii ºi peripeþii, de multe ori fiind cu moartea în faþã din cauza bombardamentului inamic care se afla la o 
distanþã de 5 km. de aeroport, am trecut cercul ce ne-a înconjurat ºi dupã o noapte de cãlãtorie cu un avion de 
transportat benzina, prin frig ºi ger, am aterizat pe aeroportul oraºului Salsk. 
 Din 14 ianuarie până la 15 martie 1943. După aterizarea la Salsk, am fost internat la spitalul german, de 
unde apoi am fost evacuat la Rostow. Iar de aici, dupã lung drum ºi greu, prin frig ºi ger (mai ales fiind grav 
bolnav) am ajuns la Spitalul Z. I. Nr. 324 în Tiraspol. Aici am stat mai mult timp pânã ce mi-am alinat suferinþele 
bolii care ºi azi o mai am. De aici, am fost trimis la P. S. al ambulanþei, la Compania 1 Sanitarã, de unde am fost 
demobilizat pe data de 15.III.1943 ºi trimis în garnizoana Turda, unitatea mea de origine. 
 Din 20 septembrie 1942 ºi pânã în 14 ianuarie 1943, cât timp mi-a fost comandant al ambulanþei medicul 
maior dr. Gh. Spirescu, am fost ºi ºeful adjutanturii. ªi aici am muncit ziua si noaptea, de multe ori, pentru bunul 
mers al ambulanþei. Cãutãnd ca totdeauna sã fiu cu actele în regulã ºi cu rãspunsurile la zi. Pentru aceastã muncã în 
plus, am primit de multe ori laude ºi mulþumiri de la superiorii mei, care þineau foarte mult la mine, fiindcã eram 
gata totdeauna la datorie. 
 Ca rãsplatã pentru munca mea prodigioasã, depusã pe tot timpul campaniei, drept confesor al ambulanþei 
ºi al diviziei, pentru curajul ºi spiritul de sacrificiu de care am dat dovadã întru îndeplinirea datoriei, fãcând de 
multe ori servicii religioase - înmormântãri, rugãciuni ºi conferinþe sub focul bombardamentului inamicului, apoi 
pentru aranjarea ºi îngrijirea cimitirelor, în special cel de la Zibenko - o adevãratã grãdinã de eroi -, lucrând de 
multe ori cu pericolul vieþii, precum ºi ca ºef al adjutanturei, am fost propus la “Coroana României cu panglicã de 
virtute militarã“, însã din cauza evenimentelor nefaste nu ºtiu nimic despre rezultat. 
 Punând pe hârtie o parte din activitatea mea pastoralã desfãºuratã în aceastã campanie, acolo departe, spre 
zãrile infinite, în regiunea cea mai mohorâtã ºi blestematã a Rusiei, precum ºi la Stalingrad, ce a devenit semnul 
datoriei împlinite ºi simbolul dreptãþii pe care o aºteaptã neamul ºi o impune sângele eroilor de acolo - zic, o parte, 
fiindcã îmi lipsesc toate datele, întrucât unele mi-au rãmas cu toate bagajele mele, la ruºi. Regret mult dupã 
schemele cimitirelor ce le-am fãcut cu scarã, precum ºi tablourile nominale ale ostaºilor ce i-am înmormântat. 
 Las ca superiorii mei sã mã judece ºi sã aprecieze toatã oboseala ºi munca depusã pentru binele Bisericii ºi 
a Neamului. 
 
Turda, la 20 martie 1943 

 

Preot căpitan Friciu Octavian, 
Confesor al Garnizoanei Turda 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 300, f. 6-14 
 
 
 

135 
[Inspectoratul Clerului Militar] 
Nr. 69 
19 aprilie 1943 
 

Ministerul Apărării Naţionale 
Direcţia Personalului 

 
 La nr. 128021/943, am onoarea a vă face cunoscut că pentru educaþia religioasã a prizonierilor ruºi din 
lagãre, am însãrcinat pe P. C. protopop locotenent colonel Craveþchi Antonie, care este cunoscãtor desãvârºit al 
limbilor: rusã ºi ucraineanã ºi tot Sfinþia-Sa se ocupã ºi cu tipãrirea cãrþilor de rugãciuni pentru prizonieri. 
 În ce priveºte populaþia civilã din Transnistria, cu educaþia ei religioasã ºi cu tipãrirea de cãrþi de 
rugãciuni în limba rusã, se ocupã Misiunea Ortodoxã a Transnistriei care are drept conducãtor un mitropolit român. 
Deci preotul Toma Gherasimescu să se adreseze cu cărticelele sale la această misiune. 
 Episcopul Armatei se ocupă numai de prizonierii din lagăre, unde, precum am arătat mai sus, am orânduit 
un preot militar, însărcinat special cu acest serviciu. 
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 Înapoiem cele 2 cărţi de rugăciuni. 
 
[Episcopul General Militar P. Ciopron] 

 
[ªeful Cancelariei, 

Preot-colonel I. Dăncilă] 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 304, f. 27 
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Arhiepiscopia Ortodoxă Română 
de Alba-Iulia ºi Sibiu 
Nr. 5409/2 mai 1943 
Arhiepiscop ºi mitropolit Nicolae 
 

Prea Sfinţia Voastră, 
 
 Preotul Octavian Chehaiciuc, duhovnicul lagãrelor de prizonieri ruºi din Arhiepiscopia noastrã, ne-a adus 
la cunoºtinþã cã, duminicã, în 9 mai a.c., va avea loc sfinþirea bisericii din lagãrul de la Vulcan-Hunedoara. În 
scopul acesta ne-a cerut preoþi cunoscãtori ai limbii slave, pentru a putea oficia serviciul în ruseºte. 
 Noi am delegat de la centrul arhiepiscopiei pe următorii: arhimandrit Teodor Scorobet, vicarul 
arhiepiscopiei, preot dr. Liviu Stan, prof. la Academia Teologicã “Andreianã“ ºi arhi-diacon Ioan Circov. 
 Primiþi, vã rugãm, Prea Sfinþia Voastrã, ale noastre întru Hristos frãþeºti îmbrãþiºãri. 
 
Sibiu, la 2 mai 1943.                  secretar, /ss/ indescifrabil 

Prea Sfinţiei Sale, Partenie 
 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 305, f. 28 
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Nr. 251 din 6 mai 1943 
[Înalt Prea Sfinţitului Nicolae,  
Mitropolitul Ardealului, Sibiu] 
 

Înalt Prea Sfinţite, 
 
 În referire la adresa Înalt Prea Sfinţiei Voastre nr. 5409/1943, ne grăbim a Vă mulţumi respectuos pentru 
bunãvoinþa ºi grija ce aþi avut de a orândui în sobor pe preoþii care sã sfinþeascã biserica de la Lagãrul de 
prizonieri Vulcan, în ziua de duminicã, 9 mai a.c. 
 Hotãrâsem sã mergem ºi noi, însã ulterior am fost rugaþi insistent sã sfinþim în acea zi capela de la 
Spitalul Militar din Alba-Iulia, de unde nu puteam lipsi, dat fiind faptul cã este vorba de o capelã din garnizoana 
noastrã de reºedinþã. 
 Primiţi, vă rugăm, Înalt Prea Sfinţite, ale noastre respectuoase închinăciuni. 

Inspectoratul Clerului Militar, 
Episcop general dr. Partenie Ciopron 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 305, f. 29 
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[Inspectoratul Clerului Militar] 
 Nr. 265 din 6 mai 943 
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Domnule Ministru, 
 
 Avem onoarea a vã aduce la cunoºtinþã urmãtoarele: 
 Bisericile militare din garnizoana Chiºinãu au fost distruse de bolºevici, iar cele rãmase în fiinþã au fost 
transformate în sãli de cinematograf. 
 Pentru refacerea lor a trebuit timp îndelungat, precum ºi sacrificii materiale foarte mari. Hotãrându-se 
refacerea lor pe rând, una din ele a fost complet restauratã, pictatã ºi înzestratã cu toate cele necesare cultului divin, 
iar sfinþirea ei s-a fãcut de Noi în ziua de 2 martie a. c., în cadrul unei mari solemnitãþi. 
 Totul s-a făcut la această biserică prin munca ºi sacrificiile Inspectorului de Jandarmi din Chiºinãu ºi, în 
special, a persoanelor din alãturatul tablou, a cãror strãdanie meritã toatã recunoºtinþa. 
 Întrucât s-a depus o muncã cu totul excepþionalã ºi s-a redat cultului divin o bisericã de toatã frumuseþea, 
care mai înainte era transformatã în salã de spectacol, avem onoarea a vã ruga sã binevoiþi a interveni cãtre M. S. 
Regele pentru ca persoanele din alãturatul tablou sã primeascã o recompensã moralã ºi anume câte o decoraþie 
corespunzãtoare gradului. 
 Prin aceasta s-ar da un stimulent şi altor persoane care lucrează cu devotament pentru 
Casa Domnului, lucru atât de necesar în împrejurările grele prin care trecem. 
 Primiþi, vã rugãm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei noastre consideraþii ºi arhiereºti 
binecuvântãri. 
 
[Inspectorul Clerului Militar, 

Episcop General dr. P. Ciopron] 
ªeful Cancelariei, 

[Preot-colonel I. Dăncilă] 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 304, f. 110 
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Batalionul 20 Vânători Munte 
Oficiul poºtal militar 33 
Nr. 1028/R din 22 mai 1943 
 

către 
Inspectoratul Clerului Militar 

Alba-Iulia 
 
 Cu onoare vă raportăm următoarele: 
 Din iniþiativa preotului cãpitan Popescu H. Ioan - confesorul acestui batalion - sub patronajul ºi 
supravegherea subsemnatului, ce mã gãseam în acel loc în calitate de comandant al trenurilor regimentare pe 
divizie ºi cu strãduinþa de fiecare zi a sublocotenentului rezervã Munteanu Tudor - comandantul trenului 
regimentar al Batalionului 20 Vânãtori Munte - ºi el cu sediul tot în aceastã localitate - s-a construit în satul Urka - 
Crimeea, în locul sãlii de teatru ºi clubului partidului comunist de aici, o bisericã completã, înzestratã cu tot 
necesarul. 
 S-a construit prin concursul moral ºi material al ostaºilor Batalionului 20 Vânãtori Munte de la trenul 
regimentar ºi prin cel al locuitorilor din aceastã comunã ºi împrejurimi. 
 S-au distins în înfãptuirea acestei opere mãreþe, urmãtorii ostaºi: 
1. sublocotenent rez. Munteanu Tudor - animatorul acestei înfăptuiri; 
2. cap. Lascăr Ioan - colectorul sumelor necesare cheltuielilor ºi obiectelor necesare; 
3. frt. Munteanu Gh. - zidarul ºi lemnarul constructor; 
4. cap. Puºcaºu Petre - care a executat fierãria. 
 S-au putut realiza următoarele: 
 - Modificarea fostului local, amenajarea ºi renovarea lui în scopul propus. 
 - S-a ridicat o turlã sus, cu o cruce de fier în vârf. De asemenea o altã cruce strãjuieºte pe acoperiº. 
 - S-au despãrþit: altarul, naosul (sânul) ºi pronaosul (tinda) bisericii, dupã regulile bisericeºti. 
 - S-a făcut o clopotniţă prevăzută cu un clopot de bronz. 
 Întreg locaºul, înãuntru, a fost bine curãþit prin spoire cu var, apoi vopsire ºi zugrãvire. Jos, s-a pus 
duºumea vopsitã în maron, tavanul boltit ºi arcuit a fost vopsit cu culoarea cerului - înstelat -. 
 Altarul este despãrþit de naos printr-o frumoasã catapeteasmã pe care stau icoanele impuse de regulile 
bisericeºti. 
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 Întreg altarul, catapeteasma, bolta bisericii, naosul ºi chiar pronaosul sunt împodobite de nenumãrate 
icoane noi, pictate pe lemn. 
 - S-au pictat 16 icoane mari - dintre care unele foarte mari, cum de exemplu: Sf. Gheorghe 2/1,45 m., apoi 
a Mântuitorului Hristos, a Maicii Domnului, a Sf. Dumitru, Sf. Ioan Botezâtorul, Sf. Nicolae etc. 
 - 10 icoane mai mici ca primele, reprezentând: Apostolii Evangheliºti, Sfinţii Mucenici etc. 
 - 10 icoane, praznicele - adunate de la credincioºi, sau cumpãrate. 
 - 2 prapori (steaguri) mari - unul reprezentând Botezul Domnului, altul necesar înmormântãrilor, frumos 
executate ºi pictate. 
 - 1 prestol (sf. masă) mare pe care se aflã 3 feþe de masã mari: una de catifea roºie, alta verde ºi alta albã 
de bumbac. 
 - Pe sf. masã existã: 1 Sf. Evanghelie mare, legatã ºi ferecatã în alamã cu sculpturã ºi picturã; 1 Sf. 
Antimis; 2 sfeºnice din metal alb inoxidabil; 2 cruci de metal inoxidabil cu crucifixul pe ele; crucea cea mare cu 
răstignirea Mântuitorului, de la care atârnă o candelă. 
 La locul potrivit se află Proscomidia cu o masă cu cele necesare: Sf. Vase: 1 disc de argint, 1 potir de 
metal inoxidabil, steluţa, copia, 2 pahare de metal inoxidabil; Sf. Acoperãminte pentru Sf. Vase; 1 sfeºnic de alamã, 
1 tavã de alamã etc. Încã o masã existã în altar. 
 Jos, peste duºumeaua vopsitã, stau preºuri ºi covoare. 
 “Uºile împãrãteºti”  ºi cele laterale sunt mari, bine fãcute ºi cu pictura respectivă bine executată. 
 Atât catapeteasma cât ºi naosul bisericii sunt complet ºi frumos încadrate de icoanele ce le împodobesc, 
care impresioneazã plãcut prin abundenþa, bogãþia ºi complexitatea culorilor bine ºi corect combinate, precum ºi 
prin mãrimea ºi orânduirea lor, cum de ex.: a Mântuitorului Hristos, care într-o mânã þine Sf. Evanghelie - fructul 
Cuvântului Sãu - iar cu alta binecuvânteazã norodul; a Maicii Domnului care þine pe Fiul lui Dumnezeu în braþe; a 
Sf. Gheorghe cãlare pe nãpraznicul sãu cal alb, sfãrâmând în copite ºi cu lancea balaurul; a Sf. Dumitru, Nicolae 
etc. 
 Icoanele sunt frumos încadrate de perdele sau ºervete cusute ºi cu candele. 
 Pictura cu vopsea veritabilã în ulei a fost executatã de doi pictori ruºi. 
 Din înaltul boltelor de cer coboară în mijloc un policandru cu 10 lumini, frumos executat. 
 În faþa icoanelor mari se aflã câte un sfeºnic mare de lemn. Tot în sânul bisericii, sus în fund, se aflã 
galeria cu un frumos grilaj de lemn vopsit, pentru cor. 
 De o parte ºi de alta a uºii de la naos se evidenþiazã tablourile frumos executate în ulei, pe lemn, ale M. S. 
Regelui Mihai I ºi ale Mareºalului Antonescu - care întocmai ca arhanghelii care strãjuiesc intrarea în altar - ei 
strãjuiesc, cu privirile lor vii ºi cu prestanþa lor impunãtoare, intrarea în acest lãcaº de închinare. 
 La locul potrivit sunt aºezate cele douã strane pentru cântãreþi. Existã o parte din cãrþile de ritual. ªi în 
sânul bisericii se aflã aºternute preºuri pe jos, donate de credincioºi. 
 În pronaosul bisericii se aflã un mare frumos dulap din lemn vopsit, ce serveºte pentru cãrþi ºi lumânãri. 
Tot aici se aflã o masã ºi un vas de tablã zincatã pentru botezuri etc. 
 În ansamblul sãu, biserica este impunãtoare ºi impresioneazã plãcut prin bogãþia icoanelor, a culorilor cu 
care au fost mãiestrit executate ºi prin aranjamentul sãu bine fãcut. 
 Aceastã operã a fost începutã în mai 1942 ºi terminatã în septembrie 1942. Sfinþirea s-a fãcut într-un 
cadru festiv de cãtre preotul cãpitan Popescu H. Ioan, abia în ziua de 16 mai 1943, din cauză că batalionul s-a 
deplasat între timp la distanţe foarte mari. 
 O delegaþie de ostaºi, în frunte cu sublocotenentul Munteanu ºi cei care ºi-au dat o contribuþie mai mare, 
au luat parte la aceastã festivitate. 
 Un numeros public din localitate ºi din împrejurimi a luat parte la aceastã impresionantã sãrbãtoare. S-a 
executat Sf. Liturghie, împreunã cu preotul rus care deserveºte în prezent aceastã bisericã, s-au împãrtãºit mulþi 
copii ºi credincioºi, s-a cununat o pereche de bãtrâni care au trãit în concubinaj ºi s-au botezat 8 copii. S-a fãcut 
Vecernia de douã ori. 
 Preotul cãpitan Popescu H. Ioan - cu ajutorul translatorului, un român din M-þii Vrancei ce trãieºte în 
aceastã localitate din copilãrie ºi care ºtie foarte bine ruseºte - le-a þinut o miºcãtoare cuvântare, care storcea 
lacrimi, mulþumiri ºi rugãminþi de a mai face vizite cât mai des în satul lor. 
 A rãspuns preotul rus care a elogiat ºi a mulþumit M. S. Regelui Mihai I, Mareºalului Antonescu ºi 
Armatei Române, care este capabilã sã înfãptuiascã asemenea opere mãreþe pentru un popor cu care se aflã în 
rãzboi: “Noi apreciem acest gest ºi primim Armata Românã ca pe o sorã bunã care a sãrit sã ne scape din ghiara ºi 
primejdia comunismului”, a spus preotul rus. 
 S-a întocmit ºi scris în limba românã ºi rusã un pergament care a fost ermetic închis ºi îngropat în temelia 
bisericii. 
 Pe el s-au scris următoarele: 
 - “În locul sãlii de teatru ºi clubului partidului comunist, din acest sat Urka-Crimeea, ridicatu-s-a în anul 
de grea încercare 1942, din iniþiativa ºi cu osârdia unor ofiþeri ºi ostaºi din Batalionul 20 Vânãtori Munte, acest 
sfânt lãcaº, spre slava lui Dumnezeu, spre mântuirea poporului rus din nenorocirea în care se aflã fiind în ghiara 
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comunismului, spre cinstea ºi victoria Armatei Române drept credincioase, care se afla pe teritoriul Rusiei 
Sovietice în cel mai groaznic rãzboi de eliberare ºi distrugere a comunismului nimicitor de familie, proprietate, 
civilizaþie ºi creºtinism. 
 Rege al României ºi ºeful suprem al Armatei Române era în această vreme M. S. Regele Mihai I. 
 Conducãtor al statului român ºi al armatei sale era Mareºalul Ioan Antonescu. 
 Prim ministru al þãrii ºi ad-interim la externe era prof. univ. Mihail Antonescu. 
 ªeful suprem al Bisericii Ortodoxe Române ºi Patriarh al României era Î. P. S. Patriarhul Nicodim 
Munteanu. 
 Episcop al Armatei Române ºi Inspector al Clerului Militar era P. S. dr. Partenie Ciopron. 
 Comandantul Corpului de Munte era generalul de C. A. Avramescu Gheorghe. 
 Comandantul Diviziei a 4-a Munte - din care fãcea parte ºi Batalionul 20 Vânãtori Munte - era generalul 
de divizie Manoliu Gheorghe ºi apoi generalul de brigadã Ciurea Tudorancea. 
 Comandantul Batalionului 20 Vânãtori Munte era colonelul Miriºte Dumitru ºi apoi maiorul Burcuºescu 
ªtefan - sub patronajul cãruia s-a înfãptuit acest sfânt lãcaº. 
 Confesorul Batalionului 20 Vânători Munte era preotul căpitan Popoescu H. Ioan - Buzău-, din iniţiativa 
căruia s-a înfăptuit această biserică. 
 Comandantul trenului regimentar al Batalionului 20 Vânãtori Munte era sublocotenentul Munteanu 
Teodor -Galaþi- animatorul ºi dirijorul acestei înfãptuiri. 
 Au avut o parte mai mare de contribuþie: 1. caporal Lascãr Ioan - colectorul sumelor necesare cheltuielilor 
ºi a obiectelor; 2. fruntaºul Munteanu Gh. - zidarul ºi lemnarul constructor; 3. caporal Puºcaºu Petre - care a 
executat fierãria. 
 Ca parte materialã, în afarã de ostaºii trenului nostru au contribuit ºi locuitorii satului Urka ºi împrejurimi. 
 Lucrarea acestui sfânt lãcaº a fost începutã în mai 1942 ºi terminatã în septembrie 1942. Sfinþirea ei s-a 
fãcut într-un cadru festiv, în ziua de 16 mai 1943 de cãtre preotul cãpitan Popescu H. Ioan. 
 Biserica a fost înzestratã cu tot necesarul: icoane pictate din nou, sfinte vase, veºminte pentru slujbã, 
sfeºnice, candele, cãrþi de ritual, strane etc. 
 Ca preot slujitor al acestei sfinte biserici am lăsat pe preotul Zaharie Procopievici Solohob. 
 Ca staroste (epitrop) pe Kovolenko Andreevici Nichitovici. 
 Aceasta am voit ºi am fãcut pentru niºte foºti fraþi de credinþã, cãrora noi le dorim mântuirea din actualele 
nevoi ºi necazuri oferite lor de comunism, în viitorul cel mai apropiat. 
 Fie numele Domnului binecuvântat de acum ºi pânã în veac - Amin.” 
 Acest document, după ce a fost subscris de toţi cei de faţă, a fost zidit în temelia bisericii. 
 Tot aici s-a mai construit ºi sfinþit o troiþã din lemn de salcâm. Batalionul nostru a mai înfãptuit asemenea 
acte: o bisericã în Gealman ºi o troiþã de stejar în Angax. 
 Prin înfãptuirea acestui mãreþ act ºi edificiu, ofiþerii ºi ostaºii Batalionului 20 Vânãtori Munte, care l-au 
împlinit, au realizat un mãreþ templu dumnezeirii, la care sufletele pustiite ºi pãrãginite de viscolul necredinþei sã-
ºi regãseascã adãpostul, liniºtea ºi fericirea ce apusese. S-a realizat mijlocul cel mai eficace de a câºtiga sufletele 
acelora pe care noi voim sã le acaparãm, îmblânzim ºi întoarcem la calea adevãrului ºi astfel sã-i facem inofensivi. 
 S-a înfăptuit blazonul Armatei Române. 
 
Comandantul Batalionului 20 Vânători Munte, 
Maior Burcuºescu ªtefan 

Confesorul Batalionului, 
Preot căpitan Popescu H. Ioan 

Rezoluţie: 28.V.943. Se ia act. /ss/ Part[enie] 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 309, f. 386-387 
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România 
Geamia din Parcul Carol I 
Imamul musulmanilor din Bucureºti 
Nr. 47 din 1943, luna mai, ziua 22 
 

Înalt Prea Sfinţite, 
 

 Subsemnatul, Edip Mehmet, imamul (preotul) geamiei din Parcul Regele Carol I, Bucureºti, vin cu onoare 
în faþa Înalt Prea Sfinþiei Voastre pentru a vã ruga urmãtoarele: 
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 Subsemnatul sunt preot la geamia de mai sus începând cu anul 1934, totodatã, în acest interval de timp am 
îndeplinit ºi îndeplinesc misiunea de confesor diurnist pe lângã garnizoana din Bucureºti. 
 În aceste vremuri grele prin care trecem, armata noastră are nevoie, mai mult ca oricând, de hrana ºi 
îndrumarea sufleteascã, care hranã ºi îndrumare în suflete o pot da numai preoþii convinºi în misiunea lor. 
 De aceea, subsemnatul, cu concursul Înalt Prea Sfinţiei Voastre, doresc să fiu unul din preoţii minoritari, 
activ în armatã, pentru cei de confesiune musulmanã, îndrumând ºi hrãnind sufletele lor, conform cerinþelor 
naþionale. 
 Noi, musulmanii, până în anul 1941, am avut un preot musulman activ în armată asimilat cu gradul de 
căpitan, cu centrul de activitate în Dobrogea, cu reºedinþa la Constanþa, iar astãzi, acest preot ieºind la pensie, acest 
post este în suspensie. 
 Astăzi, în Armata Română, sub drapel, începând cu gradul de soldat, ajungând până la gradul de colonel, 
avem un număr respectabil de soldaţi de confesiune musulmană care au nevoie să aibă în mijlocul lor un confesor 
activ de religia lor, ca să poată primi îndrumările religioase de care au nevoie, după felul religiei din care fac parte. 
 După cum v-am expus necesitatea unui confesor musulman activ în cadrul Armatei Române, Vă rog să 
binevoiţi a dispune, Înalt Prea Sfinţite, alegerea pentru acest post a autorului rândurilor de mai sus. 
 Cu speranþa cã cererea mea va fi aprobatã, cât mai repede posibil, anticipat, vã asigur de devotamentul ºi 
respectul ce vi-l păstrez Înalt Prea Sfinţiei Voastre. 

Imam Edip Mehmet Ali, 
str. Ferentari, Bucureºti 

Înalt prea sfinţiei sale Partenie Ciopron, 
Episcopul Armatei - Alba-Iulia 

 
Rezoluţie: ”N-avem locuri de confesori musulmani activi, am dat un confesor diurnist musulman”. /ss/ Part[enie] 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 299, f. 164 
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Muftiatul judeţului Tulcea 
Geamia Principală Tulcea 
Nr. 69/ 27 mai 1943 
 

Înalt prea sfinţite, 
 
 Am  onoarea a vă înainta aici alăturat cererea imamului preotului mahomedan Alim Gemil de la geamia 
“Azizie”, din oraºul Tulcea, prin care vã roagã sã binevoiþi spre a interveni pe lângã onor ministrul Apãrãrii 
Naþionale spre a fi trimis ca confesor pentru ostaºii voluntari tãtari, din Crimeea sau Cuban, pentru îngrijirea lor 
duhovniceascã. Sau pentru ostaºii mahomedani din Divizia IX-a Constanþa. 

Imam Alim Gemil 
Înalt prea sfinţiei sale 
Partenie Ciopron, Episcopul Armatei - Alba-Iulia 
 

Înalt prea sfinţite, 
 
 Subsemnatul, Alim Gemil, absolvent al Seminarului Musulman din Medgidia, seria 1928, actualmente 
imam la geamia “Azizie” din oraºul Tulcea, fost imam al musulmanilor din oraºul Brãila ºi confesor diurnist al 
garnizoanei Brãila pentru ostaºii de rit mahomedan, cu mult respect ºi plecãciune vin, prin prezenta, în faþa prea 
sfinţiei voastre cu următoarea rugăminte: 
 Subsemnatul am fãcut serviciul în garnizoana Brãila ca preot mahomedan, cu pãrintele, pe atunci cãpitan, 
I. Croitoru, de la care am învãþat ce înseamnã cuvântul ºi o predicã bine spusã în faþa trupelor, mai ales o 
cuvântare bine ºi înflãcãrat spusã în faþa trupelor cum numai pãrintele Croitoru ºtia sã spunã. În rãzboiul sfânt pe 
care-l ducem la rãsãrit contra bolºevicilor fãrã Dumnezeu ºi cotropitori de biserici ºi geamii, citesc prin ziare ºi 
reviste ºi ascult de la cei care sosesc de pe acolo cã s-au înrolat în armatele noastre ºi în armatele marelui aliat 
german, ca voluntari, spre a se lupta contra ruºilor, zeci de mii de tãtari din Crimeea ºi din Cuban ºi zeci de mii de 
tineri din elementele turceºti din acele þinuturi cucerite de armatele noastre ºi cã aceste elemente mahomedane, 
tãtãrãºti ºi turceºti se pregãtesc spre a lupta contra asupritorilor lor bolºevici. Sunt sigur cã le lipseºte preotul 
mahomedan, îngrijitorul sufletesc ºi duhovnicesc, pãrintele spiritual ºi stimulentul cel mai eficace spre a cuceri 
sufletul ºl a-l face pe soldat, în faþa duºmanului, adevãrat Arhanghel. Subsemnatul, cunoscând la perfecþie limba 
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tãtarã, iar cea turceascã fiindu-mi limbã maternã ºi fãcând practica ºi ºcoala pãrintelui confesor Croitoru din 
garnizoana Brãila, timp de 7 ani, socotesc cã aº fi de mare folos sã fiu trimis misionar ºi îngrijitor duhovnicesc al 
soldaþilor de rit mahomedan din Crimeea ºi Cuban, cãci în aceste þinuturi unde sunt sute de mii, ca populaþie, ºi s-
au înrolat ca voluntari zeci de mii de tineri tãtari ºi turci, nu sunt decât doi preoþi mahomedani trimiºi: pãrintele 
Sebat Huseni ºi pãrintele Ismail Selimºah, socotesc cã sunt prea puþini faþã de o populaþie de sute de mii ºi cu 
voluntari de zeci de mii. 
 Subsemnatul, respectos ºi cu plecãciune, Vã rog prea Sfinþite sã binevoiþi spre a interveni pe lângã onor 
Minister al Apãrãrii Naþionale ca sã fiu trimis confesor pentru voluntarii tãtari ce s-au înrolat contra bolºevicilor, 
cãci lor le lipseºte preot, hogea dintre ai lor, cãci toþi hogii, preoþii lor, au fost omorâþi de ruºi. 
 
Tulcea, 27 mai 1943 

Cu multe plecăciuni, 
Alim Gemil, imam al geamiei “Azizie” din Tulcea 

 
Prea Sfinţiei Sale, 

Partenie Ciopron, Episcopul Armatei, Alba Iulia 
 

Rezoluţie: ”Am dat confesor diurnist musulman”. /ss/ Partăenieâ  
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 299, f. 139-141 
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[Batalionul 24 Vânători Munte] 
[9 iunie 1943] 
 

Memoriu 
de activitatea sublocotenentului rezervă Popescu D. Ioan 
în timpul concentrãrilor ºi rãzboiului contra bolºevicilor 

 
 Subsemnatul preot Ioan D. Popescu, din comuna Bãiculeºti, jud. Argeº, am fost concentrat în martie 1939, 
ca plutonier T. R. în Regimentul I Vânãtori din Piteºti, pânã la 1 aprilie 1940. La aceastã datã am fost avansat 
sublocotenent rezervã ºi mutat de Onor M. A. N. în Batalionul 24 Vânãtori Munte, unde aproape tot timpul am fost 
concentrat pânã la începerea rãzboiului, iar dupã aceea mobilizat, mergând sã lupt cu camarazii mei pentru Sfânta 
Cruce, Rege ºi Conducãtor. 
 În tot timpul cât am stat pe zona de concentrare, fie în Ardeal, Bucovina sau Moldova, am cãutat sã-mi 
îndeplinesc datoria de ostaº ºi fiu al þãrii mele ºi pe cea de teolog. În toate satele pe unde a trecut unitatea noastrã, 
pe lângã programul din zilele obiºnuite, duminicile ºi sãrbãtorile mergeam la biserica satului, în frunte cu 
comandantul nostru, fãcând cor cu camarazii cunoscãtori de muzicã, iar la finele slujbei þineam predicã în care 
întotdeauna era îmbinatã credinþa în Dumnezeu ºi Biserica Sa, cu credinþa în forþele ºi viitorul naþiei noastre. În 
dupã-amiezile sãrbãtorilor, când dl. comandant al batalionului organiza ºezãtori educativ - ostãºeºti, contribuiam 
întotdeauna cu corul, conferinþe moral - religioase sau cronici religioase. La majoritatea din aceste ºezãtori ºi 
serbãri a luat parte ºi populaþia civilã, care avea întotdeauna faþã de noi, numai cuvinte de admiraþie ºi laudã, 
contribuind astfel, pe lângã misiunea noastrã de ostaºi, ºi la educarea poporului nostru. 
 În tot timpul celor peste doi ani de concentrãri, mi-am îndeplinit cu prisosinþã ºi datoria de ofiþer 
comandant de pluton, executând programele ordonate sau ordinele date, instruind plutonul în vederea rãzboiului în 
care trebuia sã intrãm mai apoi. 
 Când, din ordinul domnului Conducător al Statului, am început rãzboiul contra bolºevicilor, cu tot elanul 
sufletesc am pornit ºi eu, socotind cã aici îmi fac, pe lângã datoria de ostaº ºi fiu al naþiei mele, ºi pe cea de preot ºi 
luptãtor al lui Hristos, mergând sã lupt contra celor ce-L îndepãrtaserã pe El ºi învãþãtura Sa ºi sub urgia cãrora 
stãteau fraþi de-ai noºtri. Am luat parte activã, cu plutonul care-l comandam, la toate luptele date de batalionul 
nostru, fiind întotdeauna în prima linie. În toate luptele foarte grele din Ucraina, batalionul nostru a avut numai 
succese, culminând cu cea de la Marea de Azov unde, 12 zile ºi nopþi încontinuu am înfrânt atacuri inamice ºi, 
dând contraatacuri, necedând nimic. Pentru merite pe câmpul de luptã, la luptele avute în Ucraina, am fost 
recompensat de superiorii mei cu douã ordine: “Coroana României cu Spade ºi panglicã de Virtutea Militarã“ ºi 
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“Steaua României cu Spade ºi panglicã de Virtutea Militarã“. Prima, cu ordinul de zi nr. 24, R/23 august 1941, ºi a 
doua cu ordinul de zi nr. 100 R/23 noiembrie 1941 al Batalionului 24 Vânători Munte. 
 Când, dupã lupte, aveam puþin timp liber, sau în urmãrirea inamicului treceam prin sate, ori unde gãseam 
prilejul - împreunã cu dl. comandant al batalionului ºi preotul nostru - strângeam poporul cãruia, prin tãlmaci, dl. 
comandant le vorbea de Dumnezeu ºi întoarcerea la credinþa pe care au avut-o. Preotul fãcea slujbe, la care dãdeam 
rãspunsuri, în timpul cãrora oamenii luau parte în genunchi ºi cu lacrimi în ochi. Nu rare au fost bisericile pe care, 
prin munca noastrã, le retransformam din magazii sau sãli de spectacole, iarãºi în biserici, fãcând curãþenie ºi 
împodobindu-le cu icoane pe care ni le dãdeau credincioºii. În ele se fãceau slujbe impresionante ºi se botezau 
copiii lor, nebotezaþi de 10-15 ani. 
 Intrând în Crimeea, am fost încontinuu în eforturi, fie fãcând parte pe Litoral, fie ducând lupte grele pentru 
stârpirea partizanilor, pânã la 6 decembrie 1941, când iarãºi dãm piept cu inamicul la Sevastopol ºi, graþie nouã, 
vânãtorilor de munte, se cucereºte Dealul Capelei (19 - 21 decembrie 1941). De acum, iarãºi, în tot timpul iernii 
foarte geroase, am stat în tranºee, înfruntând continuu atacuri inamice de zi ºi noapte. Toþi am stat la postul nostru 
veghind ºi luptând încontinuu, cu toatã împotrivirea vremii grele ºi a inamicului, care niciodatã n-a putut a ne 
sparge frontul. 
 În ziua de 8 martie 1942, îmbolnãvindu-mã greu de glomerulã nefritã, am fost luat cu brancarda de la 
postul meu ºi evacuat la spitalul Simferopol ºi, de aici, dus cu avionul pentru a fi tratat la spitalele din þarã. 
Însãnãtoºindu-mã, la 1 mai, m-am prezentat la P. S. unitãþii mele, la Predeal, unde am instruit pluton de recruþi 
pânã la 26 mai 1942, când în urma unei adrese a Sfintei Episcopii a Argeºului, batalionul mi-a dat voie a fi hirotonit 
preot, fapt care a avut loc în ziua de 7 iunie a. c. 
 Acesta este memoriul cu activitatea mea - pe scurt - în timpul concentrãrilor ºi rãzboiului, ca militar ºi 
teolog, 

Preot Ioan D. Popescu, 
Bãiculeºti, Argeº 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 299, f. 162-164 
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Târnăveni 21 iunie 1943 
Prea Sfinţite Stăpâne, 

 
 În dorinþa de ridicare a nivelului sufletesc al ostaºilor - ºi în special al celor ce suferã în spitale - un 
comitet de iniþiativã, semnat în alãturatul proces verbal încheiat la 14 mai 1942, în oraºul Târnãveni, la Spitalul 
Mixt Z. I. 107, ºi-a luat însãrcinarea de a construi o capelã militarã chiar în interiorul acelui Spital. 
 Din modestele noastre mijloace ºi prin bunãvoinþa credincioºilor din aceastã garnizoanã s-au putut realiza 
pânã în prezent urmãtoarele: capela s-a amenajat în interiorul spitalului cuprinzând o suprafaþã de 20/11 m cu 
iconostas, cu icoanele principale de mãrimea naturalã a omului. În cursul lunii iulie lucrarea se va perfecta ºi 
completa, aºa cã am dori s-o ºi sfinþim. 
 Dorinţa noastră, a tuturor, este ca sfinţirea să se facă de Prea sfinţia voastră, părintele 
sufletesc al Oştirii şi pentru acest lucru vă rugăm să binevoiţi a fixa ziua pe care o socotiţi 
potrivită şi care nu v-ar împiedica de la alte obligaţii mai mari. Capela este rodul unei munci 
depuse de oameni credincioşi şi însufleţiţi de duh creştin, aşa că prezenţa Prea Sfinţiei Voastre 
ar fi un prilej de mare sărbătoare. În acelaşi timp, în spital se găsesc în prezent peste 300 de 
răniţi şi alţi 700 de bolnavi. Acesta ar fi un bun prilej pentru arhierească binecuvântare. 

Preºedintele Comitetului de Construcþie, 
Maior Liviu Rusu, din Comandamentul 6 Teritorial, Timiºoara 

Rezoluţie: “1 Iulie 942. Am invitat la Alba Iulia pe Maiorul Liviu Rusu pentru a stabili definitiv data sfinţirii”. /ss/ 
Part[enie] 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dsar 296, f. 180 
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Divizia I Munte 
Stat Major, Biroul 2 informaţii 

Copie de pe ordinul de zi nr. 140 din 11.08.943 
 

Ostaºi, 
 
 În ziua de 25 iulie 1943, preotul cãpitan Petrache Nicolae, înfruntând tragerile executate de branduri ºi 
artilerie inamicã, a fãcut din proprie iniþiativã o slujbã religioasã ostaºilor din compania 1 a Batalionului 2 Vânãtori 
Munte, deplasându-se personal în linia I, unde a botezat ºi a stat de vorbã cu fiecare ostaº în parte, mergând din 
adãpost în adãpost pe linia de tranºee ºi concurând prin aceasta la ridicarea moralului, acolo unde pericolul inamic 
era deosebit de mare. 
 Având în vedere cã ºi în alte situaþii grele, modul de comportare al preotului cãpitan Petrache Nicolae a 
fost acelaºi, iar prin cuvântãrile sale pline de duh ºi de convingere a contribuit întotdeauna din plin la menþinerea 
ridicatã a moralului, îl dau de exemplu ºi îl citez prin ordin de zi pe întreaga divizie. 
 Dată la cartierul nostru din Kirilowka, astăzi 11 august 1943. 
 
Comandantul Diviziei I Munte, 
General de divizie /ss/ C. Vasiliu Rãºcanu 
ªeful biroului 2 informaþii, 
Căpitan Trandafir N. Nic. 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 299, f. 490 
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ă24 august 1943â 
 

Prea Sfinţite Stăpâne, 
 
 Subsemnatul, Bojescu Nicolae, fiul lui Teodor ºi al Eudochiei, nãscut la 10 iunie 1911 în comuna 
Iordãneºti judeþul Storojineþ, cu serviciul militar satisfãcut la Regimentul 8 Vânãtori, din Cernãuþi, contingent 
1933, de profesiune preot, cu postul în parohia Opriºeni, judeþul Rãdãuþi, iar ca situaþie militarã de prezent, 
confesor de rezervã înregistrat sub nr. matricol 78 al Cercului de Recrutare Storojineþ, 
 Cu adâncă smerenie supun cele de mai jos spre binevoitoarea rezoluţie a Prea sfinţiei voastre. 
 De la începutul rãzboiului nostru sfânt contra bolºevismului, nutresc dorinþa de a lua parte pe front, alãturi 
de ostaºii noºtri care nu precupeþesc nimic pentru a ne asigura continuitatea noastrã ca neam, cu toatã comoara lui 
creºtinã spiritualã adunatã de milenii cu atâtea jertfe sfinte. 
 Niciodatã în istorie, rãzboaiele n-au primit aºa o justificare din punct de vedere moral creºtin, ca rãzboiul 
ce-l purtãm azi ca popor creºtin. Sensul actualului rãzboi este aºa de bine conturat ºi scopul lui aºa de vãdit prin 
faptul cã ostaºii noºtri nu luptã numai pentru statornicirea hotarelor patriei noastre, ci ei sunt în acelaºi timp ºi 
misionarii unei credinþe, unui aºezãmânt evanghelic în numele cãruia noi, preoþii, slujim, ºi atunci locul preotului 
nu poate fi altul mai potrivit misiunii sale, decât alãturi de oataºul gata de a se dãrui pe sine patriei sale ºi credinþei 
sale strãmoºeºti, pe câmpiile de luptã ale unei împãrãþii pãgâne, satanizatã de materialismul orb ºi distrugãtor de 
suflete. 
 Subsemnatul sunt din regiunea Bucovinei, care a cunoscut lucrarea diabolicã a bolºevismului, lãsând atâta 
jale familiilor româneºti vãduvite de pãrinþi, fraþi ºi rudenii ce au dispãrut fãrã nici o urmã în hãurile pustii ale 
Rusiei. 
 Nu cu gândul la aventură, sau din alte calcule nedemne de clipele istorice prin care trecem noi ca popor, 
am luat această hotărâre de a vă cere, Prea Sfinte Stăpâne, să plec pe front, ci Vă mărturisesc cu sinceritatea caldă a 
unui tânăr preot român, cã doresc sã aduc ºi eu o contribuþie cât de neînsemnatã, dupã mãsura modestelor mele 
puteri, la biruinþa cruciadei românismului, dacã nu luptãm cu arma de foc, atunci cu arma cuvântului ºi a sufletului 
plin de credinþã în biruinþa cauzei noastre creºtine ºi naþionale. 
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 Toatã strãdania noastrã, celor de acasã, cât de trudnicã ar fi ea, pãleºte în faþa celui din urmã luptãtor de 
pe front, de aceea decât o viaþã în umbrã, mai bine prefer sã trãiesc aievea sensul rãzboiului, cu toate greutãþile lui, 
dar ºi cu toatã sublimitatea lui, cãci spiritul va triumfa. 
 Câþi dintre cei de azi îºi dau seama cã de pe Golgota suferinþelor noastre ca neam, ostaºii noºtri luptãtori 
pe frontul de rãsãrit creeazã momente istorice unice ºi de o mãreþie nebãnuitã pentru viitorul neamului nostru. 
Aceastã lipsã de participare directã din partea mea, îmi va procura aceastã neîmpãcare cu mine însumi, ca preot ºi 
român. 
 E adevãrat cã atât vulturul, cât ºi ºopârla pot ajunge pe cel mai înalt vârf de munte, dar cu deosebirea cã 
ºopârla, târându-se, iar vulturul, din zbor. Aceasta se poate raporta atât la viaþa individului, cât ºi la viaþa 
neamului. 
 În acest sens, vã rog, Prea sfinþite stãpâne, sã binevoiþi a-mi da aprobarea cererii mele de a fi concentrat ºi 
de a pleca pe front, asigurându-vã totodatã cã voi avea o atitudine ºi o comportare demne de un preot ºi mã voi 
strãdui din rãsputeri sã nu dezmint prin faptã ceea ce nutresc în suflet. 
 Primiţi Vă rog, Prea sfinţite stăpâne, asigurarea deosebitei mele devoţiuni. 

Cu supunere fiiască, 
Preot Bojescu Nicolae, 

comuna Opriºeni, judeþul Rãdãuþi 
Opriºeni, 24 august 1943 

P. S. S. 
Prea Sfinţitului Partenie 

Episcop al Armatei în Alba Iulia 
 
Rezoluţie: “Vom avea în vedere când va fi nevoie”. /ss/ Part[enie] 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 299, f. 493 
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Divizia 3-a Munte 
- Stat Major - 
Oficiul poºtal 740 
28 august 1943 
 

P. S. S. Partenie Ciopron 
Episcop al Armatei 

Palatul Episcopal Sibiu 
 
 Preotul cãpitan Luca Gheorghe a fost mobilizat la aceastã divizie ºi se prezintă la examenul de preot 
militar. 
 În timpul grelelor lupte din Caucaz în Capul de Pod al Goţilor, preotul căpitan Luca Gheorghe, a făcut 
parte din Batalionul 6 Vânători de Munte. 
 Comportarea sa, atât ca preot, cât ºi ca patriot ºi ostaº, a fost mai presus de orice laudă. 
 Pãstor sufletesc, a alergat tot timpul în linia I de foc, de la pluton la pluton ºi de la ostaº la ostaº, 
interesându-se deaproape de starea lor spiritualã ºi materialã, ascultându-le pãsurile, mângâindu-i ºi întãrindu-i 
sufleteºte cu cartea ºi cuvântul. 
 A oficiat în fiecare sãrbãtoare, sfânta slujbã la câte o companie sau, atunci când timpul i-a permis, în 
satele dinapoia frontului, unde unitãþile acestei divizii clãdiserã biserici sau capele. A creºtinizat o mulþime de 
copii crescuþi în crezul pãgân; ca un adevãrat apostol, a propovãduit, în momentele libere, preceptele religiei 
creºtine, locuitorilor din aceste meleaguri a cãror singurã hranã spiritualã este comunismul. 
 Patriot ºi ostaº, a îmbãrbãtat ostaºii la luptã în timpul grelelor încercări prin care a trecut unitatea sa. 
 A servit drept pildã ostaºilor, prin activitatea sa în timpul luptelor, ducând muniþie ºi îngrijind de rãniþi. 
 Ostaºii sãi l-au iubit ºi admirat ca pe un adevãrat camarad de luptã. 
 Ca o răsplată a faptelor sale de arme ºi a comportãrii sale în calitate de pãrinte duhovnicesc, a fost decorat 
cu Ordinul “Coroana României” cu spade ºi panglicã de “Virtute Militarã“ clasa V-a. 
 Prin intrarea în cadrele clerului militar a preotului căpitan Luca Gheorghe, sunt convins cã oºtirea câºtigã 
un element de realã valoare spiritualã, un patriot ºi un adevãrat ostaº. 
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Comandantul Diviziei 3-a Munte, 

General Mociulschi Leonard 
 
Rezoluţie: ”S-a prezentat la concurs, dar n-a reuºit”./ss/ Part[enie] 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 299, f. 486 
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Divizia I Munte 
Stat Major Biroul 2 Informaţii 
Nr. 8.293/R. din 5 octombrie 1943 
 

Către 
Episcopia Militară 

 
 Am onoarea a vă comunica următoarele: 
 De la începutul războiului funcţionează, în calitate de confesor al acestei mari unitãþi, preotul cãpitan 
Petrache Nicolae, participând la toate luptele grele ºi istorice susþinute de Divizia I Munte. 
 Cu exemplul ºi cuvântul sãu cald a îmbãrbãtat ostaºii, stimulându-le sentimentul de mândrie ºi de credinþã 
în victoria armatei noastre. 
 Prin ºedinþele cu caracter cultural, religios ºi patriotic a oferit sodaþilor momente de înãlþare sufleteascã ºi 
patrioticã. 
 Propaganda religioasã desfãºuratã din plin de preotul cãpitan Petrache Nicolae în mijlocul populaþiei 
civile s-a unit cu succesul operaþiunilor, lovind puternic bolºevismul în punctele lui cele mai sensibile. 
 Pretutindeni, pe unde a trecut Divizia I Munte, s-au ridicat cruci ºi s-au refãcut altare, botezându-se 
totodatã mii de creºtini. 
 La Toply Mânăstirea (Crimeea) ºi la Kirilowka (Caucaz) s-au ridicat douã biserici de o frumuseþe rarã. 
 În fruntea acestor măreţe realizări a stat întotdeauna preotul căpitan Petrache Nicolae. 
 Din proprie iniţiativă a mers în primele linii, fiind citat pentru aceasta cu ordinul de zi nr. 140/943. 
 Nu a ezitat sã fie prezent acolo unde pericolul era mai mare, înfruntând întotdeauna cu îndrãznealã ºi curaj 
toate pericolele rãzboiului. 
 Pentru aceste fapte de arme a fost decorat de Divizie cu: Ordinul “Coroana României” cu spade ºi panglicã 
Virtute Militarã, clasa V-a ºi “Steaua României” cu spade, clasa V-a. 
 Este datoria noastră să relevăm toate aceste merite ale preotului căpitan Petrache, rugându-vă să binevoiţi 
a aprecia asupra recompenselor de ordin clerical care i se cuvin pentru modul de comportare exemplară pe care l-a 
avut pe front. 
 
Din ordin, 
ªeful de stat major, 
Locotenent-colonel Comiºel Pantelimon 

ªeful Biroului 2 Informaþii, 
Căpitan Trandafir M. Nic. 

 
Rezoluţie:  “I-am acordat rangul de econom, de Paºti, când am fost în Crimeea”./ss/ Part[enie]. 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 299, f. 611 
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Corpul 5 Armată 
Serviciul Clerului 
Nr. 179534, anul 1943, luna decembrie, ziua 24 
 

Către, 
Inspectoratul Clerului Militar - Alba-Iulia 

 
 Întrucât, în situaţia actualã, preoþii militari activi sunt obligaþi a-ºi recruta cântãreþii bisericeºti de care au 
nevoie, dintre ostaºii garnizoanei respective; ceea ce a dat naºtere, ºi dã, la o mulþime de neplãceri ºi încurcãturi, cu 
toate ordinele date de cãtre Marele Stat Major, în urma stãruinþelor fãcute, subsemnatul, deoarece survin între timp 
alte ordine care anuleazã pe cele anterioare, sau comandanþii respectivi refuzã de a da preotului pe ostaºul ales, sub 
motive diferite: ba cã ostaºul acela este prea tânãr, ba cã este specializat în mitralierã, sau observator, sau ochitor, 
ceea ce a fãcut ca unii preoþi sã nu aibã cântãreþi, luni întregi ºi deci sã fie obligaþi a oficia singuri, pentru ca 
aceste provizorate sã înceteze, am onoarea a propune urmãtoarele: 
 1) Să se înfiinþeze în armatã, corpul cântãreþilor bisericeºti, activi; 
 2)  Sã fie recrutaþi prin examen, dintre elementele cele mai bune care au la bazã conservatorul de muzicã 
bisericeascã ºi care au voci frumoase, pricepându-se la formarea corurilor vocale; 
 3) Să fie asimilaţi de la început gradului de sergent major; 
 4) Să poată înainta pe baza notei, sau prin examen, până la gradul de plutonier adjutant. 
 Aceºti cântãreþi sã ajute pe preot la birou, cimitirele de eroi, biblioteci... 
 Sã înceteze diurniºtii. 

ªeful Serviciului Cler, 
Protopop locotenent-colonel Matei Popescu 

 
Rezoluţie: “Se va avea în vedere”, Part[enie]. 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 299, f. 757 
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Regimentul 4 Vânători Moto 
[1943] 
Nume ºi prenume: Ionescu R. Ioan 
Gradul: preot, căpitan 
Unitatea: Regimentul 4 Vânători Moto 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Coroana României” cu spade ºi panglicã de “Virtutea 
Militarã“, cls. a V-a 
Motivul propunerii: Pentru fapte de arme ºi înalt patriotism, sãvârºite de ofiţer pe câmpul de luptă, în acţiunile de la 
20-26.XI.1942. 
 În ziua de 20.XI.1942, la atacul satului Sikorskij, sub bombardamentul artileriei ºi a brandt-urilor inamice, 
a dat asistenþã ºi îngrijire rãniþilor, ofiþeri ºi trupã, fãcând ºi personal pansamente. În ziua de 21.XI.1942, în luptele 
de la Cota 204,5, fiind la trenul de luptã, a ajutat la evacuarea rãniþilor, încurajându-i ºi îmbãrbãtându-i tot timpul, 
îngrijindu-se îndeaproape de starea lor. În ziua de 22/23.XI.1942, fiind încercuit ºi atacaþi de care de luptã 
sovietice, la Dontschinscka, sub focul de mitraliere ºi artilerie al carelor, a încurajat oamenii îndemnându-i sã stea 
fãrã fricã, a ajutat la salvarea maºinilor ºi a rãniþilor. În ziua de 23.XI.1942, în lupta de la nord Dontschinscka, 
încercuit fiind, a îndemnat oamenii la rezistenþã. În noaptea de 25.XI.1942, la retragere, a ajutat la evacuarea 
oamenilor ºi a maºinilor. În ziua de 26.XI.1942, sub bombardamentul inamic, a ajutat personal la evacuarea 
rãniþilor. Tot timpul a stat în mijlocul oamenilor, încurajându-i ºi singur înfruntând moartea de atâtea ori pentru a 
salva ºi ajuta acolo unde era nevoie. 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 705 decoraţii Est, f. 2 
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Inspectoratul Clerului Militar 
Nr. 533 din 1 iulie 1944 
 

Domnule Ministru, 
 
 Am onoarea a vã aduce la cunoºtinþã cã Episcopul Armatei are o misiune cu totul specialã, aceea de a se 
ocupa de aproape de starea sufleteascã ºi religioasã-moralã a ostaºilor þãrii. 
 Dacă în vremurile normale, această misiune avea o importanţă deosebitã, însã în vremurile grele prin care 
trecem când rãzboiul prin care trecem are ºi o nuanþã religioasã atât de pronunþatã, misiunea noastrã este cu atât 
mai importantã ºi necesarã pentru a þine în suflete conºtiinþa treazã ºi credinþa neclintitã în biruinţa cauzei pentru 
care luptăm. 
 Pe lângã serviciile religioase ce le oficiem în diferite localitãþi din þarã, la militari ºi civili, mergând pânã 
în primele linii ale frontului, un mijloc de propagandã religioasã ºi de întãrire sufleteascã sunt cãrþile de rugãciuni, 
cruciuliþele, iconiþele etc. care, fiind rãspândite în cât mai mare numãr, au o influenþã hotãrâtoare asupra stãrii 
sufleteºti a credincioºilor din toate straturile sociale. Experienþa de pânã acum ne-a dovedit cu prisosinþã acest 
lucru. 
 De aceea, cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a ne acorda o subvenþie de cel puþin 1.000.000 lei, cu care sã 
putem face faþã  acestor cerinþe de propagandã religioasã ºi misionarã, atât de importantã pentru sufletele 
credincioºilor ºi cu efect hotãrâtor pentru vremurile grele prin care trecem. 
 Primiþi, Vã rugãm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei Noastre consideraþiuni ºi arhiereºti 
binecuvântãri. 
 
Episcopul Armatei, 
General dr. Partenie Ciopron    ªeful cancelariei, 

Preot căpitan Birău Pantelimon 
Domniei Sale, 

Domnului Ministru de Finanþe, Bucureºti. 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 310, f. 68 
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România 
Ministerul Apărării Naţionale 
Secretariatul General 
Nr. 721, din 25 iulie 1944 
 

Decizie 
 
 Având în vedere meritele excepţionale ale preotului cãpitan Antonescu Dumitru, confesorul garnizoanei 
Timiºoara; 
 Având în vedere cã acest preot militar a dezvoltat o frumoasã ºi rodnicã activitate pastoralã în mijlocul 
ostaºilor ce-i pãstoreºte; 
 Având în vedere că numitul preot s-a distins în chip deosebit pe front în Ucraina ºi Crimeea, unde a activat 
peste doi ani, menþinând moralul ostaºilor la un nivel ridicat, îngrijindu-se de rãniþi ºi de cimitirele eroilor, pentru 
care a fost distins cu mai multe decoraþii, fiind citat în repetate rânduri de întreaga divizie. 
 Pentru a se da o rãsplatã moralã acestui vrednic cleric militar ºi pentru a-l încuraja ºi mai mult la lucrul 
duhovnicesc ºi pastoral, 

Decidem: 
 Se acordã preotului cãpitan Antonescu Dumitru distincþia Brâul Roºu, cu dreptul de a avea întâietate între 
ceilalţi colegi ai săi care nu au această distincţie. 

Dat în reºedinþa Noastrã Episcopalã din Alba Iulia, 
astăzi 25 iulie 1944. 

Episcopul Armatei 
Gl (ss) Partenie Ciopron 
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A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 307, f. 361 
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Preot căpitan N. T. Cernea 
Confesorul Garnizoanei Ploieºti 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii pastorale de la 1 august la 30 septembrie 1944 

 
 În cursul acestor douã luni, aºa de bogate în evenimente ºi schimbãri de tot felul, activitatea mea pastoralã 
s-a desfãºurat dupã cum urmeazã: 
 De la 1 la 23 august, continuând executarea programului religios de pânã acum, am sãvârºit în duminici ºi 
sãrbãtori (Schimbarea la Faþã, Adormirea Maicii Domnului) slujbe religioase în cuprinsul oraºului (companiile de 
garnizoanã, pompieri etc.) vorbind ostaºilor, de fiecare datã, în spiritul Evangheliei ºi al credinþei noastre 
strãmoºeºti. 
 Dupã bombardamentele din ultimele zile ale lunii precedente, ca ºi dupã acela din 10 august ºi 
bombardamentele succesive din 17-18 ºi 19 august a.c., de asemenea împreunã cu confratele confesor preot cãpitan 
Tacu Virgil, am îngrijit de înhumarea victimelor - atât din rândul ostaºilor, cât ºi a populaþiei civile - în acest timp 
continuând ºi cu amenajarea cimitirului, care datoritã aºezãrii sale (lângã rafinãria Colombia), a fost tot timpul lovit 
ºi avariat. Astfel, alternând cu facerea noilor gropi, în tot acest rãstimp a trebuit ca sã astupãm gropi enorme fãcute 
de exploziile bombelor lansate din avioane; a trebuit ca sã înlãturãm crengile aruncate ºi copacii dezrãdãcinaþi; a 
trebuit ca sã schimbãm ºi sã înlocuim crucile sfãrâmate de suflu sau schijele aruncate etc. Toatã aceastã muncã ºi 
lucru încontinuu prestat fãcându-l, datoritã împrejurãrilor aºa de puþin favorabile, cu foarte puþine braþe de lucru ºi 
în condiþii extrem de anevoioase - datoritã nenumãratelor alarme ºi bombardamente care bântuiau pe acea vreme. 
 Dupã noaptea memorabilã de 23/24 august crt. ºi mai ales dupã începerea ºi intensificarea luptelor pentru 
apãrarea din interior a oraºului Ploieºti, tot împreunã cu pãrintele confesor Tacu Virgil, am trecut cu riscul vieþii 
prin centura de foc exterioarã inamicului - dupã peripeþii vrednice de o cu totul altã descriere decât aceastã simplã 
dare de seamã oficialã - reuºind a intra în oraºul astfel asediat unde, fiind lãsaþi la iniþiativa ºi mai ales la propriile 
noastre mijloace de executare, am procedat la cãutarea eroilor cãzuþi în diferite puncte ale oraºului, la transportarea 
ºi înhumarea lor - în acest timp îngrijind ºi de facerea mormintelor ºi a celorlalte necesare înmormântãrilor, precum 
ºi de asistenþa duhohniceasã, dând Sf. Împãrtãºanie muribunzilor ºi celor ce au fost rãniþi. 
 Cu această ocazie, îmi permit a remarca faptul... numai pentru unii într-adevăr meritoriu, că toate aceste 
misiuni noi ni le-am îndeplinit sub focul direct al inamicului - atât locul de unde trebuia sã aducem morþii, cât ºi 
cimitirele unde i-am înmormântat, fiind absolut la marginea oraºului, adicã acolo unde se dãdeau luptele de 
rezistenþã ºi unde se bombarda mai intens. Dovadã cã atunci când - într-una din acele zile grele - înmormântam un 
ostaº cãzut în cimitirul militar, rugând personal pe ofiþerul comandant al unei grupe de luptã care era amplasatã 
aici, sã participe, el sau unitatea lui, la slujba de înmormântare, din cauza bombardamentului inamic, nimeni nu a 
îndrăznit ca să iasă din amplasament afară. 
 De asemenea, tot acum þin sã fac ºi o a doua remarcã tot pe atât de obiectivã, ºi anume cã, la fel ca ºi în 
zilele nu mai puþin grele de bombardament aviatic, ºi acum, cu ocazia luptelor pentru curãþirea ºi pãstrarea oraºului 
Ploieºti, preoþii civili au þinut ca sã-ºi ilustreze activitatea lor printr-o totalã absenþã, noi, confesorii militari ai 
garnizoanei, fiind ºi de data aceasta singurii rãmaºi la datorie, aceastã stare de lucruri dãinuind mult - ba chiar 
foarte mult - dupã încetarea oricãror lupte ºi pericole, mai mult sau mai puþin iminente, când, din cauza abuzurilor, 
sporadice, ale armatei sovietice, a trebuit ca sã avem ºi victime din sânul populaþiei civile pe care tot noi le-am 
îngrijit ºi înmormântat. 
 În perioada de dupã intrarea trupelor sovietice în Ploieºti (29 august, seara) ºi lichidarea ultimelor 
rezistenþe inamice din afara garnizoanei ºi judeþ, rãmânând în continuare la aceeaºi datorie, am dus din plin viaþa 
de front cu riscurile inerente prin care ºi ceilalþi camarazi luptãtori au trecut, îndeplinindu-ne datoria noastrã de 
preoþi ºi ostaºi români, aºa cum împrejurãrile au cerut. În acest timp, când locuinþele noastre erau devastate ºi 
prãdate ºi când pe strãzile - chiar ºi acelea principale - ale oraºului nu se putea merge fãrã riscul de a fi oprit ºi 
buzunãrit sau dezbrãcat (atunci când nu erai pur ºi simplu dezbrãcat), în aceste zile de grele încercãri deci, noi, 
confesorii garnizoanei a trebuit ca sã strãbatem zilnic oraºul de la un capãt la altul, mergând acolo unde ni se 
semnalau victime sau morþi ulterior descoperiþi, câutând mijloace de transportare, alergând dupã cele necesare 
înhumãrilor etc. Pe toate acestea noi însã le-am fãcut cu aceeaºi convingere ºi credinþã cã, în cadrul modest al 
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misiunii noastre, ne servim încã o datã patria, în ceasurile cele mai critice ale existenþei - odatã cu patria, servindu-
ne neamul ºi destinele lui. 
 După trecerea spre normal a vieţii în cuprinsul garnizoanei Ploieºti, conform ordinelor primite, am 
procedat - fie numai personal, fie împreunã cu pãrintele confesor V. Tacu, la luarea jurãmântului de credinþã, dupã 
cum urmeazã: 
 În zilele de 16 ºi 17 septembrie, într-un cadru absolut solemn ºi în prezenþa tuturor autoritãþilor civile ºi 
militare - comandantul sovietic al oraºului, inclusiv - s-a luat jurãmântul pe drapel al tuturor ostaºilor aflaþi în 
cuprinsul municipiului Ploieºti. 
 În zilele ce au urmat, afară de cazul când am fost reţinut pentru înmormântãri, continuând cu luarea 
jurãmântului pentru ostaºii din afara oraºului, respectiv: bateriile anti-aeriene, formaþiunile de pazã, companiile de 
lucru C. F. R. etc. 
 Tot în acest răstimp apoi, fie singur, fie, de asemenea, împreună cu preotul cãpitan Tacu V., am luat 
jurãmântul funcþionarilor de pe la diferite instituþii publice (prefecturã, chesturã, primãrie etc.), în orele când ne 
puteau gãsi liberi, tot acum luând ºi jurãmântul de credinþã ofiþerilor de rezervã aflaþi în oraº ºi judeþ, sau numai 
în trecere prin garnizoana Ploieºti. 
 O singurã datã numai, în tot acest rãstimp, reuºind a face slujbã cu oficierea Sfintei Liturghii, cu care 
ocazie, atât personal, cât ºi cei ce au asistat la slujbã, am luat Sfânta Împãrtãºanie. 

 

Preot căpitan N. T. Cernea, 
Confesorul Garnizoanei Ploieºti 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 895-896 
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[Regimentul 10 Roºiori Purtat] 
 

Dare de seamă 
pe luna august, de activitatea desfãºuratã de  

preot căpitan Sârbu Ernest din  
Regimentul 10 Roºiori Purtat 

 
 La 1 august am umblat cu botezul la zi întâi, începând cu punctul de comandã al regimentului, toate 
birourile, sãlile de mese ºi fiecare ostaº în parte. 
 La 2 august la ora 6 p.m., la escadronul specialităţi am vorbit despre “Datoriile ostaºului”, dupã 
regulamentul serviciului interior. 
 La 6 august, la biserica din Cocorãºtii-Mislei, slujba utreniei ºi Liturghia, împreunã cu preotul satului. Am 
predicat despre “Schimbarea la faþã a Domnului”, cu aplicaþii la schimbarea la faþã a neamului ºi în special a 
ostaºului în vremurile grele prin care trecem. 
 La 9 august, la Escadronul 1, la  Goruna, am vorbit despre: “Datoriile ostaºului”. 
 La 13 august, în biserica Cocorãºtii-Mislei, dupã Liturghie am þinut predica zilei, accentuând importanþa 
ºi puterea rugãciunii în vremuri grele pentru neamul nostru, dupã care am distribuit la fiecare ostaº câte o carte de 
rugãciuni din cele trimise de Inspectoratul Clerului Militar. 
 La 16 august, la Escadronul Greu, am vorbit despre: “Datoriile ostaºului”. 
 La 20 august, în sala de mese a Escadronului 1, la Goruna, am vorbit despre “Rugãciune ºi cartea de 
rugãciuni”, accentuând cã aceasta era suportul armei din palma stângã pe front, pentru ostaºii din linia întâi, în 
momente de veghe sau atac, dupã care le-am distribuit fiecãruia câte o carte de rugãciuni. Tot în aceastã zi am fãcut 
la biserica din Cocorãºtii-Mislei parastas pentru ostaºii marinari ºi cei ai regimentului nostru înecaþi în valurile 
mãrii cu ocazia retragerii trupelor noastre din Crimeea. 
 În fiecare zi mergeam la câmpul de instrucþie, conform practicii mele întãritã ºi prin ordinul domnului 
general Cealic, comandantul Corpului de Cavalerie, cu ocazia inspecþiei domniei sale la regimentul nostru.  

Orice repaos era pentru mine prilej de convorbire cu ostaºii ºi, nu de rareori, când din cauza greºelii unora 
era pedepsit plutonul sau chiar escadronul întreg, luam cuvântul pentru câteva minute ºi dupã aceea greºeala se 
repara, fiecare dându-ºi osteneala sã fie cât mai atent, rugând cu aceastã ocazie pe comandantul respectiv sã 
înceteze executarea pedepsei (culcãri etc.), putând insufla astfel încredere, tragere de inimã ºi ambiþie în ostaºi de a 
fi corecþi. 
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 La câmpul de instrucţie vorbeam la diferitele plutoane, după cazurile ivite: despre dezertare, nesupunere la 
ordine, neexecutare de ordin, întârziere din permisie, imbold de ambiþie pentru cei ce n-au avut permisie, de a se 
îndrepta ºi astfel sã poatã ºi ei beneficia de permisii etc., dând de fiecare datã exemplu din familiile lor, exemplul 
ostaºilor noºtri de azi ºi de totdeauna, care s-au jertfit pentru patrie ºi rege. 
 Începând cu ziua de 24 august, escadroanele 1, 2 ºi 3 iau poziþie sub comanda domnului maior Chiriþã, 
comandantul Regimentului 10 Roºiori P. S., în satul Gãgeni, pentru oprirea ºi curăţirea regiunii de trupele germane.  

Am mers pe poziþiile amenajate, stând de vorbã cu fiecare ostaº la locul unde se gãsea, insuflându-le 
încredere în ei ºi comandanþii lor, ca unor tineri ostaºi ce sunt ºi cã deºi au depus jurãmântul de câteva sãptãmâni 
numai, ei sã-l aibã mereu întipãrit în minte cã au jurat credinþã, supunere ºi devotament patriei ºi M. S. Regelui. 
 Le-am dat ca exemplu pe gradaþii care i-au instruit ºi care stãteau între ei ca o cloºcã cu puii, îndemnându-
i ºi pe aceºtia, sã-i aibã sub permanentă supraveghere. 
 La 27 august, la biserica din Cocorãºtii-Mislei, slujbã cu predica zilei. 
 La sosirea primului detaºament de trupe sovietice în sat, am invitat la masã, la popota ofiþerilor, pe cei doi 
ofiþeri ruºi, conform ordinului domnului comandant al regimentului. Subsemnatul, înþelegând ºi putând vorbi 
ruseºte, am fost nu de puþine ori ºi mijlocitor la aplanarea unor incidente în sat, între ostaºi sovietici izolaþi de 
coloane ºi populaþia civilã. 
 În ziua de 31 august am făcut asanarea satului Gãgeni, înmormântând 20 cadavre ale ostaºilor germani 
cãzuþi în lupte cu trupele noastre, neputând gãsi la ei nici tãbliþa de la gât, necum sã-i identific, deoarece toþi erau 
dezbrãcaþi la piele sau în chiloþi numai. Cei 5 ostaºi din regimentul nostru au fost înmormântaþi: 2 în cimitirul 
satului Goruna, iar 3 în cimitirul satului Cocorãºtii-Mislei. Dupã slujba înmormântãrii am vorbit celor prezenþi - 
ostaºi ºi civili - despre jertfa lor, exemplul lor vitejesc ºi datoria celor rãmaºi de a nu-i uita ºi fapta lor sã fie tuturor 
întipãritã în minte ca un prea frumos exemplu de eroism ºi jertfire pe altarul patriei. 

 
Confesorul regimentului, 

Preot căpitan Sârbu Ernest 
 
Văzut, 
Comandantul regimentului 
/ss/indescifrabil 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 897-898 
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Preot căpitan, Tacu Virgil 
Confesorul Garnizoanei Ploieºti 
 

Dare de seamă 
 asupra activităţii pastorale 

pe lunile august ºi septembrie 1944 
 

 În cursul  acestor luni, caracterizate prin schimbări fundamentale în mersul rãzboiului, al politicii ºi al 
viitorului þãrii noastre, activitatea mea pastoralã s-a desfãºurat în felul urmãtor: 
 De la 23 august, procedând la executarea programului stabilit de a îngriji trebuinþele duhovniceºti ale 
ostaºilor din bateriile A. A., rãspândiþi pe o razã de 10-15 km în jurul oraºului, precum ºi de recruþii Regimentelor 
7 ºi 32 Dorobanþi de la Lipãneºti ºi Rãdov, ºase zile pe sãptãmânã am colindat pe la aceste unitãþi, prin alarme 
aeriene ºi bombardamente, ºi-am oficiat slujbe religioase, vorbind ostaºilor în spiritul Evangheliei ºi credinþei 
noastre ortodoxe. 
 În urma deselor bombardamente ce au avut loc în acest timp, împreunã cu preotul cãpitan Cernea N., am 
îngrijit de înmormântarea ostaºilor cãzuþi la datorie ºi am supravegheat echipele de oameni care au lucrat la sãparea 
gropilor, acoperirea gãurilor uriaºe fãcute de bombele cãzute în cimitir ºi la aranjarea mormintelor rãvãºite de aceste 
bombe. 
 Noaptea memorabilă de 23/24 august a.c. ne-a găsit dispersaţi la ţară. Cu toate că în ziua de 24 începuserã 
luptele cu nemþii în jurul oraºului Ploieºti ºi pe ºoseaua spre Bucureºti, împreunã cu preotul cãpitan Cernea N., am 
înfruntat orice primejdie ºi cu riscul vieþii am trecut prin centura de foc, prin ploaie de gloanþe ºi proiectile A. A. ºi 
ne-am prezentat la postul de comandã Ploieºti. 
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 În luptele grele de apãrare a oraºului, ºi-au gãsit moartea de eroi, mulþi ostaºi români de a cãror ridicare de 
pe locul unde au cãzut, transportare ºi înmormântare în cimitirul eroilor, ne-am îngrijit noi, confesorii garnizoanei. 
Cimitirul, fiind aºezat la extremitatea de Vest a oraºului, a fost tot timpul ameninþat cu ocuparea de cãtre nemþi, 
care bãteau acolo cu branduri ºi tunuri anti-aeriene. Se vãd ºi acum, în cimitir, amplasamentele ºi sãpãturile 
ostaºilor noºtri care formaserã acolo linia de apãrare. Noi totuºi, n-am þinut seamã de nici o primejdie ºi ne-am 
fãcut datoria pe deplin. 
 Când trupele sovietice au intrat în Ploieºti (29 august) noi ne gãseam tot la datorie. ªi, în timp ce nimeni nu 
îndrãznea sã iasã pe stradã, spre a nu fi buzunãrit, dezbrãcat, sau chiar împuºcat, noi confesorii, a trebuit sã 
colindãm oraºul în lung ºi-n lat, fie pentru a merge la cimitirul Bolovani, pentru a îngropa ostaºii cãzuþi, fie spre a 
îngriji de trebuinþele religioase ale populaþiei civile, care în aceste timpuri grele a fost pãrãsitã de pãstorii sãi 
duhovniceºti. Noi, preoþii militari, n-am þinut seamã cã am fost daþi afarã din casã ºi ni s-au luat toate lucrurile, n-
am þinut seamã de primejdiile ce ne ameninþau ºi am stat tot timpul în mijlocul ostaºilor ºi la dispoziþia 
comandanþilor noºtri. 
 Dupã ce viaþa în garnizoanã a început sã intre în normal ºi în urma ordinelor primite, împreunã cu preotul 
cãpitan Cernea N., în zilele de 16 ºi 17 septembrie, într-un cadru solemn ºi în prezenþa autoritãþilor civile ºi 
militare, am procedat la depunerea jurãmântului de credinþã cãtre M. S. Regele Mihai I, a tuturor trupelor din 
oraºul Ploieºti. 
 În ziua de 21 septembrie am luat jurământul de credinţă la o companie de pionieri C. F. R., care lucrau în 
gara Ploieºti-Sud. 
 În ziua de 24 septembrie am luat jurãmântul de credinþã ostaºilor de la baza Regimentului 7 A. C. A. 
 În zilele de 26 ºi 27 septembrie am luat jurãmântul de credinþã la 11 baterii A. C. A. La toate aceste 
unitãþi, am vorbit ostaºilor despre însemnãtatea religioasã a jurãmântului ºi despre rostul jurãmântului actual. Fie 
singur, fie împreunã cu preotul cãpitan Cernea Nic., am luat jurãmântul de credinþã cãtre M. S. Regele ºi 
funcþionarilor de la diferite autoritãþi: prefecturã, chesturã, primãrie; precum ºi ofiþerilor activi ºi de rezervã care 
erau în trecere sau locuiesc în cuprinsul acestei garnizoane. 
 În ziua de 14 septembrie am oficiat Sf. Liturghie la biserica Sf. Haralambie ºi m-am împãrtãºit cu Sfintele 
Taine. 

 
Confesorul Garnizoanei Ploieºti, 

Preot căpitan Tacu Virgil 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 891-893 

 
155 

[Garnizoana Buzău] 
 
Dare de seamă 

asupra activităţii preotului căpitan Dumitrescu H. Marin, confesorul Garnizoanei Buzău,  
pe lunile august, septembrie ºi octombrie 1944 

... 
Diverse 

 August 1944. În dimineaþa zilei de 8 august 1944, oraºul Buzãu a fost bombardat de aviaþia anglo-
americanã, iar biserica ºi cimitirul eroilor, foarte grav avariate. S-au întocmit actele legale ºi, prin garnizoanã, s-au 
înaintat Corpului 5 Armatã, serviciul construcþii ºi dom. militare. 
 Am luat imediat mãsuri pentru curãþirea sfântului locaº ºi pentru astuparea gropilor produse de explozia 
bombelor în jurul bisericii ºi în cimitir, ca ºi pentru repararea stricãciunilor de la sfântul locaº. 
 Am evacuat la familia subsemnatului - evacuatã în comuna Mãteºti-Buzãu - cea mai mare parte din 
lucrurile ºi odoarele bisericii. Restul nu le-am putut evacua din lipsã de mijloace de transport, deºi am cerut, verbal 
ºi scris, de la cei în drept. 
 Septembrie 1944. Am luat jurãmântul de credinþã ofiþerilor, subofiþerilor ºi trupei Regimentelor 7 ºi 28 
Artilerie P. O. ºi P. S., în comuna Rudari-Dolj. Cu acest prilej am cuvântat regimentelor, vorbind despre: 
“Însemnãtatea jurãmântului din punct de vedere religios ºi naþional”. 
 Octombrie 1944. Revenit în Garnizoana Buzău, în după-amiaza zilei de 2 octombrie 
1944, cu Regimentul 7 Artilerie, am luat imediate măsuri de continuare a curăţirii şi reparării 
sfântului locaş, ce şi după 23 August a avut foarte mult de suferit. Astfel, răufăcătorii au distrus 
cele două policandre, au spart şi profanat Sfintele Icoane şi Sfintele Vase, în Sfântul Altar şi-au 
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făcut necesităţile, prefăcându-l în closet. Sfintele veşminte bisericeşti, rămase aici, au fost rupte 
în bucăţi. Tot astfel, acoperămintele Sfintei Mese (Prestol) şi cele de la Proscomidie, furate, la 
fel mobilierul a fost furat, iar scândurile de la străni arse. Din sfintele uşi au făcut pat în grajdul 
cazărmii Diviziei 57 Infanterie. Steagurile au fost rupte. Sfinţii Evanghelişti de pe Sfânta Masă, 
luaţi, iar biblioteca şi cărţile de ritual aruncate, o parte prin curtea bisericii, prin cimitir şi prin 
curtea Diviziei 5 Infanterie, iar altă parte dispărute. De asemenea, toate uneltele de lucru din 
cimitirul eroilor au fost furate. 
 Cu ajutorul lui Dumnezeu ºi al oamenilor de bine din cadrul militar ºi civil, am curãþit, reparat ºi dotat 
sfânta bisericã în aºa mãsurã încât în ziua de 29 octombrie sfântul locaº a fost redat slujirii divine într-ânsul, în 
cadrul unei solemnităţi deosebite. 

 
ªeful Serviciului religios al Garnizoanei Buzãu, 

Preot căpitan Dumitrescu H. Marin 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 887-888 
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Regimentul 94 Infanterie P. O. 
Serviciul Religios 
 

Dare de seamă 
despre activitatea desfãºuratã de confesorul Regimentului 94 Infanterie pânã la data de 

20.III.1945, conform ordinului Diviziei 19 Infanterie, nr. 891 din 2 aprilie 1945 
 
 I. De la data de 23 august 1944, până la data de 2 februarie 1945, subsemnatul a activat în cadrul 
Regimentului 17 Infanterie, din Divizia 9 Cavalerie, pregãtind trupa din punct de vedere sufletesc, la plecarea din 
Garnizoana Lugoj, prin cuvântãri religioase-morale ºi naþional-patriotice. Toþi ostaºii ce au plecat pe front, au fost 
mãrturisiþi ºi împãrtãºiþi cu Sf. Cuminecãturã. 
 Aceeaºi educaþie religios-moralã ºi naþional-patrioticã s-a desfãºurat, pe cât a fost posibil, ºi în zona de 
operaþii militare, þinându-se trupei conferinþe religioase, patriotice ºi educative. 
 II. De la data de 1.II.1945, pânã la data de 20.III.1945, trupa fiind neîncetat în acþiune, activitatea depusã 
de subsemnatul s-a mãrginit la convorbiri individuale cu ostaºii de pe linie, cum ºi cercetarea ºi mângâierea 
ostaºilor rãniþi sau bolnavi, aflaþi la postul de prim ajutor regimentar. Toþi ostaºii cãzuþi în timpul luptei au fost 
înmormântaþi conform ritualului sfintei noastre Biserici. 
 III. Necunoscând limba cetăţenilor din locurile pe care le-am străbătut, destul de rapid de altfel, de o 
activitate socialã propriu-zisã nu se poate vorbi. Am constatat totuºi cã în Ungaria nivelul social al cetãþenilor este 
mai ridicat, în comparaþie cu cel al satelor noastre. În Slovacia, lasã de dorit, cetãþenii fiind, în general, prea puþin 
primitori ºi foarte egoiºti faþã de trupa eliberatoare. 
  IV. Trupa se pare a fi obosită, din care pricină moralul este într-o oarecare măsură cam scăzut. 
 V. Numărul morţilor, daţi prin ordinele de zi, nu corespunde cu numărul mormintelor din cimitire, întrucât 
unii din ostaºii cãzuþi în luptã au fost ridicaþi de compania de asanare a Diviziei 19 Infanterie, care i-a ºi 
înmormântat. 
 VI. Ofiþerii ºi trupa au fost înmormântaþi, în majoritatea cazurilor, în sicrie. 

Confesorul Regiment 94 Infanterie P. O., 
Preot cãpitan Popa Alexie 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 134 
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Ministerul de Război 
Secretariatul General 
Nr. 63518 din 12 septembrie 1944 

către 
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Episcopia Armatei 
Alba Iulia 

 
 Am onoarea a trimite anexat comunicarea ce s-a făcut în presã ºi la radio, pentru depunerea jurãmântului 
de credinþã cãtre Majestatea Sa Regele. 
 În acest scop se ordonă: 
 Ofiþerii, subofiþerii ºi funcþionarii civli, vor depune jurãmântul dupã cum urmeazã: 
 - La ªcoala Superioarã de Rãzboi Bucureºti, la 16.IX.1944, ora 9, în prezenţa subsemnatului: 
 - M. R. Cabinet 
 - M. R. Secretariatul General 
 - Dir. Sup. a Administraţiei Armatei 
 - Dir. Sup. Sanitară cu Serviciul Farmaceutic 
 - Dir. Personalului, Dir. Veterinară, Dir, Contenciosului 
 - Dir. Justiţiei Militare, Eforia Ostãºeascã, Aºezãmântul Naþional “Regina Maria” pentru  Cultul Eroilor 
 - Serviciul Special de Informaţii (Centrala), iar Serviciile exterioare în garnizoanele respective 
 - Personalul aflat în Bucureºti de la permanenþele: 
  - Casei I. O. V. R. 
   - Casei Oºtirii - S. S. A. U. Secretariatul General cu direcþiile respective aflate în Bucureºti. 
 - La Poiana Mare, la 10.IX.ora 9, în prezenţa generalului Ionescu N.: 
 - Casa I. O. V. R., Casa Dotaþiei Oastei, Fiºier Rãniþi. 
 - La Craiova, la 16.IX, ora 9, în prezenţa generalului B. Gheorghe: 
 - Dir. Sup. a Infanteriei, Dir. Sup. a Cavaleriei ºi Dir. Sup. a Controlului, Dir. Remontei, Curtea Militarã 
de Casare ºi Justiþie. 
 - La Cozia, la 16.IX, ora 9, în prezenţa generalului Traian Iliescu: 
 - Dir. Liceelor Militare. 
 - La Alba Iulia, la 16.IX, ora 9, în prezenţa Prea Sf. Sale: 
 - Episcopia Armatei Alba Iulia. 
 Regimentul Garda Regalã va da la festivitatea depunerii jurãmântului de la ªcoala Superioarã de Rãzboi 
(16. IX, ora ...*) două plutoane sub arme, cu drapel ºi muzicã. 
 Serviciul clerului se va îngriji de preot ºi cele necesare serviciului divin. 
  
 Þinuta: ºapcã, cizme, centurã ºi mãnuºi roºii. 
 Formele necesare depunerii jurãmântului vor fi întocmite ºi prezentate la locul depunerii jurãmântului de 
direcţie sau serviciu. 

 
Ministru Secretar General M. R., 

General V. Davidescu 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 306, f. 194 
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Inspectoratul Clerului Militar 
Nr. 1055 din 6 octombrie 1944 
 

MINISTERUL DE RĂZBOI 
Secretariatul General 
 
 Am onoarea a vã aduce la cunoºtinþã cã unul din mijloacele pentru întãrirea sufleteascã a ostaºilor este ºi 
cartea de rugãciuni. 
 În timpul repaosului ºi, mai ales, când se aflã în situaþii grele, ostaºul deschide cartea de rugãciuni ºi, 
citind câteva rânduri, îºi reconforteazã sufletul ºi prinde noi puteri pentru împlinirea datoriei. 
 Stocul de cãrþi de rugãciuni ce s-a tipãrit pânã acum de Minister, s-a epuizat. Ne-au fost cerute insistent, 
îndeosebi pe front, ºi abia am putut sã facem faþã, în ultimul timp, într-o mică măsură. 
                                                           
* Lipsă în text 
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 Însã recruþilor ctg. 1945 n-am avut de unde sã le dãm, deºi o bunã parte dintre ei se gãsesc pe front. 
 Întrucât ni se cer insistent de cãtre marile unitãþi de pe front asemenea cãrþi ºi þinând seama cã ele sunt 
absolut necesare în vremurile grele prin care trecem, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a aproba tipărirea unui număr 
de 500.000 cărţi de rugăciuni pentru ca, astfel, să putem face faţă cerinţelor îndreptăţite ce ne vin din partea marilor 
unităţi de pe front. 
 Alegerea ºi aranjarea textului privesc Episcopia Armatei, ca ºi în trecut. 
 
Inspectorul Clerului Militar, 
Episcop general dr. Partenie Ciopron    

ªeful cancelariei, 
Preot căpitan Birău Pantelimon 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 310, f. 153 
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Inspectoratul Clerului Militar 
Nr. 1054 din 6 octombrie 1944 
 

MINISTERUL DE RĂZBOI 
Secretariatul General 

 
 Am onoarea a vã aduce la cunoºtinþã cã în fiecare an s-a tipãrit de cãtre Ministerul de Rãzboi, un Calendar 
al Ostaºului, care a fost afiºat în toate birourile, dormitoarele ºi orice alte încãperi de la unitãþile militare din þarã. 
 Tipãrirea s-a fãcut prin îngrijirea Episcopiei Armatei, care a avut grijã în fiecare an, ca acest calendar sã 
aparã în condiþii tehnice ireproºabile, aranjându-se ºi textul în aºa fel ca sã corespundã scopului urmãrit. 
 Tipãrirea calendarului este absolut necesarã pentru trebuinþele sufleteºti ale ostaºilor, deoarece ei sunt 
obiºnuiþi cu acest lucru din familiile lor, unde-l au ca pe o icoanã ºi are mare influenþã asupra stãrii lor sufleteºti. 
 În calendar este aºezatã o icoanã, apoi chipul Majestãþii Sale Regelui, la care se adaugã jurãmântul 
ostãºesc ºi alte texte moralizatoare ºi îndrumãtoare pentru ostaºi. 
 În anii trecuþi, calendarul a fost de mult folos pentru ostaºi. Întrucât ne aflãm în plin rãzboi ºi este de lipsã 
sã menþinem starea sufleteascã ºi moralul ostaºilor tot la acelaºi nivel ridicat, propunem ºi vã rugãm sã binevoiþi a 
aproba tipãrirea calendarului ostaºului în 100.000 exemplare. 
 Partea tehnică, alegerea ºi aranjarea textului, privesc Episcopia Armatei, care va avea toatã grija ca 
lucrarea sã fie pe deplin reuºitã. 
 
Inspectorul Clerului Militar 
Episcop general dr. Partenie Ciopron 

ªeful cancelariei, 
Preot căpitan Birău Pantelimon 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 310, f. 151 
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Regimentul 18 Dorobanţi 
[27.10.1944] 
Nume ºi prenume: Floroiu I. Nicolae 
Gradul: preot căpitan activ 
Unitatea: Regimentul 18 Dorobanţi 
Vechimea în grad: 15.XI.1940 
Locul ºi data naºterii: 1910 septembrie 27, comuna Boteºti, judeþul Gorj 
Ultima decoraţie de război ce posedă: “Steaua României” cls. a V-a cu spade ºi panglicã de “Virtute Militarã“ 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 132 din 1944 
Stagiul pe front de la primirea ultimei decoraţii: 6 luni 
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Ordinul sau medalia care se propune: “Coroana României” cls. a IV-a cu spade ºi panglicã de “Virtute Militarã“ 
Motivul propunerii: În calitate de preot al regimentului a depus multã muncã. dând dovadã de înalt spirit de 
sacrificiu ºi patriotism, mergând pânã în prima linie pentru îmbãrbãtarea ostaºilor luptãtori. A încurajat ostaºii celor 
douã batalioane la trcerea Arieºului ºi Bãile Sãrate, Turda. De eroii cãzuþi pe câmpul de luptã s-a îngrijit personal, 
adunându-i ºi înmormântându-i creºtineºte, cu care ocazie, prin cuvântãri îi dãdea ca exemplu de iubire de patrie, 
ostaºilor participanþi. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Rog a se aproba”. Comandantul Diviziei 18 Infanterie, general /ss/ Cameniţă. “Aprob”. 
Comandantul Corpului 6 Armată, general de corp armată /ss/ Leoveanu.  
Numãrul ordinului de zi ºi data: 40 din 27 octombrie 1944 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 168 vest, f. 192 
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Garnizoana Ploieºti 

 
Dare de seamă 

 despre activitatea pastorală a preotului căpitan Tacu Virgil, 
pe luna octombrie 1944 

 
 Ca ºi în lunile precedente, în cursul acestei luni am îngrijit duhovniceºte ostaºii rãspândiþi la diferite 
unitãþi în jurul oraºului Ploieºti ºi în special bateriile A. C. A. 
 În urma evenimentelor din august a.c., au fost întocmite noi planuri de apărare a regiunii petrolifere, multe 
baterii schimbându-ºi poziþia care au avut-o ºi pe care eu o ºtiam, ºi mi s-a întâmplat de multe ori sã gãsesc câmp 
liber acolo unde ºtiam cã este o baterie. Pentru acest motiv, în aceastã lunã am cercetat mai puþine baterii ca în 
trecut. 
 În ziua de 1 octombrie 1944 am oficiat o sfeºtanie la baza Regimentului 7 A. C. A. ºi am vorbit despre: 
“Fericiþi fãcãtorii de pace”. 
 În ziua de 4 octombrie am oficiat un serviciu religios la Bateria 59 A. C. A. ºi am tratat acelaºi subiect. 
 În ziua de 6 octombrie am oficiat un serviciu religios la Bateria 64 A. C. A. ºi am tratat acelaºi subiect. 
 Duminicã 8 octombrie am oficiat un serviciu religios la Flotila II Vânãtoare ºi am vorbit despre: “Ardealul 
sfânt”. 
 În ziua de 10 octombrie, cu o maºinã care transporta alimente, am fost la trei baterii A. C. A. unde am 
oficiat câte un scurt serviciu religios ºi am dat ostaºilor sfaturi ºi îndemnuri. 
 Duminică, 15 octombrie, am oficiat Sfânta Liturghie la biserica Sf. Haralambie. 
 În ziua de 17 octombrie am oficiat un serviciu religios la Bateria 74 A. C. A. ºi am tratat acelaºi subiect. 
 Duminicã, 22 octombrie, am oficiat un serviciu religios la baza Regimentului 7 A. C. A. ºi am vorbit 
despre: “Credinþã ºi faptele bune”. 
 În ziua de 25 octombrie am oficiat un serviciu religios la Bateria 80 A. C. A. ºi am tratat acelaºi subiect. 
 În ziua de 26 octombrie am fost prezent la Catedrală spre a oficia Te-Deum pentru dezrobirea Ardealului. 
 Duminică, 29 octombrie, am oficiat un serviciu religios la Bateria 82 A. C. A. ºi am vorbit despre 
“Ardealul sfânt”. 
 În restul timpului am fost de mai multe ori la Regimentul 32 Dorobanþi, la manutanþa garnizoanei, la 
batalionul de pompieri ºi la cercul de recrutare, unde am stat de vorbã cu ostaºii, cãutând sã-i conving cã þara 
noastrã, cu ajutorul lui Dumnezeu, va scãpa de greutãþile prin care trece astãzi ºi va fi iar mare, liberã ºi frumoasã. 

Preot căpitan Tacu Virgil 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 889-890 
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Grupul 92 Vânători Munte 
Serviciul religios 
Oficiul poºtal militar nr. 825 
La 6 noiembrie 1944 

Văzut, 
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Comandantul Regimentului 92 Vânători Munte, 
Locotenent colonel, /ss/ indescifrabil 

 
Dare de seamă 

despre activitatea pastoralã a preotului cãpitan I. Popa, desfãºuratã la Grupul 92 Vânãtori Munte, 
de la 1 - 31 octombrie 1944 

 
  A. Servicii religioase 
 1. X. 1 - Grup 92 Vânãtori de Munte, tren de luptã ºi regimentar, Batalionului I Vânãtori de Munte - 
Sfinþirea apei mici cu ectenia pentru eroi. Predica: “Recunoºtinþa faþã de Dumnezeu ºi iubirea de patrie”. 
 2. X. 3 - Trenul de luptã ºi regimentar, Batalionului II Vânãtori de Munte - Sfinþirea apei mici cu ectenia 
pentru eroi. Predica: “Credinþa în Dumnezeu ºi eliberarea fraþilor de sub jug”. 
 3. X. 26 - Garnizoana Orãºtie, biserica ortodoxã - Sfânta Liturghie, Te-Deum. Predica: “Cel ce rabdã pânã 
în sfârºit, acela se va mântui”. 
 4. X. 28 - Garnizoana Ciucia, Cluj_Biserica castelului Goga: Sfânta Liturghie. Parastas de pomenire a 
eroilor neamului ºi a marelui bãrbat ºi literat, Goga Octavian. 
  B. Conferinţe 
 1. X. 2 - Grup 92 Vânãtori de Munte, batalion II, compania 3: “Lupta noastrã e lupta dreaptã, cãci ne 
eliberãm fraþii din jugul duºmanilor milenari”. 
 2. X. 3 - Compania 120 artilerie ºi compania 2, batalionul I -  Idem   
 3. X. 4 - Compania 1 – cercetare, Batalionul 1 Vânãtori Munte - Convorbiri duhovniceºti cu ostaºii. 
 4. X. 5 - Compania 2/II Vânãtori de Munte: “Fraþii subjugaþi aºteaptã eliberarea, de la noi”. 
 5. X. 11 - Trenul de luptã ºi regimentar, batalionului I - II - Convorbiri cu ostaºii în marº spre Clujul 
eliberat. 
  C. Diverse servicii 
 În ziua de 4 octombrie am înmormântat, cu cinstea cuvenitã, pe eroul sublocotenent Murãreþu Ioan, în 
cimitirul eroilor grupului, din L. Mureºului. 
 În ziua de 6 octombrie 1944, am înmormântat, cu cinstea cuvenitã, pe eroul doctor sublocotenent Breich 
Erman, în acelaºi cimitir. 
 În ziua de 7 octombrie 1944 am înmormântat, în curtea sfintei biserici greco-catolice din comuna Poiana 
Arieºului - Turda, 7 ostaºi eroi din grupul nostru, cu cinstea cuvenită. 
 În ziua de 10 octombrie 1944 am înmormântat, în cimitirul eroilor din Turda, 13 ostaºi eroi din Grupul 92 
Vânãtori de Munte. 
 În ziua de 12 octombrie 1944 am înmormântat, în curtea sfintei biserici greco-catolice din Sânt-Nicoarã - 
Cluj, 4 ostaºi eroi din grupul nostru. 
 În virtutea ordinului cu nr. 904 din 14 octombrie a.c., emis de Grupul 92 Vânãtori de Munte, am fost 
însãrcinat a merge, cu o echipã de 9 ostaºi de la compania 18 asanare, în interes de serviciu, pentru înhumarea 
eroilor cãzuþi pe câmpul de onoare din Divizia 18 Munte, în sectorul de luptă al unităţilor ei, în apropiere de Turda. 
 De la 14 - 16 octombrie a.c., m-am deplasat la Câmpia Turzii în interes de serviciu, conform ordinului de 
mai sus de la Sânt Nicoară. 
 De la 16 - 23 octombrie a.c., am adunat ºi înhumat, cu toatã cinstea cuvenitã: 9 ostaºi români cunoscuþi, 
dar din diferite unitãþi; 35 ostaºi români necunoscuþi; 30 ostaºi maghiari, tot necunoscuþi - toþi aceºtia au fost 
înmormântaþi, cu toatã cinstea ºi grija cuvenitã, în cimitirul eroilor din comuna Viiºoara, Câmpia Turzii ºi Luna, 
toate din judeþul Turda. 
 De la 24 - 31 octombrie a.c. am fost în deplasare după unitate. 

 
Confesorul Grupului 92 Vânători de Munte, 

Preot căpitan I. Popa 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 928 
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Nr. 361 
18 noiembrie 1944 

Brigada 1 Infanterie 
către, 

Divizia I Infanterie 
Stat Major Biroul 1 
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 Am onoarea a propune pentru a fi distins cu gradul de “Iconom-stavrofor” preotul 
căpitan Bânţu Constantin din Regimentul 5 Vânători. 
 În 24 de luni, cât a fost pe front alãturi de ostaºi, ºi-a fãcut cu prisosinþã datoria, suportând cu multã 
rãbdare toate neajunsurile rãzboiului. 
 Prin cuvântãrile sale, rostite cu pricepere, cu multã simþire ºi avânt, a întreþinut moralul tuturor: ofiþeri, 
subofiþeri ºi trupã. 
 A înmormântat cu piozitate pe cei cãzuþi, de multe ori sub ploaie de proiectile inamice ºi a împodobit, 
dupã împrejurãri, cimitirele eroilor. 
 A ajutat medicilor la pansarea rãniþilor ºi a întãrit sufleteºte pe cei ce aveau nevoie de mângâiere. 
 Pentru felul conºtiincios cum ºi-a desfãºurat activitatea ºi împlinit datoria a fost decorat cu “Coroana 
României ºi Steaua României” cl. V-a. 
 Am onoarea a vã ruga sã binevoiþi a aprecia activitatea preotului Bânþu Constantin ºi a interveni la 
Inspectoratul Clerului Militar Alba Iulia pentru a fi distins cu gradul preoţesc de mai sus. 

Comandantul Brigăzii I Infanterie, 
Locotenent colonel Al. Giuran 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 937 
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Confesorul Regimentului 11 Dorobanţi 
Oficiul poºtal militar nr. 185 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii pe luna noiembrie 1944 

 
 a) În cursul lunii noiembrie 1944, Regimentul 11 Dorobanţi a fost încontinuu în acţiune, pe frontul din 
Ungaria. 
 b) În tot timpul acesta, subsemnatul a stat la postul de comandã al regimentului sau la postul de prim 
ajutor regimentar. Când situaþia frontului a îngãduit, am trecut în linia întâi pentru a sta de vorbã cu ostaºii.  
 c) Din cauza acţiunilor, care au ţinut regimentul angajat tot timpul în lupte, nu am putut oficia decât un 
singur serviciu divin în ziua de 19 noiembrie, când, prin schimbarea sectorului de luptă, regimentul s-a putut aduna 
pentru acest lucru. 
 d) La începutul postului Naºterii Domnului, am mãrturisit ºi am împãrtãºit aproximativ 2/3 din efectivul 
luptãtorilor unitãþii mele. Mãrturisirea ºi împãrtãºirea am fãcut-o chiar pe linia întâi, unitatea aflându-se în acel 
timp, în poziþie defensivã, pe Tisa superioarã. 
 e) În cursul acestei luni am oficiat înmormântarea a: 
  3 ofiţeri 
  3 subofiþeri ºi 
  48 trupă, căzuţi în luptele de la Patnehàza, Dombràd, Tàktàhàrkàny ºi Megyàsza - Ungaria. 
Cea mai mare parte a eroilor de mai sus aparþin Regimentului 11 Dorobanþi, iar restul sunt din alte unitãþi ale 
Diviziei 21. Ofiþerii ºi ostaºii căzuţi au fost înmormântaţi în cimitirele satelor respective, sau în cimitirul de eroi 
anume creat la Uj-Majos-Puszta, la 15 km nord-vest Tàktàhàrkàny. Tuturor li s-au pus cruci uniform fãcute, cu 
numele, prenumele, gradul ºi contingentul ostaºului cãzut, scrise pe ele. Mormintele li s-au aºezat la rând ºi cu bunã 
rânduialã, fiind împodobite, dupã posibilitãþi, cu verdeaþã ºi îndeosebi cu brad. 

 
Confesorul Regimentului 11 Dorobanţi, 

Preot căpitan V. Zaharia 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 1172 
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Corpul VII Armată 
Serviciul Religios  
[4 ianuarie 1945] 

Dare de seamă 
asupra activităţii dezvoltate în cursul lunii decembrie 1944 

 
 În cursul lunii decembrie 1944 am dezvoltat activitate religioasã-educativã ºi de îndrumare a preoþilor din 
subordine dupã cum urmeazã: 
 3 decembrie. Am oficiat serviciul divin la eºalonul II al comandamentului ºi am rostit cuvântare în care am 
arãtat cã, având credinþa tare în ajutorul lui Dumnezeu, vom reuºi atât în acþiunile noastre particulare, cât ºi în cele 
generale ale neamului. 
 6 decembrie. Am oficiat la eºalonul 1 al comandamentului tratând, în cuvântarea rostitã, viaþa Sf. Nicolae. 
 10 decembrie. Am slujit la grupul de subzistenþe ºi bateria de campanie ale Corpului 7 Armatã, unde am 
rostit cuvântare cu acelaºi subiect ca ºi în ziua de 3 decembrie. 
 17 decembrie. serviciul divin la eºalonul II al comandamentului. Am cuvântat despre jertfa necesarã în 
vremurile grele prin care trecem. 
 24 decembrie. Am colaborat la parastasul ce s-a oficiat la cimitirul de eroi din comuna Tapiosuly. 
 25 decembrie. ziua întâi de Crãciun. Am fost la eºalonul 1 al comandamentului. 
 26 decembrie. Am oficiat Sf. Liturghie în biserica din comuna Tapioszesco. Au luat parte ofiþerii, 
subofiþerii ºi trupa ce se afla în aceastã localitate. În cuvântarea rostitã am insistat asupra pãcii, cuvânt atât de 
întrebuinþat de Hristos ºi care a fost auzit din gura îngerilor ºi la naºterea Lui. Am arãtat cã noi, românii, nu am ieºit 
niciodatã din porunca pãcii, fiincã rãzboaiele noastre, toate au fost de legitimă apărare. 
 27 decembrie. serviciul divin ºi cuvântare cu subiectul ca ºi în 26 decembrie, la Divizia 9-a Cavalerie. 
 În cursul acestei luni am mai rostit două cuvântări: la 20 decembrie pentru trupa de la cartierul Corpului 7 
Armatã, combãtând unele apucãturi ºi deprinderi rele, de actualitate, ca: furt, siluire, beþie ºi altele; iar în 22 
decembrie am dat aceleaºi sfaturi trupei din bateriile anticar ce se gãseau la acea datã în comuna Tapioszesco. 
 Spre a mă putea convinge de activitatea preoþilor din subordine, am vizitat în cursul lunii pe unii din 
aceºtia. 
 În zilele de 6 ºi 24 decembrie am vizitat pe preotul de la Ambulanþa nr. 19, iar în 7 ºi 11 decembrie, pe 
preotul de la spitalele de campanie de la Czegled. Despre toþi aceºti preoþi afirm cã îºi înþeleg misiunea în locul în 
care se aflã ºi îºi fac datoria pe deplin în mijlocul rãniþilor ºi bolnavilor. 
 Cu ocazia acestor vizite, am vãzut ºi cimitirele de eroi amenajate de cãtre preoþii amintiþi mai sus. ªi aici 
am observat activitate intensã din partea acestora. Toþi ºi-au dat silinþa sã înfrumuseþeze prin cruci uniforme, 
aliniere ºi nivelare locurile de veºnicã odihnã a celor care au dat totul pentru patrie. 
 Trebuie să evidenţiez cimitirul din comuna Tapiosuly, în care îºi dorm somnul de veci circa 5.000 eroi 
români, stinºi din viaþã pe aceste meleaguri ca prizonieri în timpul rãzboiului mondial 1916-1919, seceraþi de tifos 
exantematic. 
 Terenul pe care se găseau mormintele comune, marcat doar prin un monument de piatră cu inscripþie 
româneascã, a fost îngrãdit ºi schimbat într-un parc cu oarecare plantaþie ºi alee. 
 S-au ridicat ºi douã troiþe în cele douã pãrþi ale monumentului de piatrã, în stil românesc, dând întregului 
ansamblu o înfãþiºare de demnã ºi creºtineascã cinstire a eroismului. 
 Frumoasa faptã care ne aºeazã din nou în legãtura nevãzutã ce existã între generaþiile aceluiaºi neam se 
datoreºte ºefului Ambulanþei nr. 19 ºi preotului acestei unitãþi. 
 Afarã de cele înºirate, am cãutat sã fiu cât mai des în mijlocul trupei, întrucât mi-au îngãduit aceasta 
mijloacele de transport, rostind cu ei rugãciunile la mese ºi fãcând pastoraþie individualã cu sfaturi de la om la om. 
 Cât priveºte abaterile ºi deprinderile rele ca: siluire, furt, beþie, focuri de arme trase noaptea, semnalate de 
alte organe al comandamentului, am cãutat sã le combat cât se poate de convingãtor, cu rezultat mai bun sau mai 
slab. Cauza acestora o gãsesc ºi în prelungirea peste mãsurã a stãrii de rãzboi, în care situaþie slãbesc fatal în 
individ sentimentele proprii naturii omeneºti ca: mila, respectul de avutul ºi persoana altuia ºi altele. 
 Totuºi, în genere, moralul oamenilor de orice grad este bun: spiritul de jertfã, disciplina, vitejia ºi 
combativitatea fiind ridicate. 
 Împărţirea cât se poate de egală a îndatoririlor de tot felul, echitatea în aplicarea 
pedepselor şi a recompenselor, pilda de sus în jos, numai promisiuni ce se pot realiza, contactul 



 186 

cu casa cel puţin prin scrisori, sunt mijloacele cele mai potrivite spre a ajunge la o redresare 
morală. 
 În luna ce urmeazã, voi continua urmãrirea acestor pãcate ºi combaterea lor. 

ªeful Serviciului Religios C. 7 A., 
Protopop maior D. Coºeriu 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 1156-1157 
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Batalionul 8 Vânători Munte 
[09.12.1944] 
Nume ºi prenume: Forga I. Jivoin 
Gradul: preot, căpitan asimilat 
Vechimea în grad: 21 mai 1944 
Locul ºi data naºterii: 1914 septembrie 5, comuna Banloc, judeþul Timiº Torontal 
Ultima decoraţie de război ce posedă: nu are 
Stagiul pe front: 6 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Coroana României” cls. a V-a, cavaler cu spadă 
Motivul propunerii: Pentru devotamentul, priceperea ºi sârguinþa depuse în operaþiunile duse de batalion, 
îmbãrbãtând trupa în lupte, trecând de la companie la companie sub focul armelor automate ºi sub bombardament 
de artilerie ºi brandturi. În toate acþiunile duse de batalion, preot cãpitan Forga, s-a comportat ca un adevãrat 
misionar ºi apostol, ridicând moralul trupei prin sfaturile ºi chiar prin curajul personal de care a dat dovadã în lunile 
septembrie ºi octombrie 1914. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Susţin propunerea”. Comandantul Grupului 4 Vânători Munte /ss/ indescifrabil. “Se 
aprobă“. Comandantul Divizei 2-a Munte, general /ss/ indecifrabil. 
Numărul ordinului de zi ºi data conferirii: 49 din 9 decembrie 1944  
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 82 vest, f. 31 
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Ambulanţa 39 Munte 
[12.12.1944] 
Nume ºi prenume: Berinde Dãnilã N. ªtefan 
Gradul: preot, căpitan rezervă. Greco - catolic. 
Unitatea: Ambulanţa 39 Munte 
Vechimea în grad: 1 ianuarie 1941 
Locul ºi data naºterii: 1910 ianuarie 20, comuna Câmpu lui Neag, judeţul Hunedoara 
Ultima decoraţie de război ce posedă: nu are 
Stagiul pe front: 14. IX. 1944 până la 6. XII. 1944 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Coroana României”, cls. a V-a cu spade ºi panglicã de 
“Virtute Militarã“ 
Motivul propunerii: Pentru curajul, spiritul de jertfã, abnegaþia ºi înaltul sentiment creºtinesc ºi patriotic de care a 
dat dovadã în calitate de confesor voluntar al ambulanþei, în campania contra germano-maghiarilor ºi eliberarea 
Transilvaniei de Nord. Sosit la divizie la 14. IX. 1944, în momentele cele mai critice, îºi oferã voluntar serviciile de 
duhovnic, acþionând cu elan la Beiuº, unde contribuie efectiv la organizarea spitalelor amenajate de ambulanþã, în 
vederea tratãrii numeroºilor rãniþi. 
 Este prezent în permanenþã ºi la staþiile de trãsuri ale ambulanþei precum ºi în linia I unde sub focul 
artileriei ºi aviaþiei inamice, cu adevãratã abnegaþie de creºtin, alinã cu vorba ºi cu credinþa suferinþele rãniþilor 
noºtri. 
 Celebreazã cu întreaga piozitate a cultului creºtin înhumarea eroilor noºtri cãzuþi pe câmpul de luptã. 
 La Debreczen, la Hajdu, la Băsărmenj, la Nemcssbikk, la Onod organizează cimitire pentru eroii români, 
care stau drept mãrturie de ce poate face o vocaþie profund creºtinã pentru eroii unei cauze sfinte. 
 Prezenþa sa la staþiile de trãsuri ale ambulanþei se face simþitã ºi de rãniþii care, graþie neobositei ºi 
devotatei sale activitãþi, gãsesc peste tot un adãpost cald, o hranã întremãtoare ºi spiritul unei profunde iubiri 
creºtineºti pentru aproapele. 
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 În activitatea depusã, preotul cãpitan rezervã Berinde ªtefan, rãmâne un model de virtute creºtinã, de 
vocaþie duhovniceascã ºi de luminat patriotism pus în slujba cauzei sfinte a românismului de totdeauna. 
 ªeful ambulanþei /ss/, medic maior dr. Dumitrescu Traian. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Aprob”. Comandantul Diviziei 3 Munte, general de divizie /ss/ indescifrabil. 
Numărul ordinului de zi ºi data: 45/12.12.1945 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 166 vest, f. 41 
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Confesorul Regimentului 11 Dorobanţi 
Oficiul poºtal militar nr. 185 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii pe luna decembrie 1944 

 
 a) În cursul acestei luni, Regimentul 11 Dorobanţi a fost, fără întrerupere, în acţiune. 
 b) Ca de obicei, în timpul acþiunilor, subsemnatul a stat fie la postul de comandã al regimentului, fie la 
postul de prim ajutor, dând asistenþã religioasã rãniþilor ºi îmbãrbãtând pe cei cu sufletul zdrobit. 
 c) Serviciu religios am oficiat numai în ziua Naºterii Domnului, cu foarte puþini ostaºi, deoarece cei mulþi 
erau în linia întâi, în vie ºi continuã acþiune. 
 d) În cursul acestei luni am oficiat înmormântarea a: 
  I. 2 ofiţeri 
  II. 3 subofiţeri 
  III. 89 trupă, 
 căzuţi în luptele de la Megyàsza, Uj-Majos-Puszta ºi Szàd-Almàs - Ungaria. Ofiþerii, subofiþerii ºi ostaºii 
cãzuþi fac parte din: 
  a) Regimentul 11 Dorobanţi - 57 
  b) Regimentul 35 Infanterie - 15 
  c) Regimentul 24 Infanterie - 18 
  d) Alte unităţi  - 4, total 94 
 Tuturor celor cãzuþi, indiferent de unitate, le-am pus cruci scrise cu toate datele eroilor, aºezându-le în 
bunã rânduialã mormintele. Majoritatea celor de mai sus au fost înmormântaþi în cimitirul eroilor români de la Uj-
Majos-Puszta ºi în cimitirul din curtea bisericii romano-catolice din Szàd-Almàs - Ungaria. 

Confesorul Regimentului 11 Dorobanţi, 
Preot căpitan V. Zaharia 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 1173 
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Regimentul 30 Dorobanţi P.A. 
 

Văzut, 
Comandant Regiment 30 Dorobanţi, 

Locotenent colonel Gh. Ocrain 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii pastorale pe luna decembrie 1944 

 
I 

 Pânã la 18.XII.1944, Regimentul 30 Dorobanþi a fost numai pe linia I ducând lupte grele ºi continue cu 
duºmanul. 
 În acest timp, activitatea pastorală a constat în următoarele: 
 1. Vizitarea ºi îmbãrbãtarea ostaºilor din linia I, în timpul nopþii. 
 2. Culegerea ºi identificarea ostaºilor cãzuþi pe câmpul de luptã ºi înmormântarea lor, cu toatã cinstea 
cuvenitã unor eroi, în cimitire de onoare organizate de divizie. 
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 3. Prezenþa continuã în mijlocul rãniþilor ºi bolnavilor, împãrtãºind pe cei gravi ºi oficiind câte un scurt 
serviciu religios ori de câte ori prilejul s-a oferit ºi situaþia a permis. 
 4. În sărbători sau în zile de peste sãptãmânã, s-au oficiat pentru trenurile de luptã ºi regimentar serviciile 
religioase urmate de câte o predicã sau cuvântare potrivitã împrejurãrilor. 

 
II 

 De la 18.XII1944 - 10.I.1945, dupã atâtea lupte ºi tot atâtea izbânzi, Regimentul 30 Dorobanþi a fost 
trecut în linia a II-a pentru refacere ºi completare. 
 Profitând de acest prilej, toatã atenþia ºi toatã activitatea a fost închinatã numai bravilor luptãtori care 
aveau nevoie ºi de o întãrire sufleteascã. 
 Fiind în preajma sărbătorilor, am căutat sã-i pregãtesc sufleteºte pentru întâmpinarea marilor sãrbãtori, ca 
sã trãiascã din plin aceste clipe de rãgaz ºi de sãrbãtorire creºtineascã. 
 1. Prezent în mijlocul lor în fiecare zi, am sãvârºit taina spovedaniei ºi am organizat, pe batalioane, coruri 
ºi echipe de colindãtori care, în seara de ajun a Crãciunului ºi Anului Nou, au mers din companie în companie 
executând colinde ºi urãri creºtine, cântece ºi jocuri naþionale. 
 2. În ziua de ajun, am trecut pe la fiecare companie din regiment, precum ºi pe la unitãþile de artilerie grea 
afectate regimentului nostru, prezentând ostaºilor, spre sãrutare, icoana Naºterii Domnului. 
  3. În prima zi de Crãciun, în prezenþa comandantului, ofiþerilor, subofiþerilor ºi trupei, s-a oficiat 
serviciul divin urmat de predica zilei ºi împãrtãºirea celor prezenþi. A urmat apoi cuvântarea comandanþilor de 
batalioane ºi a comandantului regimentului, preamãrindu-se faptele de arme ale ostaºilor musceleni ºi împãrþindu-
se decoraþii celor viteji. S-a luat masa în comun. 
 4. A doua zi de Crãciun, cu acelaºi fast ºi dupã acelaºi program, s-a oficiat slujba religioasã pentru 
trenurile de luptã ºi regimentare. 
 5. În ajunul Anului Nou, regimentul ocupând poziþie în linia a II-a, o delegaþie de ofiþeri, subofiþeri ºi 
trupã din fiecare batalion au mers la postul de comandã regimentar pentru a prezenta urãrile cuvenite 
comandantului, dupã care au urmat coruri religioase ºi patriotice, încheiate cu jocuri naþionale. 
 Cei de pe poziţie, la orele 24, printr-o serie de focuri de toate armele uºoare ºi grele, au anunþat încheierea 
anului 1944 ºi începerea noului an, 1945, de care sunt legate toate nãdejdiile de bine. 
 În ziua Noului An, am mers la cei de pe poziţie, din companie în companie, vorbindu-le despre nădejdiile 
legate de anul nou pentru dobândirea victoriei ºi împlinirea dreptãþii neamului. 
 6. În ajunul Bobotezei, toþi ostaºii, atât cei din cantonament, cât ºi cei de pe poziþie, au fost botezaþi. 
 7. În ziua de Bobotează, tot regimentul, în frunte cu comandantul său, a luat parte la oficierea slujbei 
sfinþirii apei mari, sãvârºitã cu tot fastul la râul cu apã cristalinã ce ºerpuieºte prin valea munþilor Tatra. 
 Tuturor li s-a distribuit aghizma ºi toþi au fost botezaþi cu apa sfinþitã, mulþumind lui Dumnezeu cã le-a 
hãrãzit aceste clipe de rãgaz pentru a le da posibilitatea tuturor sã-ºi plece genunchii în faþa Celui Atotputernic, în 
mâna cãruia stã soarta ºi dreptatea tuturor neamurilor. 
 În ziua de 10.I.1945, Regimentul 30 Dorobanţi, din nou, ocupă poziţie în linia întâi, gata de a da noi 
lovituri duºmanului ºi a câºtiga noi izbânzi. 
 În aceste zile grele, mereu având în minte pilda vie de munca stãruitoare ºi credinþa neclintitã a P. S. 
Voastre, ºi conºtient de misiunea ce am a împlini în mijlocul ostaºilor mei, cu care timp de 5 ani de zile am 
împãrtãºit cele mai grele încercãri, 
 
 Rãmân al Prea Sfinþiei Voastre prea plecat ºi supus serv, 

 

Preot căpitan Dana Marin, 
Confesorul Regimentului 30 Dorobanţi P. A. 

Oficiul poºtal militar nr. 43 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 1057-1058 
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România 
Ministerul de Război 
Episcopia Armatei  
Inspectoratul Clerului Militar  
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Alba Iulia 
 

Ordin Circular Nr. 1362 
din decembrie 1944, către preoţii militari activi 

 
 Se apropie marea sãrbãtoare a creºtinãtãþii, Naºterea Mântuitorului Hristos ºi începutul Anului Nou 1945. 
În cursul anului care sfârºeºte s-au petrecut o serie de evenimente de mare importanþã în viaþa neamului nostru, 
între care ºi o schimbare radicalã în viaþã politicã a tãrii. Este de la sine înþeles cã oricare ar fi orientarea politicã a 
unei þãri, armata este ºi rãmâne credincioasã Suveranului Þãrii ºi Guvernului pe care Majestatea Sa a socotit cã este 
bine sã-l aducã la cârmã. Stãpânirea fiind orânduitã de Dumnezeu, trebuie sã ne supunem ei din convingere ºi sã 
executãm cu sfinþenie ordinele ce ni se dau. 
 De aceea, cu prilejul Sf. Sãrbãtori, veþi vorbi ostaºilor mai întâi despre însemnãtatea mãreþului act al 
întrupãrii Mântuitorului ºi binefacerile dumnezeieºti ce s-au revãrsat asupra omenirii prin apariþia religiei creºtine. 
Trecând la situaþia de la ordinea zilei, veþi arãta ostaºilor în cuvinte bine simþite cã nemul nostru luptã alãturi de 
aliaþii noºtri pentru reîntregirea hotarelor þãrii, care reîntregire în parte a ºi fost realizatã. Trebuie sã ducem lupta 
pânã la capãt, pentru ca sã dãm ºi noi contribuþia pentru restabilirea unei pãci durabile în lume. Îi veþi îndemna pe 
ostaºi sã fie supuºi ºi ascultãtori faþã de ºefii lor ierarhici, cunoscând cã fãrã disciplinã nu se poate realiza nimic 
temeinic ºi sã-ºi facã fiecare datoria în chip conºtiincios acolo unde este orânduit. Sã nu piardã nici o clipã credinþa 
ºi nãdejdea în Dumnezeu, care întotdeauna a ocrotit neamul nostru ºi suntem încredinþaþi cã nici de data aceasta nu 
vom fi lipsiþi de ocrotirea cerească. 
 Preoþii militari vor fi cât mai des în mijlocul ostaºilor, stând de vorbã cu ei în timpul când sunt liberi, mai 
ales în timpul sãrbãtorilor, veþi lua masa cu ei, ca sã se simtã cât mai apropiaþi sufleteºte de viaþa ostãºeascã. Fiþi 
cu toatã prudenþa ºi înþelepciunea, virtuþi pe care ni le cer în chip deosebit vremurile grele prin care trece toatã 
lumea. 
 Mă folosesc de acest prilej, atrăgându-vă serioasă luare aminte asupra portului oficial preoţesc. Nu vă 
lăsaţi ispitiţi de uniforme care vă depărteazã de misiunea ce o îndepliniþi, cãci asta este în dauna tagmei noastre. 
Am primit comunicãri de la Comandanþii de Mari Unitãþi care au fost scandalizaþi de felul cum s-au prezentat unii 
preoþi ca þinutã (fãrã barbã, fãrã mustãþi, fãrã haine preoþeºti etc.). Am notat în memorii pe aceºti preoþi, iar pe 
viitor îi voi amâna cu 2 ani de la avansare pentru asemenea abateri. 
 Am nãdejdea cã preoþii militari îºi vor înþelege pe deplin misiunea lor ºi vor fi la înãlþimea vremurilor 
grele prin care trecem. 
 În darea de seamã pe luna decembrie a. c. ne veþi raporta cum au decurs serviciile divine de sãrbãtori. Vã 
urez Sãrbãtori fericite, atât C. C. Voastre ºi familiilor, cât ºi ostaºilor de toate gradele ce-i aveþi spre pãstorire ºi cu 
credinþa în Dumnezeu ºi speranþa unor vremuri mai bune pentru neamul nostru, vã spun la toþi, din toatã inima: 
La mulţi ani ! 

 
Episcopul Armatei, 

General dr. Partenie Ciopron 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 307, f. 750 
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Corpul VII Armată 
Serviciul Religios 
 

Dare de seamă -  sinteză 
asupra activităţii clerului militar din subordinea Corpului 7 Armată, pe luna decembrie 1944, 

întocmită în baza dărilor de seamă ale preoţilor, intrate la acest serviciu 
 
 Activitatea clerului militar în luna decembrie 1944 prezintă particularitatea ce i-o dau sãrbãtoarea 
Crãciunului, serviciile ºi datinile ce se leagã de aceasta. 
 Toþi preoþii aratã cã au oficiat serviciile obiºnuite la ziua Naºterii Domnului, vorbind în legãturã cu acest 
praznic. 
 Au aranjat serbări în cadrul cărora s-au reprodus datinile nostre strãbune legate de aceste zile de 
reculegere sufleteascã. Unii preoþi au vorbit ºi la aceste ocazii. Pe urmã au asistat la împãrþirea darurilor. 
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 Asemenea, s-a slujit de cãtre preoþi, în tot cursul lunii, în duminici ºi la sãrbãtoarea Sf. Nicolae. Serviciile 
au fost urmate de cuvântãri în care s-au tratat subiecte ca acestea: armele sufleteºti ale ostaºului, disciplina ºi 
încrederea în ºefi, puterea rugãciunii ºi altele asemãnãtoare. Subiectele cuvântãrilor þinute rãniþilor la formaþiunile 
sanitare au fost alese anume ºi cu referire la acestea. Iatã câteva: rolul de samaritean al sanitarului, datoria omului 
de a-ºi îngriji corpul, puterea credinþei în vindecarea rãnilor, moartea din punct de vedere creºtin ºi altele. 
 Preocuparea de cãpetenie a preoþilor a fost ºi în aceastã lunã pastoraþia individualã. În cadrul acestor 
convorbiri dintre preot ºi ostaºi singuratici, aceºtia din urmã au fost îndemnaþi la rezistenþã, devotament întru 
împlinirea datoriilor, au fost sfãtuiþi sã se pãzeascã de a cãdea în greºeli ca: furt, beþie, automutilare ºi altele. 
 Preoţii au fost ocupaţi aproape zilnic cu înmormântarea celor încetaţi din viaţă. Fiind unităţile în continuă 
luptă, numărul morţilor este arătat destul de mare, atât la unităţile de luptã, cât ºi la formaþiunile sanitare. Ca 
urmare a înmormântãrilor numeroase s-a ivit necesitatea lucrãrilor de amenajare a cimitirelor de eroi, lucrãri pe 
care tot preoþii le-au întreprins. 
 Iese din cadrul comun amenajarea cimitirului de eroi din comuna Tapiosuly, în care sunt îngropaþi circa 
2.000 ostaºi români încetaþi din viaþã pe aceste meleaguri, ca prizonieri în rãzboiul mondial din anii 1916-1919. În 
ziua de 1 decembrie s-a fãcut un Te-Deum urmat de cuvântãri. 
 Atât la unităţi, cât mai ales la formaþiile sanitare, preoþii aratã deasa administrare a tainelor spovedaniei ºi 
împãrtãºaniei ºi citirea rugãciunilor de însãnãtoºire ºi mângâiere. Afarã de îndatoririle strict preoþeºti, unii preoþi au 
îndeplinit funcþii ca cenzori ai scrisorilor, iar la spitale ºi ambulanþe au întocmit actele de stare civilã ale celor 
decedaþi.  
 Constatări: 
 Tot mai sunt unitãþi fãrã preoþi. Acestea sunt: Regimentele 94 ºi 95 Infanterie ºi Divizia 9 Cavalerie. 
  Propuneri: 
 Să se intervină la cei în drept spre a se completa locurile vacante de preoţi. 

ªeful Serviciului Religios al C. 7 A., 
Protopop maior D. Coºeriu 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 1155 
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Nr. 1 
1945, ianuarie 1 
Preot cãpitan Fãrtãiº Zaharie 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii pastorale a preotului cãpitan Fãrtãiº Zaharie, confesorul II al Garnizoanei Lugoj,  

dezvoltată de la date de 1.X.1944, până la 1.I.1945 
 
 Pânã la data de 23.XI.1944, fiind pe zonã cu Regimentul 29 Infanterie, activitatea pastoralã s-a desfãºurat 
în cadrul acestui regiment, confesorul fiind zilnic în mijlocul ostaºilor. Cât timp ostaºii s-au aflat în cantonamente, 
în duminici ºi sãrbãtori s-a oficiat serviciul religios în bisericã sau sub cerul liber. Dupã fiecare serviciu religios a 
urmat predica zilei. Peste sãptãmânã s-au þinut conferinþe cu caracter religios-moral ºi patriotic ºi s-au întreþinut 
convorbiri cu ostaºii. Confesorul a asistat regulat la masa trupei. Când situaþia a permis, s-au organizat ºezãtori 
ostãºeºti la care luau parte ºi localnicii. La toate aceste ocazii a conferenþiat confesorul regimentului, subliniind 
îndatoririle tuturor faþã de Dumnezeu, faþã de neam ºi þarã. Confesorul s-a interesat îndeosebi de starea sufleteascã 
a ostaºilor rãniþi sau bolnavi, întreþinându-se cu ei prin dese convorbiri. 
 La data de 23.XI.1944, confesorul a plecat de la Regimentul 29 Infanterie, care a fost contopit cu 
Regimentul 3 Olt-Slatina, ajungând la Lugoj pe data de 28.XI.1944, unde ºi-a luat în primire postul de confesor al 
II-lea de garnizoanã. În aceastã calitate, activitatea s-a desfãºurat în mijlocul ostaºilor de la spitale, la Regimentul 
13 Cãlãraºi, Regimentul 5 Roºiori, Cercul teritorial, Centrul de exploatare, Legiunea de jandarmi ºi Secþia de 
pompieri. La spitale au fost mãrturisiþi ºi împãrtãºiþi toþi ostaºii rãniþi. Pentru cinci dintre ei, subsemnatul a oficiat 
slujba înmormântãrii. Atât în duminici ºi sãrbãtori, cât ºi în timpul sãrbãtorilor de Crãciun, la spitale s-au oficiat 
slujbe religioase urmate de conferinþe ºi convorbiri. 
 În prima zi de Crãciun, subsemnatul a oficiat slujbe religioase la Spitalul Z. I. nr. 130, Regimentul 13 
Cãlãraºi, unde au asistat ostaºii de la Legiunea de jandarmi ºi Secþia de pompieri, precum ºi la Regimentul 5 
Cãlãraºi. Dupã slujba religioasã s-a vorbit ostaºilor despre: “Însemnãtatea Naºterii Domnului în viaþa popoarelor”. 
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S-a binecuvântat masa trupei. Atât în duminici, cât ºi peste sãptãmâni, se þine zilnic legãtura cu ostaºii, prin 
conferinþe ºi convorbiri. 

Confesorul II al Garnizoanei Lugoj, 
Preot căpitan Fãrtãiº Zaharie 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 1028-1029 
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Inspectoratul Clerului Militar 
Nr. 1553 din 20 ianuarie 1945 
 

MINISTERUL DE RĂZBOI 
Direcţia Personalului 

 
 La nr. 118284/944, am onoarea a vă face cunoscut că, în urma unui protest întemeiat ce l-am primit de la 
un grup de preoţi militari activi prin care arată marea nedreptate ce li s-a făcut prin modificarea unor dispoziţii din 
legea clerului militar, publicată în Monitorul Oficial Nr. 294 din 19 Decembrie 1944, suntem de părere să fie 
suspendată aplicarea acestor dispoziţii până va apărea noua lege a clerului militar, care a fost întocmită în anul 
1943. 
 Într-adevăr, modificarea ce s-a făcut are un pronunţat caracter personal. Este făcută exclusiv numai pentru 
doi preoţi militari care, desigur au meritele lor, însã sunt alþii cu merite mult mai mari ºi care au stat peste trei ani 
consecutivi pe front. 
 În avizul ce l-am dat pentru această modificare am arătat că este bine ca ea să fie trecută într-o nouă lege a 
clerului militar ºi în aºa fel redactatã ca sã beneficieze cât mai mulþi preoþi militari merituoºi. Ori, textul apãrut în 
Monitorul Oficial îl vedem cu o redactare schimbatã faþã de textul ce ni s-a prezentat ºi el se referã - cum am spus 
mai sus - exclusiv numai la doi preoţi militari. 
 Precum era ºi firesc, faptul a produs mari nemulþumiri. Despre acest lucru s-au sesizat nu numai cei 
interesaþi, ci ºi presa din Capitalã, care ne face atenþi asupra nedreptãþii celor mulþi. 
 Episcopul Armatei, ca ºef al preoþilor militari, nu are preferinţe deosebite pentru unii preoţi. Aprecierile 
le-am făcut întotdeauna pe baza meritelor verificate. În cazul de faţă, este adevărat că dacă dispoziţiile amintite s-ar 
pune în aplicare, s-ar face o mare nedreptate multor elemente meritorii din clerul militar, ceea ce socotim că nu este 
bine. 
 Trãim vremuri de adânci prefaceri sociale ºi de zguduiri sufleteºti în care, între altele, ºi disciplina este 
pusã la grea încercare. Acestor greutãþi ale vremii le putem face faþã numai printr-o aplicare riguroasã a 
principiului dreptãþii. Cu alte cuvinte, fiecare subaltern sã vadã cã Stãpânirea nu are preferinþã pentru nimeni ºi cã 
dreptatea se dã fiecãruia, dupã cum meritã. 
 Preoţii militari ce se simt nedreptăţiţi, fiindcă prin această modificare sunt cu mult depãºiþi în Anuar de 
aceºti doi preoþi prin favoarea ce li se face, au înaintat un memoriu ºi Majestãþii Sale Regelui, rugând sã li se facã 
dreptate. 
 Fãcându-mã interpretul acestei situaþii ºi în interesul disciplinei, ºi mai ales pentru cã principiul dreptãþii 
sã fie singura normã care hotãrãºte promovarea elementelor merituoase, cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a dispune 
sã se suspende deocamdatã aplicarea modificãrilor ce s-au fãcut legii clerului militar, care modificãri au un caracter 
personal atât de pronunþat ºi în acelaºi timp sã fie revizuitã întreaga lege a clerului militar, în cadrul cãrei revizuiri 
sã se dea satisfacþie tuturor elementelor care s-au distins în mod deosebit. 
 Sunt convins cã ºi domnii generali membri ai Consiliului Superior al Oºtirii vor fi de acord cu propunerea 
ce o facem. 
 Lucrãrile ce ni s-au trimis cu adresa de mai sus le-am încredinþat unei comisii compusã din trei preoþi 
militari - ofiþeri superiori - spre studiere ºi referire. 

Inspectorul Clerului Militar 
Episcop general dr. Partenie Ciopron 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 307, f. 814 
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Regimentul 92 Infanterie 
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Ordin de zi nr. 192 

din 31 ianuarie 1945 
 
 Având în vedere modul conºtiincios ºi desãvârºit cum ºi-a îndeplinit serviciul de pãrinte sufletesc al 
ostaºilor acestui regiment, de la începutul campaniei din Ardeal ºi pânã în prezent, stând tot timpul în mijlocul 
ostaºilor ºi în special a celor din linia I, îmbãrbãtându-i în momentele cele mai grele; dând ajutor medicului la 
îngrijirea ºi evacuarea rãniþilor, interesându-se îndeoaproape de hrana rãniþilor ºi chiar personal împãrþind ceai 
acestora; de cele mai multe ori mergând spre cele mai înaintate posturi de luptã, a fost încadrat de barajuri de 
artilerie ºi brandt-uri, acestea însã nu l-au putut clinti de la îndeplinirea misiunii dictatã mai mult de conºtiinþã. 
 Pentru curajul, spiritul de abnegaþie ºi sacrificiu, ca ºi pentru munca depusã zi ºi noapte, fãrã precupeþire, 
fiind pildã vie ostaºilor, 

Ordon: 
 Citarea prin ordin de zi pe regiment a părintelui căpitan Popa I. Ilie, confesorul regimentului. 
 Cei în drept se vor conforma. 

 
Comandantul Regimentului 92 Infanterie, 

Locotenent colonel ªoimaru Gheorghe 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 1153 
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Confesorul Regimentului 11 Dorobanţi 
Oficiul poºtal militar nr. 185 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii pe luna ianuarie 1945 

 
 a) ªi în cursul acestei luni, regimentul a fost, fãrã întrerupere, în linia I, pânã la 24 ianuarie, când trece în 
rezervã. 
 b) În timpul acþiunii am stat la postul de comandã, la postul de prim ajutor, sau m-am îngrijit îndeaproape 
de înmormântarea ostaºilor cãzuþi. 
 c) Servicii religioase am oficiat la Botezul Domnului ºi în ziua de duminicã, 21 ianuarie, când am slujit ºi 
Sfânta Liturghie afarã, asistând ostaºii de la trenul regimentar ºi de la comandamentul Diviziei 21 Infanterie. 
 d) În cursul acestei luni am înmormântat: 
   I. 2 ofiţeri 
  II. 4 subofiţeri 
  III. 72 trupã, cãzuþi în luptele Szad-Almas, Harskut ºi Rosnyo (Rosenau), din Ungaria ºi 
Cehoslovacia. 
 Eroii căzuţi se repartizează, pe unităţi, astfel: 
  a) 2 ofiţeri din Regimentul 11 Dorobanţi; 
  b) 2 subofiţeri din Regimentul 35 Infanterie; 
  c) 1 subofiţer din Compania 21 Pionieri; 
  d) 1 subofiţer din Batalionul 27 Pionieri; 
  e) 30 trupă din Regimentul 11 Dorobanţi; 
  f) 16 trupă din Regimentul 24 Infanterie; 
  g) 13 trupă din Regimentul 35 Infanterie; 
  h) 6 trupă din Regimentul 36 Infanterie; 
  i) 5 trupă din alte unităţi. 
 Eroii căzuţi au fost înmormântaţi în cimitirele satelor Szàd-Almàs ºi Krasnaia-Horka, mormintele 
aºezâdu-li-se la rând ºi punându-li-se cruci cu numele ºi gradul fiecãruia. 

 
Confesorul Regimentului 11 Dorobanţi, 

Preot căpitan V. Zaharia 
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A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 1174 
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[Regimentul 23 Infanterie] 
 

Dare de seamă 
de activitatea preotului cãpitan Borº Manolache 

în cadrul Regimentului 23 Infanterie,  
în cursul lunii ianuarie 1945 

 
 1 ianuarie 1945. Regimentul fiind cantonat în localitatea Farmosi/Ungaria. S-a oficiat serviciul religios ºi 
Te-Deum. La sfârºit confesorul a vorbit trupei despre însemnãtatea zilei în legãturã cu misiunea armatei române în 
acest început de an nou. 
 2-3 ianuarie. S-a vizitat cantonamentul ºi asistat la ruga trupei. 
 4-5 ianuarie. Ostaºii din fiecare companie au fost spovediþi ºi pregãtiþi pentru a primi Sfânta Împãrtãºanie, 
în vederea luptelor ce vor veni. 
 6 ianuarie. Serviciul divin ºi sfinþirea apei s-a fãcut la Regimentele: 23 Infanterie, 38 Infanterie, 20 
Artilerie (lipsã de preot). La toate aceste trei unitãþi s-a vorbit despre: “Ce înseamnã Botezul Domnului pentru 
întreaga creºtinãtate”. 
 7 ianuarie. S-a oficiat serviciu divin ºi sfinþirea apei la Regimentul 33 Infanterie. La sfârºit s-a vorbit 
trupei despre: “Însemnãtatea zilei în legãturã cu armata românã pe aceste meleaguri”. 
 8-9 ianuarie. S-a þinut ºedinþa educativã la Regimentul 23 Infanterie, ºi anume: batalionul 1, batalionul 2 
ºi companiile neîmbatalionate. S-a vorbit despre: “Vitejia strãmoºeascã ºi exemplul ce trebuie sã luãm din aceasta”. 
 10-11 ianuarie. Regimentul a fost în marº spre Tapiosuli, confesorul a mers în mijlocul trupei îmbãrbãtând 
ostaºii obosiþi. 
 12-13 ianuarie. S-au vizitat cantonamentele ºi asistat la ruga trupei. 
 14 ianuarie. S-a oficiat serviciul divin la Regimentul 23 Infanterie. La sfârºit s-a vorbit trupei despre: 
“Credinþa care mântuie”. 
 15-16-17 ianuarie. S-a þinut ºedinþa educativã la Regimentul 23 Infanterie ºi anume: ziua 1, la batalionul 
1; ziua 2 , la batalionul 2; ziua 3, la companiile neîmbatalionate. S-a vorbit trupei despre: “Disciplina este una din 
ramurile biruinþei asupra duºmanului”. 
 18-20 ianuarie. Regimentul este în deplasare. Confesorul merge în mijlocul trupei. 
 21 ianuarie. Regimentul fiind cantonat în Ciovar. S-a oficiat serviciul divin pentru trupã. La sfârºit s-a 
explicat Evanghelia zilei. 
 22-25 ianuarie. Regimentul fiind în deplasare, confesorul a însoţit trupa. 
 26 ianuarie. Regimentul a cantonat în Kis-Stratin. S-au vizitat cantonamentele ºi asistat la ruga trupei. 
 27 ianuarie. În cimitirul eroilor din Kis-Stratin s-a înmormântat un sergent din Regimentul 23 Infanterie, 
lovit de aviaţia inamică în timpul deplasării. 
 28 ianuarie. S-a oficiat serviciul religios pentru trupã. La sfârºit s-a explicat Evanghelia zilei. 
 29-31 ianuarie. S-a þinut ºedinþa educativã la batalionul 1, la batalionul 2 ºi la companiile 
neîmbatalionate. La sfârºitul ºedinþei s-a vorbit despre: “Dezertare”. 
 
ªeful Ambulanþei, 
Medic maior D. Cornăţeanu 

Confesor, 
Preot căpitan Borº Manolache 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 1261 
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Nr. 81 din 1 februarie 1945  
Confesorul II al Garnizoanei Lugoj 
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Dare de seamă 
asupra activităţii pastorale a preotului căpitan 

Fãrtãiº Zaharia, dezvoltatã de la 
1 ianuarie 1945 până la data de 1 februarie 1945 

 
 Activitatea pastoralã s-a desfãºurat în mijlocul ostaºilor de la spitale, precum ºi la urmãtoarele unitãþi din 
garnizoanã: Regimentul 5 Roºiori, Regimentul 13 Cãlãraºi, Regimentul 42 Artilerie, Cercul teritorial, Centrul de 
exploatare, Secþia de pompieri ºi Legiunea de jandarmi. 
 În duminici şi sărbători s-au oficiat, în mod regulat, între orele 8-9, scurte slujbe 
religioase la spitale. 

După fiecare slujbă religioasă a urmat predica zilei sau conferinţă la care au luat parte, în 
afară de răniţi, tot personalul spitalului în frunte cu comandamentul. După slujba Liturghiei, la 
care confesorul ia parte regulat, urmează conferinţa şi binecuvântarea mesei, la una din unităţile 
garnizoanei. 
 Peste sãptãmânã, se þin ostaºiilor, prin rotaþie, conferinþe cu caracter religios-moral ºi patriotic. În fiecare 
zi, confesorul e prezent la una din unitãþile amintite. 

Dupã fiecare conferinþã urmeazã convorbirile cu ostaºii. S-au întreþinut convorbiri ºi cu ostaºii de la 
manutanþã, infirmerie ºi închisoare. 
 În ajunul Botezului Domnului, s-a oficiat sfinþirea apei, dupã care a urmat stropirea cu apã sfinþitã a 
birourilor, dormitoarelor, sãlilor de mese ºi magaziilor de la Regimentele 5 Roºiori ºi 13 Cãlãraºi. 
 În ziua Botezului, s-a oficiat slujba sfinţirii apei, unde a luat parte ºi trupa în frunte cu comandanþii. 
 În zilele de sãrbãtori naþionale, ca 1 ºi 24 ianuarie, dupã îndemnul de la bisericã, s-a þinut predica 
ocazionalã ºi la unitãþile cu efectiv mai mare. 
 În cursul lunii, confesorul a înmormântat patru ostaºi de la spitale. 
 În concluzie, se constatã cã situaþia religios-moralã a ostaºilor este mulþumitoare. 

 
Confesorul II al Garnizoanei Lugoj, 

Preot căpitan Fãrtãiº Zaharia 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 1118-1119 
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Ambulanţa 19 Divizionară 

Dare de seamă 
Activitatea desfãºuratã de cãtre subsemnatul, 

preot în cadrul ambulanţei Diviziei 19 Infanterie, 
în perioada 1-28 februarie 1945. 

 
 Dată fiind natura serviciului meu în această ambulanţă, împart expunerea activităţii mele în trei capitole, 
astfel: 
  1. Servicii religioase; 
  2. Educaţie moral-spirituală; 
  3. Înmormântări. 
 1. În fiecare din duminicile ºi sãrbãtorile religioase din aceastã perioadã am sãvârºit serviciul divin în 
biserica din comuna Modry-Kamen, Slovacia, la care au luat parte ofiþerii, subofiþerii ºi trupa ambulanþei, precum 
ºi ofiþerii ºi trupa din eºalonul I al Armatei I ºi al Corpului 7 Armatã ºi populaþia civilã. Am spovedit ºi împãrtãºit 
gravii rãniþi ºi bolnavi. 
 2. Am întocmit cele menţionate în programul elaborat de către Corpul 7 Armată, Serviciul religios. 
 Conferinţe asupra: a. Automutilare; 
    b. Sinucidere; 
    c. Beţie. 
 3. Toţi eroii care au murit pe front, sau din cauza rănilor grave au murit în ambulanţă, au fost 
înmormântaţi de subsemnatul, săvârºind pentru ei serviciul prohodului. 
 Au fost înmormântaţi în cimitirul comunei Modry-Kamen: 
  a. Aduºi de pe front:    8 
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  b. Morţi în ambulanţă: 33 
   Total:   41 
 În amintirea eroilor înmormântaţi în comuna Modry-Kamen, Slovacia, s-a ridicat o troiţă de lemn, stil 
românesc, care în ziua de 25 februarie a.c. s-a sfinþit ºi s-a oficiat un parastas la mormintele eroilor. 
 Au luat parte: D-l colonel medic, dr. Tãnãsescu, ºeful serviciului sanitar al Armatei I, d-l locotenent 
colonel Drãgan, ºeful biroului informaþii al Armatei I, precum ºi mai mulþi ofiþeri de la Armata I ºi ofiþerii, 
subofiþerii ºi trupa Ambulanþei 19 Divizionarã. 
 La solemnitatea sfinţirii au luat parte delegaţii oficiali ai districtului Modry-Kamen care, în răspunsul lor 
la cuvântarea subsemnatului ºi a d-lui colonel dr. Tãnãsescu, ºi-au luat obligaþia moralã de a întreþine pe viitor 
cimitirul eroilor noºtri, în aceleaºi condiþii ca cimitirul civil din localitate. 

Confesorul Ambulanţei 19 Divizionară, 
Preot căpitan Purdel Ioan 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 68 
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Corpul VII Armată 
Serviciul Religios 
[2 februarie 1945] 
 

Dare de seamă 
despre activitatea dezvoltată în cursul lunii ianuarie 1945 

 
 1 ianuarie 1945. Am oficiat Te-Deum ºi am rostit cuvânt ocazional în biserica din Tapioszescö, la care au 
participat unităţile ce se găseau în acea localitate. 
 5 ianuarie. Am trecut prin toate localurile unde se gãseau servicii ale comandamentului, sãvârºind 
tradiþionala stropire cu aghiazmã, fiind ajunul Sf. Botez al Domnului. 
  6 ianuarie. Botezul Domnului. Am slujit sfinţirea cea mare a apei în biserica din comuna Pecel. 
 9 ianuarie. Înmormântarea unui soldat din Regimentul 7 Artilerie Călăreaţă. 
 14 ianuarie. Serviciul divin la Regimentul 7 Artilerie Grea, în comuna Racoscsaba. 
 16 ianuarie. Înmormântarea unui grad inferior la eºalonul I al comandamentului, în comuna Matyasföld. 
 25 ianuarie. Parastas la divizionul I/36 Artilerie A. C., în comuna Bussa. În cuvântarea rostită am arătat că 
prin deasa pomenire a morţilor noºtri dragi, îi avem pe aceºtia, într-un sens oarecare, între noi cãci numai uitarea 
face despãrþirea definitivã între cei vii ºi cei morþi, dupã cuvintele înþelepte ale unui gânditor. 
 28 ianuarie. Serviciu divin pentru unităţile din comuna Ludany. 
 În 9 ianuarie am vizitat pe preotul de la Spitalul 3 Campanie, pe care l-am găsit la datorie, iar în cursul 
deplasării unităţilor pe noua zonă am întâlnit pe mai mulţi dintre preoţii din subordine, cu care m-am întreţinut 
asupra unor chestiuni de serviciu. 
 Dupã terminarea serviciului divin, de fiecare datã am stat de vorbã cu ostaºii prezenþi, dându-le sfaturi 
dupã împrejurãri. În mijlocul trupei comandamentului, am fãcut aceasta de câte ori am avut ocazie, în timpul 
mesei, la care am insistat sã fie precedatã în orice împrejurãri de rugãciune. 
  Constatări: 
 În sufletele unora dintre preoþii militari activi am gãsit o oarecare amãrãciune. Aceasta datoritã faptului cã 
ºi azi mai avem preoþi militari care încã nu au vãzut frontul sau au prea puþine zile pe front, până când unii dintre 
preoţii din subordinea Corpului 7 Armată se apropie de nouă sute zile petrecute pe diferite câmpuri de operaţii. 
Cele afirmate se pot constata din lucrările făcute mai recent în acest sens. 
 Dar rezultatul muncii de însufleţire a ostaºilor, fãcutã de indivizi al cãror moral nu poate fi totdeauna la 
înãlþime, este foarte problematic. 
  Propun: 
 Să se intervină la cei în drept, spre a se lua măsuri de înlocuirea preoţilor cu zile mai multe pe front, prin 
preoţi al căror număr de zile servite în zonele de operaţii este redus, făcându-se pe cât e posibil o echitate în 
împărţirea acestei îndatoriri la care suntem datori a lua parte cu toţii. 
 Mãsura propusã este uºor de tradus în fapt ºi nu necesitã nici o cheltuialã. 

ªeful Serviciului Religios C. VII A., 
Protopop maior D. Coºeriu 
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A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 388, f. 1255 
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Regimentul 10 Infanterie 
[16.02.1945] 
Nume ºi prenume: Buzescu C. Nicolae 
Gradul: preot, căpitan rezervă 
Unitatea: Regimentul 10 Infanterie 
Vechimea în grad: 15.X.1944 
Locul ºi data naºterii: 1907.X.15, Corbu, judeţul Olt 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Coroana României” cls a V-a în grad de cavaler, cu spade ºi 
panglicã de “Virtute Militară“ 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 511 din 16.II.1945 
Motivul propunerii: În regiunea Iablonita, unde lupte grele, încununate de succes, au fost duse de Regimentul 10 
Infanterie, preotul Nicolae Buzescu, depãºindu-ºi atribuþiile de pãrinte sufletesc al ostaºilor în mijlocul cãrora sta zi 
ºi noapte, încurajându-i cu vorbe ºi pilde concrete, se pune în fruntea brancardierilor ºi sanitarilor, dând un preþios 
concurs. Numãrul rãniþilor sporea de la un ceas la altul, mijloacele de transport erau insuficiente. Preotul Buzescu, 
din proprie iniþiativã, împrumutã o cãruþã de la cetãþenii din Iablonita, o conduce personal pânã la poalele 
munþilor, apoi urcând ºi coborând pantele cele mai abrupte, înhãmat singur la sanie, transportã rãniþii la cãruþa pe 
care o conduce la postul de prim ajutor al regimentului. În luptele duse pentru cucerirea cotei 1084, preotul 
Buzescu dovedeºte acelaºi spirit de iniþiativã ºi de neobositã participare la ajutorarea rãniþilor.  
Adjutantul regimentului, locotenent Giurău Tiberiu 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Aprob”. Comandantul Diviziei 6 Infanterie, general /ss/ indescifrabil 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 120 Vest, f. 137 
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Regimentul 92 Infanterie Grea 
Serviciul Religios 
Oficiul Poºtal Militar nr. 122 
la 16 februarie 1945      Văzut, 

Comandantul Regimentului 92 Infanterie, 
Locotenent colonel ªoimaru Gheorghe 

 

Dare de seamă 
despre activitatea pastoralã a preotului cãpitan Popa Ilie, desfãºuratã la Regimentul 92 Infanterie Grãniceri, 

de la 1-31 ianuarie 1945 
 

 1. 5 ianuarie - Garnizoana Szazsfa - Sfinþirea apei mici, apoi umblatul cu Sfânta Cruce la ostaºii de la 
trenul regimentar ºi ostaºii de la alte unitãþi (53 Transmisiuni). 
 2. 6 ianuarie - Garnizoana Szöglighet, întreg regimentul - Sfinţirea apei mici cu rugăciunea de ajutor ºi 
izbândire, de la Te-Deum-ul în vreme de rãzboi. Stropirea celor de faþã cu aghiazmã. Predica: “Însemnãtatea 
Sfintei Boboteze la ostaºii de pe front”. Polihroniul. Sfânta slujbã a început cu rugãciunea: “Cu noi este 
Dumnezeu...”, cântatã de tot regimentul ºi terminatã cu “Mulþi ani trãiascã“, cântat de asemenea de tot regimentul. 
 3. 28 ianuarie - Garnizoana Ojghian, biserica parohiei - Te-Deum-ul în vreme de război. Polihroniul. 
  B. Conferinþe, convorbiri cu ostaºii 
 1. 1 ianuarie - Garnizoana Reste - Convorbiri cu ostaºii de la cantonamente, sfãtuindu-i la curãþenie 
trupeascã ºi sufleteascã. 
 2. 2 ianuarie - Idem - Între ostaºii artileriºti, convorbiri duhovniceºti. 
 3. 7 ianuarie - Garnizoana Szöglighet - La toate companiile regimentului, îndemnând ostaºii a fi buni 
camarazi (cu ofiþerii ruºi, în inspecþie). 
 4. 8 ianuarie - Idem, batalionul II – “Dreptul la viaþã ºi libertate se câºtigã de ostaºii care luptã cu 
vrednicie”. 
 5. 9 ianuarie - Garnizoana Szöglighet, batalioanele I ºi II la ora raportului – “Luptãm pentru dreptatea, 
libertatea ºi legea strãbunã“. 
 6. 10 ianuarie - La trenul de luptã regimentar - Convorbiri duhovniceºti cu ostaºii de aici. 
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 7. 11 ianuarie - La punctul de comandã operativ, compania comandã ºi batalionul II - Între ostaºii liniei de 
foc, îndemn la luptã eroicã pentru Neam ºi Þarã. 
 8. 18 ianuarie - La trenul de luptã regimentar - “Camaraderia ºi grija de bunul avut al þãrii”. 
 9. 29 ianuarie - Garnizoana Ojghian - Printre ostaºii regimentululi înainte de defilare ºi apoi în tot timpul 
deplasării. 
  C. Diverse servicii 
 În zilele de 3, 4, 20, 22, 23, 24, 25, 30 ºi 31. În deplasare cu întreg regimentul. Convorbiri cu ostaºii. 
  În luna ianuarie a.c. am înmormântat cu toatã cinstea cuvenitã 22 ostaºi eroi din regimentul nostru. 
 În zilele de 15 ºi 16 ianuarie a.c. - De dimineaþã am cercetat ostaºii rãniþi ºi bolnavi de la infirmeria 
regimentului ºi ambulanþa Diviziei 18-a Infanterie, cu care ocazie am împãrþit câte o canã de ceai fierbinte la 
fiecare, mângâindu-i în suferinþa lor. 
 În ziua de 26 ianuarie a.c. - Am spovedit ºi în ziua de 27 ianuarie a.c. am împãrtãºit cu Sfintele Taine pe 
sergentul Corodeanu Ion, compania 5-a, batalionul II. 

Confesorul Regimentului 92 Infanterie Grăniceri, 
Preot căpitan Popa Ilie 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f. 1152 
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Caransebeº, 20 februarie 1945 
 

Î. P. S. STĂPÂNE, 
 
 Subsemnatul diacon Cunescu V. Vasile, domiciliat în oraºul Caransebeº, stada Banul C. Borbeli nr. 18, 
 Cu fiiască supunere vin a Vă face cunoscut următoarele: 
 Subsemnatul, în baza aprobării Î. P. S. Voastre, nr. 1393 din 16 decembrie 1942, am oficiat onorific la 
biserica militară din fosta Garnizoană Cernăuţi, ajutând întru toate pe confesorul titular, preot căpitan Birău 
Pantelimon, până în luna martie 1944 când, din cauza evenimentelor militare, am fost nevoit sã mã evacuez, 
stabilindu-mã în comuna Perian judeþul Timiº Torontal. 
 Din pricina operaþiunilor militare din acea zonã am fost nevoit sã mã refugiez din nou, stabilindu-mã 
definitiv în oraºul Caransebeº. 
 În dorinþa de a continua ºi pe mai departe o cât mai strânsã legãturã cu Sf. Bisericã în ceea ce priveºte atât 
liturghisirea cât ºi practica pastoralã, cu fiiascã supunere rog pe Î. P. S. Voastre sã binevoiþi a aproba sã oficiez - ca 
ºi la Cernãuþi - în calitate de diacon, la biserica Garnizoanei Caransebeº, alãturi de confesorul titular, preot cãpitan 
Bololoiu ªtefan. 
 
 Caransebeº, 20 februarie 1945 
 Str. Banul C. Borbeli 18             Cu fiiască supunere, 

/ss/ indescifrabil 
Î. P. S. Sale 

Înalt Prea Sfinţitului Partenie, Episcopul Armatei, 
Alba-Iulia 

Rezoluţie: Se aprobã sã oficieze la biserica militarã din garnizoana Caransebeº, în care scop se va înºtiinþa 
confesorul din garnizoana Caransebeº. /ss/ Part[enie] 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 307, f. 984 
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Batalionul 16 Vânători Munte 
[20.02.1945] 
Nume ºi prenume: Opriºan Emil 
Gradul: preot, căpitan rezervă 
Vechimea în grad: 1 aprilie 1937 
Unitatea: Batalionul 16 Vânători Munte 
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Locul ºi data naºterii: 1914 aprilie 17, Ostrov, judeţul Constanţa 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Stagiul pe front: 11 luni ºi 16 zile 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Coroana României”, cls. a V-a cu spade, fără panglică de “Virtute 
Militară“. 
Motivul propunerii: În calitate de confesor al batalionului, ºi-a manifestat deosebite calitãþi de confesor în slujba 
ostaºilor de pe front. De multe ori, în situaþii grele, este în linia întâi încurajând ostaºii ºi împãrþind pentru fiecare 
vorbã de îmbãrbãtare. Are grijã pentru scoaterea morþilor din linia întâi ºi, mai ales, pentru înmormântarea lor. Nu-
l înfricoºeazã nici focul armelor automate ºi nici bombardamentele de artilerie pentru a-ºi executa misiunea de 
adevãrat preot pe front. Se distinge, în mod special, în luptele de la Hãjdate, Finiºel (Ardeal), când, cu tot 
bombardamentul inamic, a scos din poziþie toþi morþii batalionului ºi i-a îngropat. De asemenea, la Emöd, în zilele 
de 11-15.XI.1944, când batalionul a avut mulþi morþi, nu l-a înfricoºat focul puternic inamic din linia întâi, a adus 
morþii pentru a-i înmormânta dupã datinile creºtineºti. Este un preot exemplu pentru camarazi, chiar combatanþi, 
cu mult curaj ºi foarte hotãrât. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Rog a aproba”. Comandantul Grupului 5 Vânători Munte, colonel /ss/ indescifrabil; “Se 
aprobă“. Comandantul Diviziei a 2-a Munte, general, /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 130/20.02.1945 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar dec. vest 166, f. 50 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL DE RĂZBOI 

către 
Episcopia Armatei - Inspectoratul Clerului Militar Alba Iulia 

 
Ordin Circular Nr. 1362 

din 25 februarie 1945, către preoţii militari activi, 
 

 Urmare la ordinul circular nr. 1362 din 15 decembrie 1944, vã facem cunoscut cã, în urma sforþãrilor 
fãcute ºi þinând seama de numeroasele cereri ce ni s-au adresat din partea diferitelor unitãþi militare, am reuºit sã 
tipãrim ºi anul acesta Calendarul Ostaºului, lucrare care este aproape terminatã ºi în curând vã vom expedia prin 
poºtã numãrul de exemplare corespunzãtor. 
 Din cauza scumpetei ºi a lipsei de hârtie, am tipãrit numai un numãr restrâns de exemplare. Le veþi afiºa 
personal în toate camerele de la unitãþile militare din acea garnizoanã, raportându-ne de executare. Cu aceastã 
ocazie atragem luarea aminte tuturor preoþilor militari asupra regularitãþii dãrii de seamã de activitatea desfãºuratã 
în fiecare lunã. 
 De asemenea, vã facem atenþi asupra unei abateri de la disciplina militarã ºi anume, unii preoþi îºi 
pãrãsesc garnizoanele ºi vin la minister pentru a se interesa personal de situaþia lor. Acest lucru nu este admis sub 
nici un motiv. Cine are vreo cerere sau nemulþumire, sã se adreseze pe cale ierarhicã ºi va primi rãspunsul cuvenit. 
Nici un preot militar n-are voie sã intre în localul Ministerului de Rãzboi, decât dacă a fost chemat prin ordin 
special sau i s-a aprobat audienţă în prealabil. Am cerut organelor de supraveghere din minister să-mi semnaleze 
orice abatere de la aceste dispoziţiuni, iar preotul căzut în vină, va fi notat rău în memoriu, cu consecinţe la 
înaintarea în grad. Dupã cum, orice ofiþer nu-ºi pãrãseºte unitatea ºi nu vine la minister decât dacã este chemat, 
aceloraºi restricþii trebuie sã se supunã ºi preoþii militari, dacã vor sã se menþinã în corpul ofiþeresc; altfel îºi pot 
pierde gradele. 
 În curând vor fi încorporaþi recruþii ctg. 1946. Fiþi cu deosebitã atenþie faþã de ei ºi ocupaþi-vã de 
aproape de educaþia lor religioasã moralã. Prin predici, conferinþe ºi sfaturi pãrinteºti sã-i faceþi sã se simtã cât mai 
bine în noua viaþã de cazarmã. 
 În general, fiþi punctuali în serviciu ºi îndepliniþi-vã cu sfinþenie ºi în mod cât mai conºtiincios toate 
datoriile ce le aveþi ca pãrinþi sufleteºti ai ostaºilor. Fiþi în strânsã legãturã ºi desãvârºitã armonie cu întreg corpul 
ofiþeresc. Nu scãpaþi din vedere nici o clipã greutatea vremurilor prin care trecem. Seriozitatea, sobrietatea în toate 
împrejurãrile, precum ºi împlinirea datoriei, trebuie sã caracterizeze þinuta oricãrui preot militar. 



 199 

 Personal, mă voi interesa de aproape de felul cum fiecare preot militar execută aceste dispoziţiuni. 
 

Episcopul Armatei, 
General dr. Partenie Ciopron 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 306, f. 420 
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Corpul VII Armată 
Serviciul Religios 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii preoţilor militari din subordinea 

Corpului 7 Armată,  
pe luna februarie 1945 

 
 Dupã cum reiese din dãrile de seamã intrate la acest serviciu, preoþii militari au continuat ºi în aceastã 
lunã munca ce le revine ca duhovnici ai trupei. 
 Au oficiat, unde a fost posibil, servicii divine urmate de cuvântãri. Subiectele dezvoltate au fost din cele 
date de cãtre acest serviciu prin ordine anterioare, ca: automutilare, sinucidere, beþie, furt, rãbdare ºi altele. Dar s-a 
vorbit ºi în legãturã cu Evanghelia cititã. 
 ªi în jurul ideilor de mai sus, s-a desfãºurat ºi pastoraþia individualã, fãcutã de cãtre preoþi la posturile de 
prim ajutor, sau chiar în primele linii ºi la trenurile regimentare. 
 Una din preocupările de căpetenie a preoţilor a fost înmormântarea celor căzuţi, conform tradiþiilor 
rituale, precum ºi îngrijirea mormintelor, pe care le-au marcat cu cruci, iar prin împrejmuire au transformat aceste 
locuri în cimitire. Unii preoþi aratã cã au fãcut apel la autoritãþile locale cu privire la cimitirele de eroi ºi acestea s-
au obligat cã le vor întreþine în aceleaºi condiþii bune ca ºi cimitirele proprii. 
 Cimitire cu morminte mai numeroase, în zona în care se gãseºte corpul de armatã în luna februarie, avem 
în Modri-Kamen, Lest ºi Dacov-Lom, care au fost inaugurate prin servicii divine ºi cuvântãri. 
 Activitatea preoþilor de la ambulanþe ºi spitale a prezentat ºi în aceastã lunã aceeaºi particularitate pe care 
le-o dã administrarea Tainelor Spovedaniei ºi Împãrtãºaniei, citirea de rugãciuni de însãnãtoºire, mângâierea 
suferinþelor ºi îngroparea celor morþi, pe care le-au fãcut conºtiincios. 
 Peste tot, preoþii au þinut legãtura cu trupa, gãsindu-se în mijlocul lor zilnic, interesându-se de nevoile lor, 
îmbãrbãtându-i, îndemnându-i la cele bune ºi rostind cu ei rugãciunile înaintea mesei. 
  Constatări 
 Din dãrile de seamã reiese cã preoþii ºi-au fãcut, ºi în aceastã lunã, conºtiicios, datoria. 

 
ªeful Serviciului Religios al Corpului VII Armatã, 

Protopop maior D. Coºeriu 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 67 
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Regimentul 23 Infanterie 
Serviciul Religios 
 

Raport de activitate pe luna februarie, 
menţionată zilnic 

 
 Joi, ziua 1-a - Am fost în deplasare ºi apoi ne-am stabilit în satul Lest. 
 Vineri, ziua 2-a - Am sãvârºit Te-Deum pentru vreme de rãzboi la batalionul I, având în vedere, în 
cuvântare, ºi sãrbãtoarea: “Întâmpinarea Domnului”. 
 Sâmbãtã, ziua 3-a - Am vizitat infirmeria ºi postul de prim ajutor al regimentului. 
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 Duminică, ziua 4-a - Am vizitat, din nou, răniţii de la postul de prim ajutor al regimentului, al căror număr 
era destul de mare. 
 Luni, ziua 5-a - Am fost pe poziţie, vizitând postul de comandă. 
 Marţi, ziua 6-a - Din ordinul diviziei, împreună cu preotul căpitan Bereu, de la Regimentul 38 Infanterie, 
am ales locul potrivit pentru un cimitir de divizie, în partea de rãsãrit a satului Lest, întocmind ºi actul necesar de 
cedare din partea autoritãþilor locale. 
 Miercuri, ziua 7-a - Am þinut o ºedinþã educativã la batalionul al II-lea. 
 Joi, ziua a 8-a ºi pânã marþi, ziua 27-a - Am supravegheat lucrãrile din cimitir; am identificat morþii; am 
înmormântat în total 193 de ostaºi, dintre care 155 aparþin regimentului nostru, iar diferenþa de 38 aparþin altor 
formaþiuni din Divizia a X-a; deºi crucile respective au fost lucrate de compania 10-a asanare, totuºi noi le-am scris 
pe toate ºi aranjamentul lor s-a fãcut sub supravegherea noastrã. 
 Miercuri,ziua 28-a - Am fost pe poziþie, vizitând postul de comandã ºi batalionul al II-lea, care era pe 
poziþie, cercetând pe fiecare ostaº în parte. 

 
Confesorul Regimentului 23 Infanterie, 

Căpitan preot ªtefan Dobra 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 69 
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[Ambulanţa 10 Divizionară] 
 

Dare de seamă 
de activitatea preotului cãpitan Borº Manolache, 

în cadrul Ambulanţei Divizionare,  
în cursul lunii februarie 1945 

 
 1 februarie1945 - S-a oficiat sfinþirea agheazmei mici pentru trupã ºi rãniþii de la ambulanþã. La sfârºit, 
confesorul a vorbit ostaºilor despre: “Rãbdarea ce trebuie sã o aibã omul în faþa suferinþei ºi ajutorul ce este dat 
din partea lui Dumnezeu celor care nu cârtesc împotriva lui”. 
 2-3 februarie - Ambulanþa s-a deplasat la Riecky-Dol. În timpul marºului, confesorul a mers în mijlocul 
trupei, îmbãrbãtând ostaºii obosiþi. 
 4 februarie - S-a oficiat serviciul divin pentru trupã ºi rãniþi. La sfârºit s-a explicat pericopa evanghelicã 
de cãtre confesorul ambulanþei. Dupã masã, s-a ales locul pentru cimitir ºi s-au procurat materiale pentru 
confecþionarea crucilor ºi coºciugelor pentru cei decedaþi. 
 5 februarie - S-au vizitat răniţii ce au sosit de pe front, îmbărbătându-i să suporte cu bărbăţie intervenţia 
chirurgicală. După aceea s-a oficiat serviciul înmormântării pentru cei decedaţi. 
 6-7 februarie - S-a asistat la ruga trupei, s-au procurat materiale pentru împrejmuirea cimitirului ºi aliniat 
mormintele celor îngropaþi. 
 8 februarie - S-a þinut ºedinþa educativã ostaºilor de la ambulanþã, vorbindu-li-se despre: “Sinucidere”. 
 9 februarie - Confesorul a asistat la ruga trupei ºi s-au citit rugãciuni de grabnicã însãnãtoºire rãniţilor. 
 10 februarie - S-a oficiat serviciul divin pentru trupã ºi rãniþi. La sfârºit, confesorul a explicat pericopa 
evangheliei citite. 
 11-14 februarie - S-a oficiat serviciul înmormântãrii ostaºilor decedaþi în ambulanþã, s-au vizitat rãniþii 
sosiþi de pe front, îmbãrbãtându-i sã suporte cu bãrbãþie intervenþia chirurgicalã, s-a asistat la ruga trupei ºi aliniat 
mormintele în cimitir. 
 15 februarie - S-a þinut ºedinþa educativã pentru trupa de la ambulanþã, la sfârºitul cãreia confesorul le-a 
vorbit ostaºilor despre “Beþie”. 
 16-17 februarie - S-au citit rugãciuni pentru rãniþi, s-au înmormântat ostaºii decedaþi ºi s-au procurat 
materiale pentru cruci ºi coºciuge. 
 18 februarie - S-a oficiat serviciul divin, explicându-se de către confesor pericopa Evangheliei din această 
zi. 
 19-21 februarie - S-a asistat la ruga trupei, s-au înmormântat ostaºii decedaþi, s-au procurat materiale 
pentru împrejmuirea cimitirului, s-au aliniat crucile din cimitir ºi s-au citit rugãciuni pentru rãniþi. 
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 22 februarie - S-a ţinut o ºedinþã educativã pentru trupã, confesorul vorbindu-le ostaºilor despre “Furt”, 
combãtând acest pãcat cu argumente scripturistice ºi raþionale. 
 23-24 februarie - S-au îmbărbătat răniţii pentru a suporta cu bărbăţie intervenţiile chirurgicale, citindu-le 
anumite rugãciuni. S-a efectuat înmormântarea ostaºilor decedaþi ºi s-au aliniat mormintele din cimitir. 
 25 februarie - S-a oficiat serviciul divin pentru trupã ºi rãniþi. La sfârºit, confesorul a citit rugãciuni pentru 
rãniþi. La sfârºit, confesorul a explicat pericopa Evangheliei din această zi. 
 26-28 februarie - S-au citit rugãciuni pentru rãniþi, înmormântarea ostaºilor decedaþi, asistat la ruga 
trupei, curãþit cimitirul ºi aliniat crucile. 
 
ªeful Ambulanþei 10 Divizionarã, 
Medic maior D. Cornăţeanu 

Confesor, 
Preot căpitan Borº Manolache 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 70 
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Armata a IV-a 
[01.03.1945] 
Nume ºi prenume: Croitoru Ioan 
Gradul: maior, preot activ 
Unitatea: Armata a IV-a 
Vechimea în grad: mai 1940 
Locul ºi data naºterii: 1895 august 14, Brãila, domiciliat: Bucureºti, str. Logofãtul Udriºte, nr. 3 
Ultima decoraţie de război ce posedă: Ordinul “Coroana României” cls. a IV-a cu spade 
Stagiul pe front de la primirea ultimei decoraţii: 9 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Steaua României” cu spade 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 192 din 1.III.1945 
Motivul propunerii: În tot timpul campaniei contra germano-maghiarilor a însufleþit ostaºii în luptã ºi le-a fost un 
adevãrat duhovnic sufletesc - care în vremuri grele le-a fost sprijin moral. Cu ocazia vizitei Sfinþiei Sale Episcopul 
Nicolae de Oradea a însoþit de aproape trupele din linia întâi în urmãrirea inamicului - a îmbãrbãtat ostaºii în luptã. 
Cu multã inimã, sentiment patriotic de neegalat, dragoste de semeni, a reuºit sã fie iubit ºi stimat, de la ostaº, la mai 
marii sãi în grad. În serviciul religios este de neegalat ºi ºtie a picura în sufletele tuturor credinþa întru Domnul ºi în 
dreptatea cauzei neamului românesc. Îl propun din convingere a fi decorat cu “Steaua României” cls. a IV-a cu 
spade. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Se aprobă Steaua României, cls. a IV-a cu spade”. Comandantul Armatei a IV-a, 
generalul de C.A. /ss/ indescifrabil. 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 19 b Vest, f. 49 
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[Regimentul 33 Dorobanţi] 
Nr. 81 din 1 martie 1945 
 

Preot cãpitan Burghelea ªtefan 
către 

P. O. Regimentul 33 Dorobanţi 
 
 Am onoarea a vă raporta mai jos darea de seamă despre activitatea pastorală a subsemnatului în acest 
corp, în cursul lunii februarie a.c., rugându-vă să binevoiţi a o înainta locului în drept. 
 În tot cursul acestei luni, regimentul aflându-se în operaþii, am stat la postul de prim ajutor regimentar 
pentru a da asistenþã rãniþilor ºi bolnavilor. 
 Am mers ºi la posturile de prim ajutor batalionare, iar în timp de noapte, am vizitat ostaºii din prima linie, 
dându-le curaj ºi încredere în Dumnezeu. 
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  Interesându-mã de nevoile lor, am raportat domnului comandant dorinþa ostaºilor luptãtori din prima linie, 
de a li se mãri raþia de pâine, pentru care se ºi interveni la locul în drept. 
 Din nefericire, am avut zilnic de înmormântat ostaºii cãzuþi în luptã ºi aduºi de pe poziþie. 
 Am înmormântat, în cursul acestei luni, un număr de 163 eroi căzuţi la datorie, din care: 147 din 
Regimentul 33 Dorobanþi, cunoscuþi cu toate datele; 2 din Regimentul 3 Artilerie, Batalionul 110 A. C.; 1 din 
Regimentul 20 Artilerie; 1 din Regimentul 30 Infanterie; 4 cunoscuþi dupã nume, fãrã a le ºti unitatea; 4 
necunoscuþi ºi 1 german, necunoscut. Pentru înmormântarea ostaºilor am recunoscut ºi ales cimitirul satului Dacov-
Lom, suprapunându-l ca loc de cinste bine destinat, având împrejmuire ºi þinând seama cã ne aflâm într-o þarã 
creºtinã, unde cultul morþilor este o tradiþie oficialã. 
 Completându-se parcela găsită liberă în cimitir, am fost nevoit să încep al doilea cimitir, în imediata 
vecinătate. 
 Toþi ostaºii au fost înmormântaþi cu echipamentul prevãzut de ordinele superioare, în gropi individuale ºi 
având la cap o cruce model cu numele scris. 
 Dacă împrejurările ne vor permite, mă voi îngriji de împrejmuirea noului cimitir. 

Preot căpitan Burghelea ªtefan 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 120 
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Preot căpitan N. T. Cernea 
- confesor - 
Garnizoana Ploieºti 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii pastorale de la 1 la 31 martie, 1945 

 
 La 1 a acestei luni - conform tradiţiei noastre creştineşti - am făcut slujba de sfinţire a 
apei (aghiazma) la următoarele unităţi: 
  a) La Regimentul 3 Cãlãraºi, unde am vorbit ostaºilor care au luat parte la slujbã despre: “Credinþa ºi 
faptele bune, ostãºeºti”; 
 b) La Spitalul militar - în saloanele de la parter - cu care ocazie, de asemenea, am vorbit răniţilor despre: 
“Puterea vindecărilor prin credinţă“; 
 c) La Centrul de exploatare teritorial, unde am vorbit celor prezenþi despre: “Camaraderia, baza trãirii 
ostãºeºti”. 
 La 2 martie am fãcut înmormântarea unui ostaº mort de tifos exantematic. 
 Duminică, 4 martie, am luat parte împreună cu preoţii parohiei de la biserica Sfânta Vineri la oficierea 
Sfintei Liturghie, cu care ocazie am predicat în legãturã cu evanghelia zilei, despre: “Fiul cel risipitor”. La 
sãvârºirea Sfintei Liturghii au luat parte ºi ostaºii de la detaºamentul de jandarmi. 
 În zilele de 5, 6 ºi 7 martie, conform ordinului garnizoanei, nr. 16.847 din 20 ianuarie a.c., am lucrat la 
biroul 3 rezolvând cererile de autorizaţii pentru nunţi, botezuri, sebări, baluri etc. 
 La 8 martie, împreunã cu pãrintele cãpitan Tacu Virgil, am fãcut înmormântarea unui ostaº mort la spitalul 
militar. 
 Miercuri, 14 martie, am fãcut înmormântarea altor doi ostaºi morþi de tifos exantematic la spitalul militar. 
 Joi, 15 ºi vineri, 16 martie, am lucrat cu delegaþii Misiunii Americane la identificarea aviatorilor cãzuþi în 
timpul bombardamentelor din vara ce a trecut. Datoritã lãmuririlor date ºi a documentelor prezentate s-a putut face 
identificarea ulterioarã a unui numãr însemnat de aviatori americani care - datoritã împrejurãrilor de atunci - 
fuseserã aduºi la cimitir spre a fi înmormântaþi fãrã nici o identitate. 
 Am primit mulþumiri verbale de felul corect ºi ireproºabil cum am înþeles sã mã comport ca preot 
confesor faþã de cei ce fuseserã atunci cãzuþi la datorie. 
 Sâmbãtã, 17 martie, în urma demersurilor fãcute personal, reuºind a cãpãta de la Corpul V Armatã 
aprobarea pentru o maºinã, am mers la Bucureºti pentru a aduce primul transport din stocul de 578 cruci de beton 
repartizate de Aºezãmântul Naþional “Regina Maria” pentru Cultul Eroilor, cimitirului garnizoanei noastre de aici. 
 Duminică, 18 martie, am luat parte la slujba Sfintei Liturghii la biserica Buna-Vestire, unde au participat ºi 
ostaºii de la Regimentul 3 Cãlãraºi. Am predicat despre: “Postul creºtin ca mijloc de înfrânare trupeascã ºi înãlþare 
sufleteascã“. 
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 Marţi, 20 martie, am făcut slujba de înmormântare unui elev de la ºcoala de ofiþeri rezervã, mort la 
spitalul militar, de tifos exantematic. 
 Miercuri, 21 martie, fiind Sãptãmâna Mare, am fost dimineaþã spre a mãrturisi ºi împãrtãºi bolnavii de la 
spitalul militar, iar dupã masã am luat parte la slujba Pavecerniþiei de la catedrala oraºului. 
 Vineri 23 ºi sâmbãtã, 24 martie, am mers din nou la Bucureºti spre a transporta în continuare crucile 
pentru cimitirul eroilor. 
 Cu aceastã ocazie, gãsind la atelierele Aºezãmântului, din Bucureºti, o troiþã disponibilã, am fãcut raport, 
prin garnizoanã, pentru a se aproba cimitirului nostru ridicarea acestui monument al credinþei ºi cinstirii jertfelor 
eroilor noºtri cãzuþi. 
 Duminică, 25 martie, împreună cu părintele locotenent colonel M. Popescu, protoereul Corpului V 
Armatã, am participat la slujba Sfintei Liturghii la biserica Buna-Vestire, al cãrei hram s-a prãznuit. Au fost 
invitaþi ºi ostaºii Regimentul 3 Cãlãraºi, ca unii ce sunt cãzuþi în jurul acestei biserici. 
 Luni, 26 martie, am făcut înmormântarea a doi ostaºi morþi la spitalul militar. 
  Iar miercuri, 28 ºi pânã sâmbãtã 31 martie, am lucrat tot timpul la cimitirul eroilor, ajutat fiind de doi 
ostaºi puºi la dispoziþie de Regimentul 1 Vânãtori. 
 Astfel: 
 În primele două zile am amenajat mormintele, am montat crucile de stejar aduse de la Cultul Eroilor, din 
Bucureºti, ºi am aºezat plãcile de identitate ale aviatorilor americani identificaþi cu ocazia verificãrilor fãcute 
împreunã cu delegaþii Misiunii Americane mai sus menþionate. 
 Cu aceastã ocazie meritã a face menþiunea deosebitã pentru concursul pe care spitalul militar - prin ºeful 
sãu, locotenent colonel Sepetescu - a înþeles sã-l dea, spontan, atunci când subsemnatul, dupã ce am umblat pe la 
alte autoritãþi ce mi-au refuzat solicitarea fãcutã, am rugat a confecþiona un numãr de tãbliþe cu numele aviatorilor 
americani identificaþi recent, spre a fi puse pe crucile acestora, aºa cum delegaþii americani întrebaserã dacã se 
poate face. Cum, pentru garnizoana noastrã nu e numai o datorie, ci ºi o chestiune de pretigiu, ºi cum spitalul 
militar a înþeles ºi apreciat la fel acest lucru, s-a putut realiza o lucrare artistic executatã, care poate face cinste 
cimitirului nostru. 
 În ce priveºte restul celorlalte douã zile de pânã la sfârºitul lunii, am continuat cu amenajatul mormintelor 
din cimitirul militar, lucru care va trebui reluat ºi continuat - terenul foarte neprielnic ºi îngheþul iernii 
nepermiþând a se face acest lucru pânã acum. 

 
Confesor, 

Preot căpitan N. T. Cernea 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 48-49 
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Batalionul 24 Vânători Munte 
[20.03.1945] 
Nume ºi prenume: Bica Gheorghe 
Gradul: preot, căpitan activ 
Vechimea în grad: 15 noiembrie 1940 
Unitatea: Batalionul 24 Vânători Munte 
Locul ºi data naºterii: 1914 aprilie 22, Voievodenii Mari, judeþul Fãgãraº 
Ultima decoraţie de război ce posedă: Ordinul “Coroana României” cls. a V-a cu spade ºi panglicã de “Virtute 
Militarã“ 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 158/1942 
Stagiul pe front: 21 luni de la primirea ultimei decoraţii 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Steaua României” cls. a V-a cu spade 
Motivul propunerii: Preotul cãpitan Bica Gheorghe a fost confesorul batalionului în întreaga campanie din Ardeal. 
ªi-a îndeplinit misiunea sa cu o desãvârºitã conºtiinciozitate, oficiind servicii religioase, întãrind ºi îmbãrbãtând 
ostaºii prin cuvântãri ºi de nenumãrate ori cercetându-i în linia întâi ºi încurajându-i. S-a strãduit ca toþi eroii sã fie 
înmormântaþi cu cinstea cuvenitã. Din proprie iniþiativã a cerut ºi ºi-a luat angajamentul sã organizeze ºi sã 
înfrumuseþeze cimitirul eroilor din Târgu-Mureº. În timp ce lucra la cimitir, trupele române au fost obligate sã se 
retragã din Ardealul de Nord. Preotul cãpitan Bica, spre a-ºi duce la bun sfârºit obligaþia luatã, punându-ºi viaþa în 
joc, a rãmas în Târgu-Mureº numai cu 2 soldaþi, încã 12 zile, pânã când a terminat lucrãrile începute. Pentru 
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spiritul de jertfã ºi pentru vrednicia cu care ºi-a îndeplinit misiunea, propunem a fi decorat cu ordinul “Steaua 
României” cls. a V-a cu spade. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Pentru iniþiativa de a organiza ºi apoi a executa chiar pe teren un cimitir al eroilor, 
grupat, sunt complet de acord”. Comandantul Batalionului 24 Vânãtori Munte, colonel, /ss/ indescifrabil. “Rog a se 
aproba distincţiunea pentru care se propune”. Comandantul Diviziei 1 Munte, general Vasile Pascu. “Aprob”. 
Comandantul Corpului de Munte, general, /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 196/20.03.1945 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 161, f. 122 
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Divizia 8-a Cavalerie Purtată 
Ambulanţa nr. 44 Moto 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii preotului căpitan Nariţa Gheorghe, 

în lunile martie ºi aprilie 1945 
 
 1 martie 1945, înmormântarea, în comuna Brezno-Slovacia, a celor 7 ostaºi morþi în ambulanþã ºi din 
bombardament de artilerie. 
 2 martie 1945, înmormântarea celor 7 ostaºi morþi pe câmpul de luptã. 
 3 martie 1945, înmormântarea, în Brezno-Slovacia, a unui ofiþer din Regimentul 3 Artilerie Moto ºi a 
celor 3 ostaºi. 
 4 martie 1945, serviciul religios pentru ostaºii morþi pe câmpul de onoare. 
 5 martie 1945, înmormântarea celor 10 ostaºi morþi pe front. 
 6 martie 1945, înmormântarea celor 3 ostaºi, în Brezno-Slovacia. 
 7 martie 1945, înmormântarea, în Brezno-Slovacia, a celor 13 ostaºi. 
  8 martie 1945, înmormântarea, în Brezno-Slovacia, a celor 8 ostaºi ºi un ofiþer. Cuvântarea funebrã. 
 9 martie 1945, înmormântarea, în Brezno, a celor 10 ostaºi ºi a unui ofiþer din Regimentul 3 Cãlãraºi. 
 10 martie 1945, înmormântarea, în Brezno, a celor 10 ostaºi ºi un ofiþer din Regimenul 3 Cãlãraºi. 
 11 martie 1945, maslu pentru bolnavii ºi rãniþii din ambulanþã; cuvântare ocazionalã. Dupã masã, 
înmormântarea celor 7 ostaºi, în Brezno. 
 12 martie 1945, înmormântarea, în Brezno, a celor 2 ostaºi. 
 13 martie 1945, înmormântarea, în Brezno, a celor 8 ostaºi morþi pe front. 
 14 martie 1945, înmormântarea a celor 8 ostaºi. 
 15 martie 1945, înmormântarea, în Brezno, a celor 28 ostaºi morþi pe front. Sfinþirea troiþei ridicate în 
Brezno în amintirea celor 260 morţi ai diviziei, înmormântaţi în cimitirul comunal. 
 16 martie 1945, înmormântarea, în Brezno, a celor 8 ostaºi. 
 17 martie 1945, înmormântarea, în Brezno, a celor 4 ostaºi. 
 Predarea cimitirului, autoritãþilor locale din Brezno, cu schiþele ºi tabelul nominal al morţilor. 
 18 martie 1945, deplasarea de la Fezno la Detwa-Hutzo. 
 19 martie 1945, la eºalonul I al diviziei ºi secþia I-a înaintatã a ambulanþei - pastoraþie individualã. 
 De la 20 martie 1945, pânã la sfârºitul lunii, ambulanþa a funcþionat la Naghy-Zlatka, unde am 
înmormântat 6 ostaºi, iar la Zwolen, pânã în primele zile ale lunii aprilie 1945 am înmormântat 27 ostaºi. 
 De la 8 aprilie 1945, până la 18 aprilie 1945, ambulanţa funcţionează la Nedoszly, unde am înmormântat 
10 morţi. 
 19 aprilie 1945, în Bosaca, înmormântarea celor 6 ostaºi. 
 20 aprilie 1945, înmormântarea în Bosaca celor 4 ostaºi. 
 21 aprilie 1945, înmormântarea în Bosaca celor 2 ostaºi. 
 22 aprilie 1945, sãvârºirea Sfintei Liturghii ºi împãrtãºirea celor 300 ostaºii ai ambulanþei ºi rãniþii aflãtori 
în ambulanþã. Cuvântarea ocazionalã. 
 23 aprilie 1945, la trenurile de luptã ale regimentelor, precum ºi la staþiile de trãsuri. 
 24 aprilie 1945, înmormântarea în Bosaca a 3 ostaºi. Cuvântare funebrã. Cercetarea rãniþilor ºi a 
bolnavilor, fapt ce intră, de altfel, în activitatea zilnică. 
 25 aprilie 1945, înmormântarea unui mort, în comuna Bosaca. 
 26 aprilie 1945, pastoraţie individuală la trenurile regimentare. 



 205 

 27 aprilie 1945, la grupul de subzistenþã ºi brutãria de campanie. Înmormântarea în Bosca a 2 ostaºi. 
 28 aprilie 1945, întocmirea jurnalului de operaþiuni. Organizarea cimitirului eroilor ºi predarea schiþei, 
primãriei din localitate. 
 29 aprilie 1945, deplasarea de la Bosaca la Sohalotz. Înmormântarea în Sohalotz a 2 ostaºi. 
 30 aprilie 1945, înmormântarea în Sohalotz a 2 ostaºi, iar în comuna Banov, prohodul a 13 ostaºi morþi pe 
front. 
 
1 mai 1945 

Confesorul Ambulanţei 44 Moto, 
Preot căpitan Nariţa Gheorghe 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 143-144 
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[Garnizoana Târgoviºte] 
 

Dare de seamă 
asupra activitãþii pastorale în Garnizoana Târgoviºte, 

pe luna martie 1945 
 
 I. În primele zile ale lunii am obþinut învoirea de a merge la Bucureºti pentru a solicita transferarea unui 
cântãreþ la biserica militarã, în locul devenit vacant prin decesul titularului. Deºi onor Ministerul Cultelor ºi-a dat 
avizul favorabil pentru transferarea cântãreþului Becariu Nicolae, de la parohia “Sf. Nicolae” din Diaconeºti-
Pucioasa, la biserica militarã “Sf. Voievozi” din Târgoviºte, totuºi Sf. Patriarhie n-a admis, probabil, aceastã 
transferare, deoarece nu s-a primit nici un rãspuns pânã-n prezent ºi-mi þine în acest post pe cântãreþul basarabean 
Catruc Diomid, care este din ªtefãneºti-Soroca ºi acum stabilit la 8 km. de Târgoviºte, în Dragomireºti, de unde nu-i 
pune obligaþia de a se prezenta la serviciu. Cântãreþul solicitat este cu domiciliul în Târgoviºte. 
 II. În ciuda ordinelor primite ºi a tuturor stãruinþelor, unitãþile nu trimit trupa la bisericã, sub diferite 
pretexte: că sunt ocupaţi cu încărcatul vagoanelor, că sunt reţinuţi de anumite servicii; în schimb, întotdeauna, după 
masa, duminica, se bucură de libertate. Chiar când am avut vizita canonică a P. C. părintele protopop locotenent 
colonel, s-a putut vedea cum se executã ordinul nr. 126182 din 24.I al Corpului 5 Armatã în aceastã privinþã, cu 
toate cã ºi din partea garnizoanei s-au dat ordine prin care s-a atras, din nou, luarea aminte. 
 III. Am avut cununia unui soldat, ordonanţa unui ofiţer, 10 înmormântãri, deosebit de cei luaþi de familii, 
ºi douã parastase pentru eroul maior Ioanid. 
 La înmormântarea eroului maior Ioanid a luat parte ºi P. C. pãrintele protopop locotenent colonel Matei 
Popescu, care slãvind adevãratul eroism în cuvinte calde ºi bine simþite, au impresionat adânc pe ascultãtori ºi au 
avut darul de a alina suferinþa familiei îndurerate. 
 IV. Alocaþia de înmormântare a ostaºilor este, de multã vreme, insuficientã, ostaºii fiind înmormântaþi 
fãrã a se mai îndeplini ºi datinile creºtineºti, nu li se mai poate face nici măcar sicriul, din suma alocată. 
 V. Din cauza lipsei mijloacelor de transport potrivite, între Târgoviºte ºi Gãeºti, ºi din a reþinerii 
serviciului în garnizoanã, nu am mers nici în aceastã lunã la Garnizoana Gãeºti. 

 
Confesorul Garnizoanei Târgoviºte 

Preot maior Veron Muºat 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 43 
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Corpul VII Armată 
Serviciul Religios 
 

Dare de seamă 
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asupra activităţii dezvoltate în cursul lunii martie 1945 
 

 Până la data de 15 martie 1945 am fost la Spitalul 13 Campanie, unde m-am deplasat în ziua de 18 
februarie 1945 la ordinul Armatei I-a. În acest timp am dat asistenþa religioasã ostaºilor rãniþi ºi bolnavi ce se 
gãseau internaþi aici, ceea ce se cuprinde în urmãtoarele: 
 - Servicii divine ºi cuvântãri în duminici, în capela din localul spitalului, pentru rãniþii ºi bolnavii ce se 
puteau scula. 
 - Rugãciuni de însãnãtoºire, dezlegarea ºi împãrtãºirea celor în stare gravã, cuvinte de mângâiere adresate 
cãtre cei deprimaþi ºi abãtuþi, sãvârºite în fiecare zi în orele dimineþii. 
 - Serviciul divin ºi înmormântarea celor decedaþi, în fiecare zi dupã masã. 
 - Îngrijirea cimitirului de eroi, aºezând la fiecare mormânt cruce cu inscripþia necesarã ºi fãcând începutul 
de împrejmuire cu gard de lemn al acestuia. 
 În partea a doua a lunii, am dezvoltat, la corp, activitate precum urmează: 
 18 martie. Serviciul divin ºi cuvântare la Regimentul 7 Artilerie Grea. În cuvântare am insistat asupra 
rãbdãrii ce ne mai este necesarã ca sã terminãm cu bine războiul. 
 25 martie. Serviciul divin ºi cuvântare cu acelaºi subiect la cartierul corpului de armatã. 
 16, 17 ºi 19 martie. Pastoraþie individualã la Brutãria 57 Campanie, la Divizionul I/36 Artilerie A. C. ºi 
Grupul 57 Subzistenþe. 
 20, 23, 27 ºi 30 martie. La masa trupei. În 22 martie am vizitat cimitirul de eroi din Modry-Kamen, care 
este o cinstire demnă a eroilor.  
 26 martie. Am vizitat pe preotul de la Spitalul 1 Campanie. 
 29 martie. Am vizitat pe preotul de la Ambulanţa 19-a Divizionară. În cursul deplasării corpului de 
armată pe noua zonă, am întâlnit pe mai mulţi preoţi cu care m-am întreţinut asupra unor chestiuni de serviciu. 

ªeful Serviciului Religios C. 7 A., 
Protopop maior D. Coºeriu 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 129 
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[Ambulanţa 10 Divizionară] 
1 aprilie 1945 
 

Dare de seamă 
de activitatea preotului cãpitan Borº Manolache, 

în cadrul Ambulanţei 10 Divizionară,  
în cursul lunii martie 1945 

 
 1 martie 1945 - S-a sfinþit aghiazma micã pentru trupã ºi rãniþi, la sfãrºit, confesorul a vorbit despre: 
“Suferinþa este o încercare trimisã de Dumnezeu pentru îndreptarea omului”. 
 2-3 martie - S-a asistat la ruga trupei, s-au vizitat ºi îmbãrbãtat rãniþii sã suporte cu bãrbãþie intervenþia 
chirurgicalã ºi s-au înmormântat ostaºii decedaþi în ambulanþã. 
 4 martie - S-a oficiat serviciul divin pentru trupã ºi rãniþi. La sfârºit, confesorul a explicat pericopa 
evanghelicã din acea zi. 
 5 martie - S-a þinut ºedinþa educativã ostaºilor de la ambulanþã, vorbindu-li-se despre: “Patria” ºi s-a 
asistat la ruga trupei. 
 6-8 martie - Ambulanþa s-a deplasat la Sasa. În timpul marºului, confesorul a fost în mijlocul trupei, 
îmbãrbãtând ostaºii obosiþi. 
 9-10 martie - S-a asistat la ruga trupei, s-a ales locul pentru cimitir ºi s-au înmormântat ostaºii decedaþi în 
ambulanþã. 
 11 martie - S-a oficiat serviciul divin pentru trupã ºi rãniþi. La sfârºit, confesorul a explicat pericopa 
Evangheliei din acea zi. 
 12 martie - S-au spovedit ºi împãrtãºit rãniþii ºi s-a þinut ºedinþa educativã pentru trupã, la sfârºitul cãreia 
confesorul a vorbit ostaºilor despre: “Regele”. 
 13-17 martie - S-au citit rugãciuni pentru rãniþi, s-a asistat la ruga trupei, curãþit cimitirul ºi înmormântat 
ostaºii decedaþi în ambulanþã. 
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 18 martie - S-a oficiat serviciul divin la sfârºitul cãruia confesorul a explicat pericopa Evangheliei din acea 
zi. 
 19 martie - S-a þinut o ºedinþã educativã la sfârºitul cãreia li s-a vorbit ostaºilor despre: “Onoare”. S-a 
asistat la ruga trupei. 
 20-24 martie - S-au vizitat ºi îmbãrbãtat rãniþii, sfãtuindu-i sã nu cârteascã contra lui Dumnezeu, în 
suferinþã. S-a asistat la ruga trupei, s-a îngrijit cimitirul ºi înmormântat ostaºii decedaþi în ambulanþã. 
 25 martie - S-a oficiat serviciul divin pentru trupã ºi rãniþi, la sfârºitul căruia confesorul a vorbit despre 
însemnătatea zilei. 
 26-27 martie - Ambulanþa s-a deplasat la Piarg. Confesorul a mers în mijlocul trupei, îmbãrbãtând ostaºii 
obosiþi. 
 28 martie - S-a þinut ºedinþa educativã trupei. Confesorul a vorbit ostaºilor despre: “Neamul”. S-a asistat 
la ruga trupei. 
 29-31 martie - S-au citit rugãciuni pentru rãniþi, împãrtãºindu-i pe cei gravi. S-a asistat la ruga trupei, s-a 
procurat materialul necesar pentru coºciuge ºi cruci ºi s-au înmormântat ostaºii decedaþi în Ambulanþa 10 
Divizionară. 
 
ªeful Ambulanþei 10 Divizionarã, 
Medic maior dr. D. Cornăţeanu 

Confesorul Ambulanţei 10 Divizionară, 
Preot căpitan Borº Manolache 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 130 
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[Garnizoana Turnu Măgurele] 
[4 aprilie 1945] 
 

Darea de seamă 
asupra activitãþii desfãºuratã 

de la 1 februarie până la 18 martie 1945 
 

 În ziua de 4 martie 1945, din parohia Dracea, judeþul Teleorman, au venit toate autoritãþile comunale în 
frunte cu preotul paroh ºi împreunã cu pãrintele Metodie Popescu, protopopul oraºului, am oficiat agheazma micã 
la cele douã spitale militare din localitate, cu care ocazie s-au împãrþit ostaºilor români ºi ruºi, gãsiþi în suferinþã, 
urmãtoarele daruri: 
 1. 80 păsări fripte, 
 2. 10 kg. carne de porc friptă, 
 3. 450 ouă fierte, 
 4. 30 kg. caº proaspãt, 
 5. 200 kg. vin, 
 6. 50 kg. cozonaci, 
 7. 400 cãrþi poºtale, 
 8. 100 þigãri, iar pâine a fost aºa de multã, încât s-a servit îndeajuns ostaºilor rãniþi ºi celor din serviciile 
spitalelor, iar restul a fost donată azilului de bătrâni din localitate. 
 Faþã de prea frumosul gest fãcut de enoriaºii din comuna Dracea; faþã de strãduinþa autoritãþilor 
comunale, mai ales în timpurile de crizã prin care trecem, socot de a mea pãrere ca aceastã faptã sã fie scoasã în 
evidenþã, aducându-se mulþumiri enoriaºilor de cãtre garnizoana Tr. Mãgurele, prin protoeria oraºului, sau direct 
parohiei Dracea. În timp ce am executat acest program, am constatat în general la toþi ostaºii din garnizoanã, o 
mare încredere în noul guvern ales de către Majestatea Sa Regele Mihai I. 
 Singura nemulþumire ar fi cã, în unele pãrþi, luându-se mãsuri de exproprierea moºiilor, ºi ei nefiind de 
faþã, teama este cã vor fi lipsiþi de aceste drepturi. 
 Conform ordinului verbal al d-lui colonel Georgescu Virgil, fostul comandant al garnizoanei, ca sã 
semnalez în scris o stare de fapt ºi o nedumerire ce bântuie atât printre ostaºi, cât ºi printre populaþia localnicã, este 
cea privitoare la înmormântarea ostaºilor decedaþi. 
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 Unora, care fac parte din unităþile din garnizoanã, li se face o înmormântare demnã pentru un ostaº cãzut 
pentru patrie (cu muzicã, steaguri, colivã, cruce ºi pluton de onoare). 
 Aºa am procedat la Regimentul 11 Dorobanþi ºi, în special, la Regimentul 2 Artilerie de Gardã. Pentru 
ceilalþi ostaºi, de cele mai multe ori, nu se gãseºte cine sã facã groapa, cine sã ducã crucea ºi cu ce sã ducã 
coºciugul cu rãmãºitele pãmânteºti ale eroului cãzut. De cele mai multe ori nu se gãseºte o lumânare care sã fie 
aprinsã în timpul slujbei, sau cine sã însoþeascã coºciugul pânã la mormânt. 
 Toate aceste neajunsuri produc nemulþumiri ºi certuri, dând loc la fel de fel de comentarii, atât în 
rândurile ostaºilor, cât ºi în rândurile personalului de serviciu, care comentarii se rãspândesc ºi în rândurile 
populaţiei civile. 
 Pentru a se curma toate aceste neajunsuri, am onoarea a propune următoarele: 
 1. A se fixa unitatea care să dea plutonul de onoare. 
 2. Să se fixeze unitatea care să dea oameni pentru facerea gropii. 
 3. Să se fixeze unitatea care să dea cai pentru dric. 
 4. Să se dea muzica militară la toate înmormântările, dacă nu toată, măcar o parte. 
 5. Sã se fixeze subsemnatului, mãcar pe timp de ploaie ºi noroi, o trãsurã, pentru a nu-mi batjocori sfintele 
veºminte cu care sunt obligat sã mã îmbrac. Este cea mai neplãcutã priveliºte ºi nu este frumos nici pentru tagma 
preoþeascã, nici pentru corpul ofiþeresc din care fac parte, sã oficiez înmormântãri, aºa cum s-au întâmplat câteva 
cazuri. 
 6. Să se aprobe o colectă prin care toate unităţile din garnizoanã sã contribuie la facerea unui drapel, care 
sã fie pus deasupra coºciugului în care sunt rãmãºiþele pãmânteºti ale ostaºilor români. 
 7. Sã se atragã atenþia, printr-un ordin circular pe garnizoanã, arãtându-se care sã fie þinuta unui ostaº 
când trece cortegiul cu rãmãºiþele unui erou. 
 Unii salutã militãreºte, alþii se descoperã, iar alþii trec fãrã ca sã se uite, sau se fac cã nu observã. 
 La fel, unele santinele din posturile fixe. 
 Am observat ºi þinuta demnã pe care a avut-o un ofiþer superior (nu i-am observat gradul) în curtea 
comandamentului Regimentului 2 Artilerie Gardă, care s-a descoperit, iar întreg corpul de gardă a prezentat arma 
pentru onor; la fel, santinela din postul nr. 1. 
 Socot că aceasta ar fi ţinuta adevărată faţă de camaradul care este condus spre locul de veci. 
 Acestea fiindu-mi constatãrile ºi propunerile pe care le fac, am onoarea a vã ruga a dispune. 

 
Confesorul Garnizoanei Turnu Măgurele, 

Preot căpitan Anuţei Ioan 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 64-65 
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[Regimentul 33 Dorobanţi] 
Nr. 2 din 5 aprilie 1945 
 

Preot cãpitan Andrieº Mihail 
către 

Vârtejul 
 
 Am onoarea a raporta mai jos activitatea pastorală a subsemnatului pe timpul de la 2.III.1945 - 
31.III.1945. 
 Viaţa în unitatea noastră, în intervalul de la 2-31 martie 1945, s-a desfãºurat într-un cadru cu totul aparte, 
ofiþerii ºi trupa fiind într-o continuã înaintare pentru distrugerea inamicului. 
 Toþi camarazii noºtri au ºtiut sã pãstreze cu demnitate prestigiul armatei, al lor personal ºi al îndeplinirii 
ordinelor superioare. 
 Ca unul ce am stat tot timpul în prima linie, pot spune cã ostaºii noºtri sunt într-o stare sufleteascã destul 
de bunã, ca luptãtorii. 
 În intervalul de 30 de zile activitatea pastoralã s-a desfãºurat astfel: - În ziua de 18 martie 1945 am sãvârºit 
sfinþirea apei, botezând toatã garnizoana din Dubova, formatã din ofiþerii ºi trupa unitãþilor aflate în garnizoanã în 
acea zi. 
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 - Din ziua de 23 martie 1945 - 5 aprilie 1945, fiind tot timpul cu ostaºii în prima linie, am þinut cuvântãri 
cu ocazia înmormântãrilor ºi am dat sfaturi, vorbindu-le despre însemnãtatea rãzboiului de azi, pe care-l ducem 
contra trupelor germane, pentru binele þãrii ºi izbânda luptei de azi. 
 - Tot în acest interval de timp am înmormântat un număr de 98 ostaºi cãzuþi la datorie, atât din unitatea 
noastrã, cât ºi alte unitãþi care au fost afectate nouã. 

 

Preot confesor Andrieº Mihail 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 132 
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Batalionul 7 Vânători Munte 
[17.04.1945] 
Nume ºi prenume: Nedelcu N. Negoiţă 
Gradul: preot, căpitan 
Unitatea: Batalionul 7 Vânători Munte 
Locul ºi data naºterii: 17.02.1902, în localitatea Bozna, judeţul Sălaj 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Coroana României” cu spade ºi panglicã de “Virtute Militară“, cls. a 
V-a cu “Frunze de stejar” 
Motivul propunerii: Pãrintele cãpitan Nedelcu Negoiþã s-a prezentat la batalion pe data de 3 februarie 1945, ca 
voluntar. Pe lângã datoriile sale duhovniceºti a luat parte activã la toate luptele purtate de batalion, de la data de 3 
februarie 1945 - 3 aprilie 1945, a ajutat la transportul ºi pansatul rãniþilor. Atunci când erau luptãtori puþini în 
prima linie a dus muniþie ºi grenade în prima linie, fapt care a ridicat foarte mult moralul trupei din prima linie. 
Zilnic, în fiecare seară, a trecut pe poziţie de la om la om pentru a-i îmbărbăta. A stat pe poziţie noaptea, înlocuind 
camarazii care erau obosiţi; la un contraatac inamic a stat neclintit pe poziţie ca servant la mitralieră, respingând 
contraatacul inamic. Pe înãlþimile N-V Neresnika a atacat poziþiile inamice capturând o puºcã mitralierã ºi o 
brancardã. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: <<Susþin propunerea de decorare cu Coroana României cu spadã ºi panglicã de Virtute 
Militarã cu “Frunze”>>. Comandantul Grupului 4 Vânători Munte, general /ss/ indescifrabil. “<<Aprob, fără 
Frunză de stejar>>”. Comandantul Diviziei 2 Munte, general /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 236/17.04.1945 
 
A. M. R., fond Decoraţii vest, dosar 113, f. 28 
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Batalionul 11 Vânători Munte 
[19.04.1945] 
Nume ºi prenume: Greavu V. Valeriu 
Gradul: preot, căpitan 
Unitatea: Batalionul 11 Vânători Munte 
Vechimea în grad: 1.II.1940 
Locul ºi data naºterii: 1914.I.16, ªugag, judeþul Alba 
Ultima decoraţie de război ce posedă: “Coroana României” cls. a V-a cu spade, pentru luptele de la Harkov, din 20 
mai 1942 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 235 din 20.VI.1942 
Stagiul pe front de la primirea ultimei decoraţii: 14 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Steaua României” cls. a V-a cu spade ºi panglicã de “Virtute 
Militarã“, pentru modul cum ºi-a îndeplinit misiunea ca confesor al batalionului. 
Motivul propunerii: Pentru curajul ºi conºtiinciozitatea cu care ºi-a îndeplinit misiunea de confesor al batalionului, 
mergând tot mereu în prima linie, neglijând tirul nãpraznic al artileriei inamice, fãcându-ºi pe deplin datoria, 
înhumând ostaºii morþi pe câmpul de onoare, ori de câte ori se ivea cazul. Ostaºii din prima linie îºi puteau gãsi 
hrana spiritualã prin repetatele “Te-Deum-uri” oficiate de părintele căpitan Greavu. În grelele lupte ale 
batalionului, de la Såntandrei, din zilele de 27-29.IX.1944, a fost până în primele linii în mijlocul ostaşilor, 
îmbărbătându-i. 
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Pãrerea ºefilor ierarhici: “Rog binevoiţi a aproba”. Comandantul Grupului 6 Vânători Munte, colonel /ss/ 
indescifrabil. “Rog a aproba”. Comandantul Diviziei 3 Munte, general de divizie Mociulschi. “Aprob”. 
Comandantul Corpului 4 Armată, general de corp de armată /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 10 din 19.04.1945 
 
A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 171, Vest, f. 111. 
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Comandamentul militar al Dobrogei 
Stat major, Biroul I 
Nr. 573 din 21 aprilie 1945 
 

către 
Ministerul de Război 

Inspectoratul Clerului Militar 
 
 Am  onoarea a înainta anexat cererea preotului musulman Murat I. Abibula, prin care numitul solicită 
postul de confesor militar musulman al Garnizoanei Constanţa. 
 În Garnizoana Constanþa, în prezent presteazã funcþia de confesor militar musulman hogea Abdulah I. 
Teofic ºi care, de la data de 1 aprilie 1945, conform ord. d-vs. nr. 1815 din 6 aprilie 1945, nu mai este retribuit. 
 Actualul confesor a satisfãcut serviciul militar ºi a luat parte în rãzboi, în gradul de sublocotenent rezervã, 
cu Regimentul 1 Dorobanþi, de la data de 5 septembrie 1941 - 15 octombrie 1942 ºi este decorat cu Coroana 
României, în gradul de Cavaler cu spadã ºi panglicã de Virtute Militarã. 
 Este confesor din luna martie 1943, fiind reînnoită numirea, ultima dată, cu ordinul d-vs. nr. 823 din 20 
august 1944. 
 Faţă de această situaţie, rugăm să binevoiţi a decide dacă se aprobă numirea noului pretendent Murat I. 
Abibula, sau rămâne actualul confesor Abdulah I. Teofic, care funcţionează onorific. 
 
Comandantul militar al Dobrogei, 
General P. Dima      ªeful de stat major, 

Locotenent colonel N. Nicolicescu 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 315, f. 174 
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[Regimentul 96 Infanterie] 
[28 aprilie 1945] 
 

Dare de seamă 
 
 În conformitate cu ordinul Corpului 4 Armată, Serviciul clerului nr. 20 din 27 martie 1945, primit în ziua 
de 6 aprilie 1945 orele 20: 
 Am onoarea a răspunde la punctele ce mi s-au cerut prin ordinul Diviziei 19 Infanterie nr. 14891/945. 
 1. Activitatea preotului, în general, de la prezentarea sa la unitate, până la 1.II.1945: 
 Subsemnatul, de la 25.X.1944 ºi pânã la 27.XII.1944, am deservit toate regimentele de infanterie din 
divizie, fiind încadrat pe lângã Brigada 19 Infanterie conform ordinului diviziei, nr. 7612. Activitatea s-a limitat 
mai mult la înhumarea ostaºilor cãzuþi, deoarece regimentelor, aflându-se mai mult în acþiune, nu li s-a putut, 
decât în foarte rare cazuri ºi acestea pe mici unitãþi ca : grupe ºi plutoane, sã li se vorbeascã sau sã li se oficieze 
ierurgii ca: sfinþiri de apã, Te-Deum-uri de mulþumire ºi altele. La 25.XII, la punctul de comandã al Regimentului 
96 s-a oficiat un serviciu divin cu Sf. Liturghie. La 5 ianuarie 1945 au fost botezaþi, pe linia I-a, toþi ostaºii din 
ambele batalioane ale regimentului, gãsind cuvinte de îmbãrbãtare ºi împãrþindu-li-se cruciuliþe ºi cãrþi de 
rugãciuni trimise de P. S. S. Episcop de Caransebeº. La trenul regimentar, la fel, s-au împãrþit cele trimise, iar în 
plus câteva conferinþe cu subiectele: “Datoriile ostaºilor faþã de actuala situaþie”, “Supunere ºi ascultare faþã de 
superiori”, “Camaraderia ºi buna cuviinþã, alãturi de furt”. 
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 2. Activitatea moralã, religioasã ºi ostãºeascã. 
 De la 1.II.1945, pânã la 20.III.1945, regimentul meu s-a aflat în acþiune, în luptele pentru cucerirea cotei 
626 din jurul Mociar ºi a Senohradului. Aici, activitatea s-a limitat pur ºi simplu la cea ostãºeascã, fiindcã celelalte 
nu se puteau, ostaºii  fiind în prima linie pe zãpadã ºi fãrã teren organizat. Sfaturi ºi îndemnuri au costituit prezenþa 
mea alãturi de d-l comandant al regimentului. De asemeni, în repetate rânduri, am vizitat bolnavii din infirmierii, 
cât ºi rãniþii din ambulanþa divizionarã ºi, de nenumãrate ori, am luat parte la slujba înhumãrii ostaºilor cãzuþi, 
alãturi de Sfinþia Sa confesorul ambulanþei. 
 3. Activitatea socială prin sate 
 Activitatea socialã propriu-zisã nu am, deoarece micile excepþii nu pot constitui pentru mine activitate pur 
specialã în acest gen, datoritã faptului cã operaþiunile nu mi-au permis ºederea prea mult în sate ºi oraºe. Îmi este 
foarte greu a arãta nivelul social al satelor prin care am trecut, în comparaþie cu ale noastre; subsemnatul fiind din 
Moldova de jos. Dacã ar fi sã fac comparaþie cu cele cunoscute de mine, þinând seamã cã nu cunosc prea bine 
Ardealul, Banatul ºi alte pãrþi din þarã, sincer ºi fãrã părtinire răspund: suntem mult inferiori. 
 4. Trupa, din punct de vedere moral ºi ostãºesc 
 La acest punct ar fi multe de adãugat, ca de pildã: multe ºtiri nu prea îmbucurãtoare venite din þarã, atât 
prin scrisori, cât ºi prin ostaºii ce se prezintã la P. O., neregularitatea cu care unii ostaºi primesc veºti de acasã (unii 
nu primesc de luni de zile) fac ca, în parte, moralul sã fie scãzut. 
 Cât priveºte datoria ostãºeascã a ostaºilor din regimentul meu, s-a vorbit prea mult de alþii ca sã mai adaug 
ºi eu, e de ajuns sã adaug cã a fost citat în nenumãrate rânduri pe Naþiune pentru bravura ºi curajul cu care au 
înfruntat ºi sfidat moartea. 
 5. Numãrul ofiþerilor, subofiþerilor ºi trupã înhumaþi la regiment, ambulanþã ºi spitale, corespunde exact 
cu numãrul morþilor ºterºi din controale. 
 6. Toþi ofiþerii ºi subofiþerii au fost înmormântaþi în sicrie, cu excepþia celor înecaþi în Gron, ale cãror 
trupuri neînsufleþite nu au putut fi pescuite. Ostaºii, de asemeni, au fost înmormântaþi în sicrie, cu mici excepþii, 
în cazuri de forţă majoră, când nu s-a găsit materialul necesar.  
 7. Pânã la data de 1.IV.1945, toate schiþele cu locul unde au fost înhumaþi morþii regimentului, au fost 
trimise la P. S. spre a fi înaintate familiilor celor cãzuþi, spre orientare ºi eventuală dezhumare, cândva. 

 
Confesorul Regimentului 96. Infanterie P. O. 

Preot căpitan rezervă I. Năstase 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 133 
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Confesorul Batalionului 9 Vânători Munte 
 

Dare de seamă 
Activitatea pastorală a confesorului Batalionului 9 Vânători Munte, pe timpul de la 1-31 mai 1945 
 
 În cursul lunii mai a.c., lupte mai serioase au fost date în regiunea Hradiºte, pentru localitãþile: 
Buchlovice, Halenkovice ºi Nova-Dedina. Batalionul, pe lângã rãniþi, a avut pierderi ºi 11 ostaºi morþi. Toþi au 
fost înmormântaþi cu slujbã religioasã în regulã, în cimitire civile, sau în locuri special amenajate. 
 Până pe data de 4 mai a.c., activitatea confesorală s-a redus la aceste servicii de înmormântare, întrucât 
batalionul se afla în continuã ºi rapidã înaintare ºi distanþele ce trebuiau parcurse de pe o zi pe alta, erau relativ 
mari. Cum batalionul, de altfel în tot timpul campaniei, nu mi-a pus la dispoziþie nici un mijloc de transport sau 
altfel de ajutor în serviciul confesoral, a trebuit ca singur, cu ajutorul binevoitor al civililor, sã strâng cadavrele de 
pe poziþii, sã fac sicrie ºi cruci, precum ºi gropi. 
 Aceastã lucrare a necesitat efort ºi mult timp ºi oricine poate aprecia just acest fapt. 
 Începând cu data de 4 mai a.c., a avut loc deplasarea batalionului în direcþia Brno ºi deplasarea aceasta - 
cu mici popasuri - în care am spovedit ºi împãrtãºit un numãr de 60 ostaºi, a durat pânã în ziua de 13 mai a.c., când 
ne-am stabilit în satul Phaffendorf, unde batalionul se gãseºte ºi astãzi. 
 În noaptea de Paºte, serviciul divin al Învierii l-am oficiat la Corpul 7 Armatã, unde am fost invitat special 
în acest scop. La aceatã datã, operativ, Batalionul 9 Vânãtori Munte þinea de aceastã mare unitate. Predica de Paºte 
am rostit-o în faţa întregului corp ofiţeresc al acestei mari unităţi, în frunte cu d-l general comandant respectiv. 
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 A doua zi de Paºte, slujbã ºi predicã pascalã am þinut în faþa ofiþerilor ºi trupei din Batalionul 9 Vânãtori 
Munte. 
 Începând cu 13 mai a.c., datã la care deplasãrile au luat sfârºit, paralel cu programul de instrucþie zilnicã, 
a urmat ºi programul de educaþie religioasã. 
 Subiectele dezvoltate în faþa ofiþerilor ºi trupei din Batalionul 9 Vânãtori Munte, au avut ca temã: 
 1. Iubirea faţă de semeni, ca temelie a pãcii ºi bunei înþelegeri între oameni ºi popoare; 
 2. Camaraderia în armatã - cu exemplificãri din istorie ºi îndemnuri practice pentru zilele noastre. 
 Aceste subiecte au fost dezvoltate, pe rând, conform programului, în fiecare zi la câte o companie. 
 Pe companii, trupa a fost învãþatã sã cânte în cor troparul pascal: “Hristos a înviat” ºi ostaºii, sfãtuiþi sã 
cânte acest tropar dimineaþa, la mese ºi seara, pânã la Înãlþarea Domnului. 
  Prin sfaturi ºi atitudine, am cãutat ca, încã de la început, spiritul de camaraderie ºi dragoste frãþeascã sã 
înfloreascã între ofiþeri ºi trupã, pe de o parte, ºi camarazii din Divizia “Tudor Vladimirescu”, ataºaþi pe lângã 
batalion, pe de altã parte. Sunt mulþumit cã rezultate frumoase se întrevãd de pe acum. 
 Ca încheiere, adaug cã în ziua de 29 mai a.c., în prezenþa d-lui g-ral comandant al Diviziei 2 Munte, a d-
lui comandant secund al diviziei, al d-lui comandant al Corpului 5 Munte, precum ºi a ofiþerilor din Divizia “Tudor 
Vladimirescu” ºi Batalionul 9 Vânãtori Munte, cu ocazia distribuirii darurilor de Paºte, trimise din þarã, în faþa 
trupei s-a sfinþit o troiþã construitã din lemn de mesteacãn, de cãtre ostaºii din batalion, pe locul unde se aflã 
bivuacul ºi în amintirea ostaºilor din Batalionul 9 Vânători Munte, căzuţi pe câmpul de luptă. 
 Cu aceastã ocazie am rostit un cuvânt ad-hoc, jurând ca la rândul nostru sã apãrãm drepturile ce decurg 
din jerfa lor de mucenici ai neamului ºi ai umanitãþii. 
 Ofiþerii ºi trupa intoneazã marºul Vânãtorilor de munte. 
 Observaþii: Printre ostaºi se manifestã deocamdatã în tainã, dorinþa de a se înapoia în þarã. 

Confesorul Batalionului 9 Vânători Munte 
Preot căpitan Pãuºescu Gh. 

31.V.1945 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 218-220 
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Nr. 7 din 3 mai 1945 
Preot cãpitan Andrieº Mihail 
către P. O. Regimentul 33 Dorobanţi 

 
Dare de seamă 

despre activitatea pastorală pe luna aprilie 1945 
 

 Această lună a fost luna marilor încercări de eroism şi bărbăţie din partea unităţilor 
noastre care într-un avânt de nedescris, în lupte grele şi marşuri lungi, au reuşit să dovedească 
încă o dată faima regimentului nostru, 33 Dorobanţi. 
 Dar victoriile obþinute, spre durerea noastrã, au fãcut ca 67 din luptãtorii noºtri sã fie înmormântaþi pe 
meleagurile Moraviei, pecetluind încã o datã cu sângele lor dreptatea noastrã ce cãutãm a o obþine prin lupte ºi 
sânge. Pe lângã cei 67 eroi ai noºtri, mi-a fost dat sã înhumez încã 15 din alte unitãþi. 
 Mereu între ostaºii noºtri din prima linie, în ziua de 22 aprilie 1945, spre ziua Sfântului Gheorghe, am 
sãvârºit o slujbã de cereri ºi de mulþumire lui Dumnezeu pentru ostaºii de pe front, pentru românii de pretutindeni, 
pentru Majestatea Sa Regele ºi pentru pacea a toatã lumea, cu care ocazie am vorbit despre însemnãtatea vieþii 
Sfântului Gheorghe, de ostaº ºi de creºtin, ca hram al infanteriei. 
 Moralul trupei pare scãzut datoritã grelelor lupte, a lungilor marºuri ºi din cauza vârstei înaintate ºi 
greutãþilor unor ostaºi, greutãþi familiale. S-ar impune schimbarea contingentelor bãtrâne ºi înlocuirea celor cu 
mult stagiu pe front. 

Confesorul Regimentului 33 Dorobanţi, 
Preot căpitan Andrieº Mihail 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 197 
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Corpul IV Armată 
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Serviciul Clerului 
[3 mai 1945] 
 

Dare de seamă 
despre prezentarea pe front la Corpul 4 Armatã ºi activitatea pastoralã dezvoltatã în cursul lunii aprilie 1945  

 
 Am onoarea a vă raporta că, potrivit ordinului M. R. Direcţia Personalului, nr. 164.588 din 11 martie 
1945, am fost repartizat pe front la Corpul 4 Armată, spre a schimba pe preotul locotenent colonel Craveţchi 
Antonie. 
 Astfel, am plecat din garnizoana Braºov la data de 7 aprilie ºi am ajuns la M. U. la data de 16 aprilie 1945. 
 Aici, după îndeplinirea formalităţilor de prezentare, am aflat cã preotul Craveþchi A. era plecat în 
concediu ºi înlocuit, ca suplinitor, cu preotul cãpitan în rezervã Marinescu Gh. 
 Pentru predare ºi alte formalitãþi, preotul cãpitan Marinescu Gh. a fost oprit la eºalonul I pânã la 1 mai, iar 
subsemnatul, la eºalonul II al acestui corp. 
 În acest timp, deºi marea unitate s-a aflat în continuã deplasare, totuºi, am avut rãgazul sã oficiez câte o 
slujbã pe data de 22 ºi 29.IV.1945, fiind zile de duminicã, la care au asistat cea mai mare parte a ofiþerilor, 
subofiþerilor ºi trupei de la eºalonul II al Corpului 4 Armatã. 
 Cu acest prilej am rostit potrivit învãþãturii Evangheliei ºi împrejurãrilor în care ne aflãm. 
 Iar, în ziua de 1 mai, fiind Sărbătoarea Muncii, am indeplinit această festivitate la Grupul 54 
Aprovizionare ºi la brutãria de campanie a Corpului 4 Armatã, unde, în prezenþa comandanþilor, ofiþerilor, 
subofiþerilor ºi trupei acestor unitãþi, am oficiat o slujbã - sfinþirea apei - ºi am vorbit despre: “Munca; înþelesul ºi 
valoarea ei”. 
 În celelalte zile, folosind împrejurările mai favorabile, am cercetat trupa în cantonamente, procedând 
conform instrucţiunilor în vigoare. 

De la 1 mai, luând Serviciul clerului Corpului 4 Armată, în întregimea lui, voi căuta ca pe lângă activitatea 
pastorală ce trebuie sã dezvolt la cele douã eºaloane ale corpului, sã coordonez activitatea tuturor preoþilor din 
cadrul acestei M. U., atât cu privire la oficierea serviciilor religioase, þinerea de predici educativ-patriotice, cât ºi 
referitor la organizarea ºi înfrumuseþarea cimitirelor de eroi, iar la sfârºitul fiecãrei luni, toþi preoþii aparþinând 
unitãþilor acestui corp de armatã, sã întocmeascã dãri de seamã despre activitatea pastoralã lunarã, ca sã fie 
înaintate ierarhic conform ordinelor în vigoare. 
 Acest raport, Vã rog sã binevoiþi a-l considera ºi ca dare de seamã despre activitatea pastoralã ce am 
dezvoltat în cursul lunii aprilie a.c. 

 

Confesorul Corpului 4 Armată, 

Preot maior Bulz Sofronie 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 138-139 
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Ambulanţa 41 Cavalerie 
Serviciul Religios 
Of. M. 51 
[3 mai 1945]       Văzut, 

Comandantul Ambulanţei 41 Cavalerie, 
Medic maior dr. Popescu Victor 

 
Dare de seamă 

despre activitatea desfãºuratã de preotul cãpitan activ  
Boeriu P. Petru în decursul lunii aprilie 1945 în cadrele Ambulanþei 41 Sanitare ºi a Diviziei I-a 

Cavalerie 
  

Aprilie 1. Educaþie religioasã. Trupa ambulanþei din Selnita, rãniþii ºi bolnavii internaþi. 
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 Aprilie 6. Serviciu religios de înmormântare a unui ofiţer. Trupa de la cartierul Diviziei I Cavalerie ºi de la 
ambulanþã. Predicã. 
 Aprilie 8. Serviciu religios de înmormântare a unui subofiþer ºi a 6 ostaºi. Predicã. 
 Aprilie 13. Serviciu religios de înmormântare. 
 Aprilie 14. Serviciu religios. Predică. 
 Aprilie 15. Serviciu religios de înmormântare. Predică. 
 Aprilie 16. Serviciu religios de înmormântare. 
 Aprilie 17. Serviciu religios de înmormântare. Predică. 
 Aprilie 18. Serviciu religios. 
 Aprilie 20. Serviciu religios de înmormântare. 
 Aprilie 22. Serviciu religios. 
 Aprilie 24. Serviciu religios de înmormântare. Predică. 
 Aprilie 25. Serviciu religios de înmormântare. 
 Aprilie 29. Serviciu religios. Trupa Ambulanþei 41 Cavalerie, rãniþii, bolnavii ºi trupa de la trenurile 
regimentare ale unitãþilor ce au cantonat în localitatea Rodzvadze. Conferinþa: “Drumul Golgotei ºi pacea lumii”. 
 Aprilie 30. Serviciu religios de înmormântare. 
  Diferite servicii 
  Cu ocazia deplasării unităţilor dintr-o poziţie în alta, am fost, în limita posibilităţilor, în mijlocul trupei 
luptătoare. 
 La 26. IV.1945 am fost la Regimentul 1 Roºiori pe poziþia de luptã ºi am vorbit ostaºilor. 
 Am sãvârºit serviciul religios de înmormântare unde am fost chemat de unitãþi, deplasându-mã pânã în 
linia de luptã. Am stat în permanenþã în contact cu rãniþii ºi bolnavii. Am pregãtit sufleteºte rãniþii. 
 Am luat mãsuri în unitatea mea, Ambulanþa 41 Cavalerie, pentru postul Sf. Paºti. 
 Am lucrat în biroul ambulanţei în calitate de adjutant, dând posibilitatea medicilor de a lucra în ramura lor 
de activitate chirurgicalã ºi fãrã a fi stingheriþi de lucrãrile cu caracter scripturistic. 
  Propuneri 
 Pentru o educaþie religios-moralã ºi pentru asigurarea serviciului religios în condiþii optime la toate 
unitãþile diviziei ºi pentru a se putea ca fiecare ostaº decedat chiar în linia de luptă să aibă îngrijirea religioasă, este 
imperios necesar să se mai mobilizeze la Divizia I Cavalerie, cel puţin, încă doi preoţi militari. 
 În prezent, serviciul religios este asigurat ºi satisfãcut - în limita posibilitãþilor - de preotul ambulanţei, 
care la cererea unităţilor se deplasează oriunde este chemat. 

Confesorul Ambulanţei 41 Cavalerie, 
Preot căpitan Boeriu P. Petru 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 146 
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Batalionul 6 Vânători Munte 
[20.05.1945] 
Nume ºi prenume: Popescu M. Ioan 
Gradul: preot, căpitan în rezervă. 
Unitatea: Batalionul 6 Vânători Munte 
Locul ºi data naºterii: 16.02.1904, comuna Groºi, judeþul Argeº 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 240 din 20 mai 1945 
Stagiul pe front: 12 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Coroana României” clasa a V-a cu spade. 
Motivul propunerii: Căpitanul preot Popescu a îndeplinit funcţia de preot al batalionului, dând dovadă de un viu 
interes pentru partea sufleteascã a soldaþilor. De câte ori avea ocazia, oricare ar fi fost situaþia, fãcea câte o scurtã 
rugãciune care parcã îmbãrbãta soldaþii. S-a îngrijit îndeaproape ca toþi morþii sã fie aduºi de pe poziþie pentru a 
fi înmormântaþi creºtineºte. Pentru a se convinge personal cã morþii au fost ridicaþi, mergea în linia întâi, trecând 
prin foc de artilerie ºi arme automate. În clipele cele mai grele, mergea adeseori în linia întâi, sfidând parcã 
moartea, pentru a încuraja pe soldaþi. S-a îngrijit, de asemenea, de rãniþi ºi bolnavi, fapt pentru care a fost dat 
exemplu pe divizie. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: Grupul 6 Vânători Munte: “Rog binevoiţi a aproba”. Comandant, locotenent colonel /ss/ 
indescifrabil; Divizia a 3-a Munte: “Aprob”. Comandant, general /ss/ indescifrabil 
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A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 117 B, f. 3 
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Regimentul 10 Dorobanţi 
[20.05.1945] 
Nume ºi prenume: Buzescu Nicolae 
Gradul: preot, căpitan rezervă 
Unitatea: Regimentul 10 Dorobanţi 
Vechimea în grad: 15.10.1944 
Locul ºi data naºterii: 15.10.1907, comuna Corbu, judeţul Olt 
Ultima decoraţie de război ce posedă: Ordinul “Coroana României” clasa a V-a cu spade ºi panglicã de “Virtute 
Militarã“. Pentru excesul de zel depus în timpul luptelor la N. Iablanita, în afara misiunilor sale duhovniceºti cãrând 
răniţii din linia întâi la postul de prim ajutor. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 511 din 16.02.1945 
Stagiul pe front de la ultima decoraţie: 3 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Steaua României” clasa a V-a cu spade ºi panglicã de 
“Virtute Militară“. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 144 din 20 mai 1945 
Motivul propunerii:  Pentru că în ziua de 26.02.1945, când inamicul, mult superior ca număr, respinge câteva 
companii ale Regimentului 10 Dorobanţi de pe cota 1302, preotul Buzescu, care mereu se gãsea în linia I, cu 
calmul ºi însufleþirea ce-l caracterizeazã, regrupeazã elementele repliate care-ºi pierduserã comandanþii ºi ocupã cu 
ele un dispozitiv pe care logica ºi simþul l-au dictat foarte propice, reuºind astfel, ºi prin concursul altor ofiþeri 
sosiþi între timp ºi regrupaþi, sã opreascã pe inamic în faþa cotei 1151. 
 Pentru cã la nord de Hronciok ºi pe alte poziþii grele ale regimentului, preotul Buzescu era întotdeauna în 
linia I, îmbãrbãtând camarazii. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Rog a se aproba”. Comandantul Diviziei a 6-a, general, /ss/ indescifrabil. “Aprob”. 
Comandantul Corpului 6 Armată, generalul /ss/ indescifrabil 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 78B, f. 118 
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Regimentul 31 Dorobanţi 
[23.05.1945] 
Nume ºi prenume: Moldoveanu Dumitru 
Gradul: căpitan, preot 
Unitatea: Regimentul 31 Dorobanţi 
Vechimea în grad: 1944 
Locul ºi data naºterii: 24.10.1903, comuna Racheþi, judeþul Botoºani 
Ultima decoraţie de război ce posedă:- 
Stagiul pe front: 9 luni ºi 18 zile 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Coroana României”, în grad de cavaler, cu spade ºi panglicã 
de “Virtute Militarã“. 
Motivul propunerii: Deºi în etate destul de înaintatã, acest vrednic slujitor al altarului vine voluntar pe front sã-ºi 
facã datoria cãtre þarã. Mereu la datorie, la eºalonul cel mai înaintat al regimentului, preotul cãpitan Moldoveanu, 
în luptele de la Cota Dany ºi Valko, în Ungaria, în linia întâi a batalioanelor, cu crucea în mâna stângã ºi cu dreapta 
încleºtatã pe puºcã, antreneazã prin prezenþa lui elanul ostaºilor care se avântã în luptã pentru distrugerea 
duºmanului. În luptele din Slovacia ºi Boemia, la Novo Nesto, Naravschi Pioesc ºi Komerjy, vrednicul preot este 
vãzut printre ostaºi, îmbãrbãtându-i în clipele de rãgaz ale regimentului, prin cuvinte educative ºi predici menþine 
ridicat moralul ofiþerilor, subofiþerilor ºi trupei. Se îngrijeºte cu pioasã sfinþenie de înhumarea eroilor cãzuþi. 
Pentru munca neobositã, curajul ºi spiritul de jertfã al cãpitanului preot Moldoveanu Dumitru, îl propunem a fi 
decorat cu ordinul “Coroana României” clasa a V-a cu spade ºi panglicã de “Virtute Militarã“. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Aprob”. Comandantul Diviziei..., general /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 177/23.05.1946 
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A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 241, f. 177 
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Divizia 10 Infanterie 
[25.05.1945] 
Nume ºi prenume: Dobra ªtefan 
Gradul: preot, căpitan în rezervă 
Unitatea: Divizia 10 Infanterie 
Vechimea în grad: 1935 
Locul ºi data naºterii: 02.12.1910, comuna Bolintinul din Deal, judeţul Ilfov 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Stagiul pe front: 5 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Steaua României” în gradul de cavaler cu spade, clasa a V-a 
Motivul propunerii: În calitatea sa de confesor al regimentului, venit de bunã voie de la Ambulanþa Divizionarã 10 
Sanitarã pe data de 1.02.1945, a dat dovadã de un înalt spirit de sacrificiu de sine ºi eroism, fiind prezent în 
mijlocul ostaºilor ºi îmbãrbãtându-i în timpul luptelor. A dat dovadã, de asemenea, de o deosebitã conºtiinciozitate 
în ceea ce priveºte ridicarea ostaºilor cãzuþi pe câmpul de luptã, pe care i-a ridicat totdeauna la vreme, personal, de 
pe linia de foc, aranjându-le mormintele în mod deosebit de îngrijit. 
 Prezenţa sa în mijlocul ostaºilor a fost totdeauna o predicã ºi o pildã vie prin cuvântul ºi prin fapta sa, în 
afarã de ºedinþele moral-religioase pe care le-a þinut ori de câte ori situaþia a îngãduit. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Rog a aproba” - Comandantul Diviziei 10 Infanterie, general /ss/ indescifrabil. “Aprob” 
- Comandantul Corpului 4 Armată, general /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 72 din 03.02.1945 (luarea comenzii); nr. 182 din 25.05.1945 (conferirea) 
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Regimentul 26 Dorobanţi 
[ 25.05.1945] 
Nume ºi prenume: Sârbu C. Ernest 
Gradul: preot, căpitan activ  
Unitatea: Regimentul 26 Dorobanţi P. O. 
Locul ºi data naºterii: 20.10.1914, în localitatea Pãltiniº, judeþul Dorohoi 
Ultima decoraţie de război ce posedă: “Coroana României” clasa a V-a cu Spade ºi Panglicã de “Virtute Militarã“. 
În calitate de confesor al Regimentului 10 Roºiori a stat mereu în linia întâi, îmbãrbãtând ostaºii în luptele de la 
Kertch ºi pentru asanarea câmpului de luptã. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 1060/7.07.1944 
Stagiul pe front de la primirea ultimei decoraţii: 6 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Steaua României” clasa a V-a cu spade 
Motivul propunerii: Pentru devotamentul, curajul ºi spiritul de conºtinciozitate de care a dat dovadã în calitatea sa 
de confesor al regimentului, în cursul luptelor din Budapesta, Masivul Iavorina (Ceho-Slovacia) ºi, în prezent, în 
Moravia, din 1944/1945. Prin grija sa permanentã, nici un erou al regimentul n-a rãmas pe câmpul de luptã, toþi 
eroii fiind înhumaþi în sate, în curþi de biserici sau cimitirele satelor respective. Fapta ieºitã din comun a sãvârºit la 
Bzenec, unde înmormânteazã, la 2-300 metri de linia puºcaºilor - toþi eroii Diviziei a 2-a Infanterie pe care, 
personal, îi strângea din imediata apropiere a liniei de luptă, într-un cimitir care a impresionat plăcut pe orice 
vizitator. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “De acord”. Comandantul Diviziei..., general /ss/ indescifrabil. “Aprob”. Comandantul 
Corpului 7 Armată, general de divizie /ss/ indescifrabil. 
Numărul ordinului de zi ºi data: 183 din 25.05.1945 
 
A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 244, f. 80. 
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Secret de Război 
Inspectoratul Clerului MilitarAlba Iulia 
Nr. 328 din 28 mai 1945 
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Comandamentul militar al Dobrogei 
Stat Major 

 La nr. 573/945, am onoarea a vã face cunoscut cã în Garnizoana Constanþa a fost numit confesor diurnist 
pentru ostaºii mahomedani, preotul mahomedan Abdulah Teofic. 
 Aceasta s-a comunicat ºi Garnizoanei Constanþa, cu nr. 313 din 23 mai 1945, când s-a trimis ºi copia 
deciziei ministeriale de numire. 
 
Inspectorul Clerului Militar, 
Episcop general dr. Partenie Ciopron 

ªeful cancelariei, 
Preot căpitan Birău Pantelimon 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 315, f. 173 
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Regimentul 30 Dorobanţi 
Nume ºi prenume: Dana I. Marin 
Gradul: preot căpitan 
 
 În baza tabelului de decorare al acestui regiment, înapoiat de Divizia a 3-a Infanterie nr. 3986/29.05.1945 
 
Ordon 
 Trecerea mutaţiei de decorare a căpitanului preot Dana F. Marin, fost decorat pentru munca depusă ca 
confesor al acestui regiment, fiind decorat cu: 
 “Coroana României” cls. a IV-a cu spade. 
 În calitate de confesor al Regimentului 30 Dorobanţi, a fost pe front în toată campania 
din Ardeal, Ungaria, Slovacia şi Moravia. În tot timpul campaniei a dovedit cu prisosinţă că este 
deplin conştient de misiunea sa, pe care şi-a îndeplinit-o cu mult curaj, devotament, spirit de 
sacrificiu şi abnegaţie. În continuu a activat în mijlocul ostaşilor prin cuvântări şi convorbiri, 
lămurind măreţia acestei campanii de dezrobire a sfântului nostru Ardeal. A păstrat permanent 
contactul cu linia întâi, mergând ori de câte ori situaţia cerea şi permitea pentru a îmbărbăta 
ostaşii şi pentru a le insufla încrederea în Dumnezeu, în comandanţi şi victorie, oferindu-le 
adesea cărţi de rugăciune, anaforă şi sf. împărtăşanie. A fost prezent zilnic în mijlocul răniţilor 
străduindu-se prin cuvinte potrivite şi slujbe religioase să le aline suferinţele şi să-i îmbărbăteze 
în suportarea durerilor. A dovedit iniţiativă, mult curaj şi zel în ceea ce priveşte cinstirea eroilor 
căzuţi pe câmpul de luptă. Astfel, sub bombardament de artilerie inamic a depus toată grija şi 
munca pentru ca toţi eroii căzuţi să fie culeşi de pe poziţie, identificaţi şi înmormântaţi după 
toată datina noastră creştină şi română, în cimitire de onoare, bine organizate şi frumos 
împodobite: Detok, Ciebay, Ujcanolos, Azolo, Flolskomsmik, Ioşvafa, Gomorhosszsso, Pelsoc, 
Brezna, Duhavi, Svol Slatnia, Siroko, Osta..., Iastrala Kremnita, New Bovna..... A întreţinut prin 
corespondenţă legătura sufletească, atât cu răniţii evacuaţi din spitale, cât şi cu familiile lor şi 
ale eroilor. La trenul de luptă şi regimentar a activat prin slujbe religioase şi sfaturi zilnice 
îndemnând pe toţi ostaşii infanterişti şi artilerişti să se poarte cu demnitate faţă de populaţia 
civilă. În cele din urmă, prin evacuarea şi plecarea în concediu a preoţilor de la RIV şi R.4 D a 
extins activitatea şi la celelalte regimente rămase fără preoţi, oficiind slujbe religioase şi 
propovăduind prin predici şi cuvântări credinţa în Dumnezeu, neam şi rege. Pentru contribuţia 
preţioasă pe care a adus-o întru ridicarea şi menţinerea moralului ostăşesc pe câmpul de luptă, 
prin această activitate depusă în tot timpul campaniei, suportând toate privaţiunile şi greutăţile 
frontului pe timp de iarnă şi locuri accidentate şi adesea inaccesibile, merită cu prisosinţă a fi 
decorat cu ordinul “Coroana României” cls. a IV-a cu spade. 

 
Cei în drept se vor conforma, 
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Comandantul Regimentului 30 Dorobanţi Muscel 
 
A. M. R., fond R. 30 Dorobanţi, crt. 1417, f. 155 a + R 
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Confesorul Batalionului 15 Vânători Munte 
Divizia a 2-a Munte 
[30 mai 1945] 
 
Dare de seamă 

 
 Înainte de a face darea de seamă a activităţii subsemnatului pe luna mai, voi face o scurtă introducere, 
uzând de prerogativa tradiþionalã a oricãrei lucrãri, prerogativã de care nu voi abuza ca sã lungesc introducerea în 
aºa fel încât sã renunþ la darea de seamã pe mai. 
 Pânã la aceastã datã, activitatea mea s-a desfãºurat la Corpul 4 Armatã, la birou ºi pe teren. Cele douã 
dosare lãsate la serviciul religios confirmã acest lucru, cu prisosinþã, pe toatã perioada de armatã. Dacã acesta este 
adevãrul, rog respectuos pe pãrintele maior Bulz Sofronie sã ne facã cunoscut, prin Corpul 4 Armatã, cum a gãsit 
aceste dosare ºi dacã activitatea desfãºuratã a fost la înãlþimea cerutã, sau nu. În caz contrar îmi reclam cele douã 
dosare ca neavenite sau incomplete, rãmânând sã se facã perfecte ulterior. 
 Întâi mai, dată la care trebuia să fiu prezent la Batalionul 15 Vânători Munte, dar nu s-a putut pentru cã mi 
s-a ordonat de d-l general al Corpului sã rãmân mai departe pentru slujbele din Marea Sãptãmânã a Patimilor ºi 
Învierii Domnului; ºi pentru cã Batalionul 15 Vânãtori Munte se gãsea în subordinea Corpului 7 Armatã, în plinã 
luptã ºi acolo n-aº fi realizat, în condiþiile acelea, mare lucru. 
 În aceastã sãptãmânã s-a fãcut mãrturisirea tuturor d-lor ofiþeri ºi a întregii trupe, bineînþeles a E. N. I.-
urilor ºi F. S.-urilor, iar la Înviere, administrându-se Sf. Paºte mic. Þin sã fac cunoscut cã predica n-a lipsit, tratând 
evenimentul seral cu aplicaþii ostãºeºti. 
 Ziua de 10 Mai a fost sãrbãtoritã într-un cadru deosebit ºi mare fast, în plinã câmpie, unde pionierii 
corpului au ridicat o capelã de toatã frumuseþea ºi care va rãmâne acolo mulþi ani ca mãrturie de manifestare 
româneascã a zilei de 10 Mai, ziua noastrã naþionalã, zi care a adus ºi aici glorie armatei române ºi victorie, mai 
presus de toate - “Pacea” mult doritã. În aceastã zi am fãcut Te-Deum la care a rãspuns corul ofiþerilor. 
Subsemnatul, arãtând importanþa zilei, d-l general Rãºcanu a împãrþit decoraþii ºi a vorbit, spunând cã 10 Mai a 
sosit cu pace. 
 12 mai seara, sunt prezent la Batalionul 15 Vânători Munte. La 13 mai, în satul Blumendorf, se face un 
mare parastas cu trei mari colive pentru ostaºii cãzuþi la datorie din batalion, parastas la care a luat parte ºi preotul 
cãpitan de la Batalionul 7 Vânãtori Munte. ªi aici, am vorbit arãtând cã sacrificiul lor a adus întregii lumi Pacea ºi 
cã ei nu vor fi uitaþi niciodatã. 
 14 mai, am oficiat un Te-Deum de mulþumire la Batalionul 8 Vânãtori Munte, în lipsa pãrintelui confesor, 
care era bolnav la ambulanþã, citind Evanghelia celor 10 fecioare, pe care am ºi dezvoltat-o cu aplicare la ostaºi. 
Dupã aceea, d-l maior comandant a împãrþit decoraþii ofiþerilor ºi ostaºilor. 
 15 mai, s-a oficiat la Batalionul 7 Vânãtori Munte un Te-Deum de mulþumire - Te-Deum la care am fost 
invitaþi ºi noi sã oficiem împreunã cu confesorul batalionului. 

După această dată, activitatea mea s-a concentrat asupra batalionului încredinþat mie sufleteºte. Am stat 
mult în mijlocul lor, unii din ei fãcându-mi anumite mãrturisiri pe care am cãutat sã le alin sau sã le spulber. De la 
caz la caz. Am dat binecuvântarea la masã, dupã ce am cântat de trei ori “Hristos a Înviat”. 
 De Constantin ºi Elena, am oficiat o micã slujbã unde am vorbit despre sfinþii zilei, urându-le celor ce le 
poartã numele, ºi celorlalþi, iar d-l maior a distribuit decoraþii celor în drept. 
 Ostaºii mei fac rugãciunea ºi la culcare. Sunt respectuoºi cu preotul lor. Fiecare are cel puþin o cruciuliþã 
ºi o iconiþã în lingurar. Nu se înjurã ºi nu-ºi furã lucrurile unii de la alþii. Doresc a avea sfaturi religioase cât mai 
multe. Þin sã nu lipseascã slujba la toate sãrbãtorile. 

Acum, educaţia este ºi mai accentuatã, prin venirea alãturi de noi a ofiþerilor ºi subofiþerilor români din 
Divizia “Tudor Vladimirescu”, care se ocupã ºi de educaþia moralã pe principii ostãºeºti, rãmânându-ne nouã, 
preoþilor confesori, cea mai delicatã parte a educaþiei morale, a moralei spirituale ºi sufleteºti, încredinþatã nouã de 
Mântuitorul Iisus Hristos. Parte pe care n-o pot aborda dumnealor. 
 În timpul liber, dintr-un colþ neobservat de ostaºi, sunt ºi eu prezent pentru a mã pune în legãturã cu 
expunerile lor, pentru a fi în ritmul lor ºi al vremii, bineînþeles neforþând învãþãturile Mântuitorului. În afarã de 
aceasta, mai încerc - ºi ca mine, cred cã sunt ºi mulþi alþii - sã împac pe Marta cu Maria, adicã sã mã ocup ºi cu 
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popota ofiþerilor acestui batalion. Am învãþat ostaºii sã cânte “Tatãl nostru”, “Cu noi este Dumnezeu” ºi “Zi, te-
ai dus”. 
 Aceasta-mi este activitatea pe luna mai. 

 

Preot căpitan Marinescu Gh.   
30.V.1945 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 221-222 
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Batalionul 8 Vânători Munte 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii pastorale dezvoltată 

în cursul lunii mai 1945, la Ambulanţa 38 Munte, 
de către preotul Forga Jivoiu, 

fost detaºat la ambulanþã din ordinul Diviziei 2 Munte 
 
 a. Servicii divine: 
 - în 6 mai 1945, cu predicile: Învierea lui Hristos ºi Pacea noastrã 
 - în 20 mai 1945 cu predica: Puterea credinţei 
 b. Conferinţe: 
 - în 10 mai 1945: Însemnătatea acestei zile 
 - în 21 mai 1945: Regele ºi poporul 
 La serviciile divine ºi conferinþe au luat parte ofiþerii, subofiþerii ºi trupa de la ambulanþã, precum ºi 
rãniþii uºor ºi bolnavii uºor. 
 c. Citiri comune: 
 În fiecare salon de bolnavi sau răniţi, am citit zilnic din Sf. Scriptură sau din diferite cărţi cu conţinut 
religios-moral. 
 De asemenea, am distribuit celor doritori de citit, cãrþi cu acelaºi conþinut. 
 d. Înmormântări 
 Am grijit ca eroii morþi sã fie înmormântaþi la loc de cinste, îngrijind ºi înfrumuseþând mormintele lor, 
cum se cuvine. 
 e. Vizitarea trupei 
 În fiecare zi am cercetat rãniþii ºi bolnavii din saloane, stând de vorbã cu ei ºi îmbãrbãtându-i. 
 De asemenea, când aveau timp ostaºii de la diferite servicii, primeau vizita mea stând de vorbã ºi 
lãmurindu-i asupra nedumeririlor lor sau rãspunzând diferitelor lor întrebãri. 

 
Confesorul Batalionului 8 Vânători Munte 

Preot căpitan Jivoiu Forga 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 217 
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Divizia 2-a Munte 
 

Dare de seamă  
asupra activitãþii pastorale desfãºuratã de cãtre 

preotul căpitan Vasiliu I. Lazăr, în cursul  lunii mai 1945, 
la Comandamentul Diviziei 2-a Munte, E. N. I.  

ºi Grupul 2 Artilerie 
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 Sunt venit la comandamentul Diviziei 2-a Munte, în urma cererii de voluntar, cu toatã dragostea ºi spiritul 
de jertfã ºi sacrificiu pentru neam ºi þarã ºi, mai ales, având cãlãuzã cuvintele Mântuitorului: “Pãstorul cel bun, 
sufletul sãu îºi pune pentru oi” (Ioan 10, 11). 
 Conform ordinului ºi dorinþei domnului general comandant al diviziei, mi s-a încredinþat conducerea ºi 
îndrumarea serviciului clerului. Din primul moment mi-am dat seama de greutatea sarcinii ce mi se încredinþase ºi, 
mai ales, de rãspunderea ce plana asuprã-mi, întrucât nu exista nici o organizaþie administrativã ºi mi s-au 
încredinþat spre pãstrare ºi unitãþile menþionate mai sus. 
 Aºa cã n-am mai avut timp de gândit ºi imediat am pus mâna pe plug ºi nu m-am mai uitat îndãrãt. 
 Primul gând s-a oprit la organizarea serviciului divin al Sfintelor Patimi, căci sosisem chiar în Duminica 
Floriilor. 
 Cu toate dificultãþile deplasãrilor ce se efectuau, totuºi am reuºit sã sãvârºesc serviciul de joi ºi vineri seara 
ºi, mai ales, serviciul Sfintei Învieri. Toate serviciile ce am sãvârºit ºi în orice sãrbãtoare, le-am oficiat în bisericile 
catolice, cu permisiunea preoþilor respectivi, din partea cãrora am avut tot concursul. La Serviciul Învierii, pe lângã 
toþi ofiþerii comandamentului ºi un numãr mare de ostaºi, a luat parte însuºi domnul general comandant. 
 Serviciul a fost oficiat cu tot fastul cuvenit, îngrijindu-mă din timp pentru toate cele necesare ca: lumânări, 
tămâie, candele, pascã etc. La sfârºit am predicat despre: “Învierea Mântuitorului ºi a Neamului”. 
 Am spovedit aproape pe toþi ostaºii ºi pe mulþi i-am împãrtãºit. Odatã cu spoveditul am vorbit despre: 
“Însemnãtatea Sfintelor taine”. 
 Nu mai puţin, m-am îngrijit de administrarea cancelariei, înfiinþând birou aparte, cu toate registrele ºi 
dosarele necesare, lucru ce nu exista pãnã la venirea smereniei mele. 
 Toate zilele Paºtilor am vizitat pe ostaºii fiecãrei unitãþi, luând parte la masã, fãcând serviciul necesar, 
însoþit de cuvinte ocazionale. 
 Cu ocazia vizitei domnului general Atanasiu, am organizat un cor din ostaºi ºi ofiþeri. 
 În fiecare sãrbãtoare am sãvârºit serviciul divin, în limita posibilitãþilor, la diferite unitãþi ca: compania 
antiaerianã, compania pionieri, cartier, escadron 2 vânători, compania transmisiuni, compania anti-car etc. 
 La 10 mai am sãvârºit un Te-Deum cu polihrom ºi un cuvânt festiv cu tema: “Zece Mai, ziua biruinþelor 
româneºti”. 
 În ziua de 14 mai a.c., am organizat un parastas pentru eroi, pe întregul comandament, la care am avut o 
colivă de toată frumuseţea, vorbind despre “Cultul morţilor”. 
 De asemeni, am sãvârºit mai multe sfinþiri de apã la diferite formaþiuni de E. N. I., cu care ocazie am 
þinut cuvântãri cu caracter catehetic. 
 Nu mai vorbim de organizarea ºi primirea P. S. Sale Episcopul Oradei, ci amintim numai cã am luat parte 
la distribuirea darurilor aduse de “Apãrarea Patrioticã“ ºi cã am luat parte la sfinþirea troiþelor ridicate de diferite 
unitãþi ca: Grupul 2 Artilerie, Batalionul 9 Vânãtori Munte etc. ºi cã am sfinþit bivuacurile de pe lângã 
comandament, plus troiþele de la compania A. A. ºi, în special, compania 38 pionieri, unde am pus toatã 
contribuþia noastrã la lucrare, cât ºi organizarea serbãrii compusã din coruri ºi recitări. 
 În fiecare zi, absolut, am vizitat una sau douã formaþiuni din E. N. I., stând de vorbã cu ostaºii, dându-le 
toate sfaturile necesare ºi mai cu seamã îndemnându-i a lãsa urme frumoase în aceastã þarã, prietena noastrã de 
totdeauna. 
 Nu mai puţin, m-am ocupat ºi de cetãþenii satelor prin care am trecut, arãtãnd totodatã ostaºilor standardul 
de viaþã al lor, în comparaþie cu al þãranilor noºtri, îndemnãndu-i sã ia exemplu. 
 În prezent lucrăm la alcătuirea, în mod definitiv, a dosarului cu toate schiþele cimitirelor, pe sate ºi 
regiuni, pentru ca în curând sã-l putem depune. 
 În scurtul timp de când suntem în mijlocul acestei divizii, am reuºit sã-mi apropii sufleteºte, atât pe ofiþeri 
ºi subofiþeri, cât mai ales pe ostaºi, din partea cãrora mã bucur de cel mai înalt respect ºi devotament. Pentru 
întreaga activitate desfãºuratã, putem depune acte oficiale de la toate formaþiunile comandamentului, pe întreaga 
lunã mai a.c. 
 Ostaºii, în genere, se prezintã foarte bine din punct de vedere moral ºi ostãºesc, însă pe buzele tuturor e 
întrebarea: “Când mergem în Ţară ?”. 
 
Confesorul Diviziei 2-a Munte 
Preot căpitan Vasiliu Lazăr      Văzut, 

ªef stat major 
Maior Chirilă Dumitru 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 223-224 
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Partea Operativă a Regimentului 33 Dorobanţi 
Confesor, preot cãpitan Andrieº Mihai 
 
Dare de seamă 

de activitatea pastorală pe luna mai 1945 
 
 Luna mai, luna florilor, a tinereþii, a trecut aºa de repede ca florile de mai. 
 Regimentul nostru a avut totuºi de întâmpinat mari greutãþi ºi multe piedici de învins, fapt care a fãcut ca 
eforturile nostre sã fie mãrite spre a putea învinge atât marºurile, cât ºi rezistenþa inamicului, care în aceste zile de 
mai s-a arãtat cu deosebitã tenacitate, poate agonia înfrângerii, înainte de capitularea forţelor sale. 
 În aceste împrejurãri, activitatea mea personalã nu a ieºit din acest cadru, ºi astfel: 
 1 mai ne gãseºte în deplasare, iar 2 mai în Ugrijiþe, unde înmormântez pe eroul Ilie N. Ilie, cãzut în luptele 
din jurul lui Morcoviţe. 
 3-4 mai, în deplasare. 5 mai, în Stribniþe, unde înmormântez pe ostaºii: Olteanu Nicolae ºi Mitricã 
Pavel din Regimentul 1 Greu, cu care ocazie vorbesc despre: “Sacrificiul Mântuitorului pentru mântuirea 
oamenilor ºi sacrificiile neamului nostru pentru pacea lumii”. 
 În noaptea Paºtilor am sãvârºit slujba Sfintei Învieri în satul Morcoviþe, la ora 24, înconjurat de ostaºii 
aflaþi în sat, vorbind cu aceastã ocazie despre: ‘Credinþa nestrãmutatã în Dumnezeu ºi forþele morale ale 
neamului, vor aduce pacea popoarelor”. 
 6 mai 1945. În dupã amiaza zilei am înmormântat pe ostaºii: Mihãilã Gheorghe, Marinicã Haralambie ºi 
Panait Iancu, din regimentul nostru, precun ºi pe Buzatu Marin ºi Marinoiu Emil din Regimentul 1 Greu, la care au 
luat parte comandantul, ofiþerii ºi trupa regimentului de artilerie. 
 7-8 mai 1945, în deplasare. 
 9 mai, în Komin, la ora 17, în faþa domnului general comandant Cãmãraºu Mihail, sãvârºesc sfinþirea 
apei, de aceastã datã vorbind despre: “Eroismul ostaºilor regimentului nostru, în special, ºi al armatei române, în 
lupta pentru pacea lumii”, când domnul general comandant conferã personal mai multe decoraþii ofiþerilor, 
subofiþerilor ºi ostaºilor merituoºi. 
 10-12 mai, suntem în marº pânã în Usobi, unde divizia noastrã face garnizoana, 
 13 mai 1945, Duminica Tomii. În faþa întreg regimentului, în frunte cu domnul colonel comandant, întreg 
corpul ofiþeresc ºi trupa, sãvârºesc Te-Deum de mulþumire, când fac paralela între “Dovedirea Învierii 
Mântuitorului prin arãtarea Sa Apostolului Toma ºi dovadã lumii cã armata noastrã prin jertfele sale a adus un mare 
aport pãcii de mâine a popoarelor”. 
 14-21 mai 1945, în mijlocul trupei, în pădure, unde lucrează la amenajarea bivuacului. 
 22 mai 1945. Vizita la divizia noastră a P. S. S. Episcopul Nicolae Popovici al Oradei la venirea cãruia, 
împreunã ºi cu preoþii: preot maior Croitoru, confesorul Armatei I, preot maior Bulz S., confesor al Corpului IV ºi 
preoþii Regimentelor 23 ºi 38 Infanterie, în sobor, sãvârºim un Te-Deum de mulþumire, în frunte cu P. S. S. 
Episcopul Nicolae. 
 23-26 mai, în mijlocul trupei, dându-i sfaturi ºi îndemnând-o la ascultare ºi rãbdare în aºteptarea 
reîntoarcerii în þarã. 
 27 mai, chemat telefonic, iau parte la  slujba serviciului în sobor, sãvârºit la comandamentul Armatei I, în 
frunte cu P. S. S. Episcopul Nicolae ºi preoþii confesori ai Armatei I, ai Regimentelor 23 ºi 38, Batalionului 7 
Vânãtori Munte. Ambulanþei Diviziei a 10-a Infanterie ºi Batalionului 15 Vânãtori Munte. 
 28 mai, prezent în mijlocul trupei la inspecţia domnului general comandant al Corpului IV. 
 Deºi s-ar pãrea cã trupa este înspre o refacere generalã, totuºi, ostaºii dau semne de obosealã, atât din 
pricina ºederii în pãdure, în bivuac, unde rãceala ºi umezeala le intrã în oase - cea mai mare parte din noapte 
petrecând-o în priveghere, decât în somn - cât ºi din cauza amânãrii plecãrii spre þarã. 
 Concluzii: regimentul foarte supus ºi ascultãtor, atât comandanþilor lui, cât ºi Secþiei de educaþie ºi 
democratizare a armatei, “Tudor Vladimirescu”, dar nerăbdători de a se întoarce în ţară. 
 Pentru ridicarea moralului: 
 Ieºirea din bivuac ºi întoarcerea în Patrie. 

 
Confesorul Regimentului 33 Dorobanţi-Parte Operativă, 

Preot căpitan Andrieº Mihai 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 234-235 
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Divizia 2 Munte 
 

Dare de seamă 
despre activitatea pastorală a preotului căpitan  

Nedelcu N. Negoiţă, confesorul Batalionului 7 Vânători Munte, 
în cursul lunii mai 

 
 Sfintele sărbători ale Învierii Domnului, sărbătorindu-se la 6 mai, munca preotului în domeniul pastoral a 
fost destul de aglomeratã ºi intensã. 
 Începând chiar cu data de 1 mai, s-a început pregãtirea sufleteascã a trupei, ofiþerilor ºi subofiþerilor 
pentru primirea marii Taine a Mãrturisirii, în care scop s-au þinut douã conferinţe în acest domeniu: 
 1. Însemnătatea Sfintei Taine a Mărturisirii; 
 2. Taina Mărturisirii în viaţa poporului român. 
 În ziua de 3 mai 1945 a început mãrturisirea ostaºilor, în parte, pentru cei ce au cerut aceastã Sfântã Tainã 
ºi în grupe, pentru cei mai puţini. 
 S-a prestat aceastã Sfântã Tainã, atât la ostaºii de la trenul regimentar ºi luptã, cât ºi la cei de pe poziþie. 
 Sfânta Înviere a Domnului a gãsit ostaºii refãcuþi sufleteºte ºi cu speranþe în Învierea Domnului. 
  Învierea Domnului s-a oficiat, aºa cum împrejurãrile au permis, la trenul de luptã ºi regimentar, deoarece 
ostaºii luptãtori erau pe poziþie. 
 În ziua I a Învierii s-a trecut pe la fiecare ostaº de pe poziþie ºi li s-a administrat Sfânta Cuminecãturã ºi li 
s-au dat tradiþionalul ou roºu ºi paharul cu vin, rostindu-se cuvintele magice: “Hristos a Înviat”. 
 Cu ocazia mesei comune, servită la punctul de comandă al batalionului, s-a ţinut predica: “Semnificaţia 
Învierii Domnului în anul acesta”. 
 În Duminica Tomei, 13 mai 1945, s-a oficiat Utrenia în prezenþa trupei, iar în continuare Te-Deum de 
mulþumire, cu care ocazie s-a þinut predica ocazionalã: “Prin suferinþe ºi jertfe, la biruinþa finalã“. 
 Rãzboiul odatã terminat, începe adevãrata misiune a preotului în domeniul pastoral ºi cultural, preotul 
transformându-se în adevărat misionar. 
 În ziua de 21 mai 1945, Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena, s-a þinut trupei acestui batalion conferinþa: 
“Datoria noastrã în timp de pace, faþã de vãduvele ºi orfanii de rãzboi”, care prin felul de expunere ºi-a atins întru 
totul þinta doritã. 
 În ziua de 22.V.1945, primindu-se ordin ca trupa sã treacã în bivuac, dupã alegerea locului, s-a oficiat 
sfinþirea apei, dupã care s-a fãcut stropirea ºi citit rugãciunea prescrisã în asemenea ocazii. Cu aceastã ocazie s-a 
vorbit trupei despre “Viaþa primilor creºtini”. 
 În ziua de 24 mai 1945, sosind din patrie Prea Sfinþitul Episcop Nicolae al Oradei, s-a oficiat, în sobor, 
sfinþirea apei, precum ºi rugãciunea de dezlegare a eroilor cãzuþi pentru patrie. 
 În ziua de 26 mai 1945 s-a trecut trupa din cantonament, în bivuac, cu care ocazie s-a oficiat sfinþirea 
apei, stropirea bivuacului ºi citirea rugãciunii în asemenea ocazie, precum ºi þinerea predicii: “Traiul în comun, în 
sens creºtinesc”. 
 În ziua de 27 mai 1945, venind din þarã o delegaþie a Apãrãrii Patriotice, pentru a ne aduce salutul patriei 
ºi mici cadouri, s-a oficiat sfinþirea apei, binecuvântarea ºi stropirea cu apã sfinþitã. 
 Odatã rãzboiul terminat, trebuie sã se facã o reeducare a oºtirii în spiritul vremii ºi în deplinã concordanþã 
cu prescriptele ºi tradiþia Bisericii Creºtine Ortodoxe. În asemenea împrejurãri, s-a luat legãtura cu delegaþii 
biroului de educaþie, ataºat acestui batalion, tratând aproape zilnic subiecte cu caracter religios. 
 Aºa înţelegem noi, preoţii, îndeplinirea misiunii noastre pe front, să dăm tot ceea ce posedăm pentru ca 
nouă să ne rămână mulţumirea sufletească că ne-am făcut cu prisosinţă datoria. 
 

Confesorul Batalionului 7 Vânători Munte, 
Preot căpitan Nedelcu Negoiţă 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 215-216 
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Regimentul 96 Infanterie 
[02.06.1945] 
Nume ºi prenume: Năstase I. Ioan 
Gradul: preot, căpitan 
Unitatea: Regimentul 96 Infanterie 
Locul ºi data naºterii: 1913.IX.8, Galaţi, judeţul Covurlui 
Ultima decoraţie de război ce posedă: Ordinul “Coroana României” cls. a V-a cu spade ºi panglicã de “Virtute 
Militarã“, ca preot cu regimentul în Caucaz. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 125 din 24.I.1944 
Stagiul pe front: 17 luni ºi 13 zile de la ultima decoraţie 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Steaua României cls. a V-a cu spade 
Motivul propunerii: În calitate de preot al regimentului, prin predici, sfaturi ºi cuvinte de îmbãrbãtare, a contribuit 
la menþinerea ºi ridicarea moralului ostaºilor. A trecut pe la toate unitãþile din prima linie în timpul celor mai grele 
lupte; ori de câte ori situaþia tacticã a permis, a celebrat serviciul divin; în preajma Sfintelor Sãrbãtori a administrat 
Sf. Taine tuturor ostaºilor. Prin grija sa a îngropat toþi morþii regimentului dupã datina creºtineascã. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: <<Susţin propunerea, fără panglică de “Virtute Militară“>> - Comandantul Brigăzii a 19-
a Infanterie, colonel /ss/ indescifrabi; “Aprob”. Comandantul Corpului VII Armatã, general de divizie, /ss/ 
indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 230/2.06.1945 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 108b Vest, f. 78 
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Corpul IV Armată 
Serviciul Clerului 
Of. Poºt. Milit. Nr. 104 
2 iunie 1945        

Văzut, 
ªeful de stat major Corpul 4 Armată 

Colonel Marin Ionescu 
 

Dare de seamă 

despre activitatea pastorală ce am dezvoltat 
la unitãþile E. N. I. ºi F. S. ale Corpului 4 Armatã, 

în cursul lunii mai 1945 
 
 În 1 mai, cu prilejul Sărbătorii Muncii, am oficiat slujba sfinţirii apei la Grupul 54 Aprovizionare ºi la 
Brutãria 54 Campanie, în prezenþa comandanþilor, ofiþerilor, subofiþerilor ºi trupei acestor unitãþi. Cu acest prilej 
am vorbit despre: “Muncã, înþelesul ºi foloasele ei”. 
 În 2 mai, conform programului stabilit pentru Săptãmâna Patimilor, m-am deplasat la Compania 54 Auto 
Ateliere ºi la Atelierul volant pentru repararea echipamentului nr. 4, unde am oficiat câte o slujbã ºi am fãcut 
pregãtirea ºi spovedania trupei. 
 În 3 mai, acelaºi program l-am executat pentru cartierul eºalonului II, compania auto, plutonul de poliþie ºi 
secþia 62 auto sanitarã. 
 În 4 mai, dimineaþa, program ca mai sus, la Grupul 54 Aprovizionare ºi la Brutãria 54 Campanie. 
 În după masa acestei zile, fiind Vinerea Patimilor, am oficiat, într-un cadru festiv, Prohodul Domnului, la 
care au asistat comandantul, ofiþerii, subofiþerii ºi trupa eºalonului II. Cu acest prilej am rostit o cuvântare despre 
“Jertfa de pe Golgota ºi jertfa oºtirii noastre în acest rãzboi”. 
 În noaptea de 5-6 mai am oficiat slujba Învierii, în prezenþa comandantului, ofiþerilor, subofiþerilor ºi 
trupei de la eºalonul II al Corpului. 
 Cu acest prilej am vorbit despre “Învierea Mântuitorului - biruinţa Adevărului”. 
 În prima zi de Paºti am asistat la masa trupei de la cartierul trupei Corpului 4 Armatã ºi apoi, la Brutãria 54 
Campanie, unde am binecuvântat masa ºi am cântat cu ostaºii  “Hristos a înviat”. 
 În 7 mai am fost cu unităţile în deplasare (de la Kiov la Brno). 
 În ziua de 10 mai, la Brno, am oficiat un Te-Deum la care au asistat comandantul, ofiþerii, subofiþerii ºi 
trupa eºalonului II al Corpului 4 Armatã. 
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 Cu acest prilej am rostit o cuvântare ocazională. 
 În 12 mai am fost iarãºi în deplasare cu unitãþile de la Brno, prin Iglava, la Bergersdorf (Kamenna). 
 În 13 mai (Duminica Tomii), fiind întreg comandamentul Corpului 4 Armatã reunit, am oficiat o slujbã ºi 
am vorbit despre: “Numai credinþa în Învierea Mântuitorului ne poate da pacea sufleteascã“. 
 În 13 mai, după masă, am oficiat slujba înmormântării pentru sergentul major Lefter Gheorghe, de la 
cartierul Corpului 4 Armată, mort într-un accident în timpul deplasării. 
 Dupã oficierea slujbei a fost transportat în comuna ªlapanov, unde a fost înmormântat lângã zidul bisericii, 
în partea de vest (la 9 km. nord-est de comuna Stoki). Cu acest prilej am rostit o cuvântare funebră. 
 În 16 mai m-am deplasat în comuna Polna, la Regimentul 1 Artilerie Grea, unde am oficiat slujba 
înmormântãrii pentru 12 ostaºi, dintre care un subofiþer, morþi în urma unor explozii de mine. 
 Cu acest prilej am rostit o cuvântare funebrã. Ostaºii au fost înmormântaþi lângã zidul bisericii, în partea 
de nord. 
 La această ceremonie a asistat întreg regimentul, în frunte cu comandantul. 
 La 17 mai, în acelaºi loc, am oficiat slujba înmormântãrii pentru fruntaºul Stoica Traian, din Regimentul 
36 Artilerie A. C., mort prin înec, pe când îºi spãla caii într-un lac. 
 Am þinut, ºi cu acest prilej, panegiricul obiºnuit. 
 A asistat întreg divizionul, în frunte cu comandantul. 
  În 20 mai (Duminica Mironosiţelor) am oficiat o slujbã ºi am rostit o predicã: “Rostul femeii în refacerea 
Þãrii ºi înãlþarea Neamului”. 
 La aceastã slujbã au asistat ofiþeri, subofiþeri ºi trupã de la comandamentul Corpului 4 Armatã. 
 În 21 mai (Sf. Constantin ºi Elena) am fost la Batalionul 54 Pionieri, unde, în cadrul unei înãlþãtoare 
festivitãþi la care a asistat d-l general comandant al Artileriei Corpului 4 Armatã ºi mulþi ofiþeri de la 
comandament, am oficiat o slujbã ºi am sfinþit troiþa ridicatã de acest batalion de pionieri în memoria eroilor săi 
căzuţi pentru eliberarea Cehoslovaciei. 
 Cu acest prilej am rostit o cuvântare ocazională. 
 În după masa acestei zile a sosit la corpul nostru Prea Sfinţia Sa Episcopul Nicolae Popovici al Oradei, 
venit în misiune pe front. Conform programului întocmit, în zilele de 22 ºi 23 mai am însoþit pe Prea Sfinþia Sa la 
toate diviziile Corpului 4 Armatã, unde s-au þinut festivitãþi cu slujbã arhiereascã, la care au participat toþi preoþii 
diviziilor respective, unde Prea Sfinþia Sa a adus calde mulþumiri de recunoºtinþã a Ardealului dezrobit, ostaºilor 
ce au luptat ºi s-au jertfit pentru mântuirea Neamului. 
 În 24 mai, după plecarea Prea Sfinţiei Sale, am fost cu ofiţerii din comandamentul Corpului 4 Armată într-
o vizită la Praga, unde am cercetat instituţiile cu renume istoric din capitala acestei ţări prietene. 
 În 27 mai (duminicã) la Batalionul 4 Transmisiuni am oficiat o slujbã ºi am rostit predica: “Ce 
învãþãminte putem lua din aceastã campanie”. 
 În celelalte zile am cercetat trupa în cantonamente, stând de vorbã cu ostaºii ºi am rezolvat chestiuni 
curente de birou. 

 

Confesorul Corpului IV Armată 

Preot maior Bulz Sofroniu 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 212-214 
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Ambulanţa 41 Cavalerie 
Serviciul religios 
Of. M. 51 
[2 iunie 1945] 

Văzut, 
Comandantul Ambulanţei 41 Cavalerie 

Medic maior dr. Popescu Victor 
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Dare de seamă 
despre activitatea desfãºuratã de preot cãpitan activ 

Boeriu P. Petru, din această unitate,  
în cursul lunii mai 1945 

 
 mai 2 - Educaţie moral-religioasã cu trupa ambulanþei ºi secþiei 41 sanitarã. 
 mai 6 - Serviciu religios. Trupa de la eºalonul înaintat al ambulanþei ºi oamenii de la eºalonul 2 al diviziei. 
Predicã. 
 mai 7 - Serviciu religios la biserica din Stare Mesto. 
 mai 10 - Serviciu religios ºi întreţinere trupă. 
 mai 12 - Serviciu religios în Zlobite. 
 mai 21 - Serviciu religios. Trupa Regimentului 1 ºi 2 Roºiori. Conferinþã. 
 mai 29 - Serviciu religios. Ostaºii Diviziei I Cavalerie. Predicã. 
 mai 30 - Serviciu religios. Regimentul 5 Roºiori. Predică. Sfinţirea troiţei ridicate pentru eroii unităţii. 
 - Ostaºii diviziei fiind în continuã deplasare ºi ambulanþa fiind împãrþitã pe secþii, am cãutat sã se asigure 
serviciul religios cel puþin la oamenii ºi rãniþii din ambulanþã. 
 - S-au sfinţit troiþele ridicate de regimente. 
 - S-au luat măsuri ca în timpul disponibil, dat fiind că la ambulanţă nu mai sunt răniţi, să se facă servicii 
religioase la unităţile diviziei, întocmindu-se pentru aceasta un program ce s-a înaintat spre aprobare, diviziei. 
 - În timpul postului Sf. Paºti, trupa ce fost pregãtitã, s-a împãrtãºit. - S-au oficiat servicii religioase ºi la 
unitãþile diviziei, în limita posibilitãþilor de deplasare ºi a putinþei de a aduna trupa unitãþilor. 
 

Confesorul Ambulanţei 41 Cavalerie 
Preot căpitan Boeriu P. Petru 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 202 
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Regimentul 94 Infanterie P.O. 
[06.06.1945] 
Nume ºi prenume: Popa I. Alexie 
Gradul: preot, căpitan rezervă 
Unitatea: Regimentul 94 Infanterie 
Vechimea în grad: 4.VIII.1935 
Locul ºi data naºterii: 1910.IV.19, Armindea, judeţul Hunedoara 
Stagiul pe front: 11 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Steaua României” cls. a V-a  cu spade 
Motivul propunerii: Preot al regimentului, ia parte la acţiunile de la Gron, Nitra, Vagh, cota 815, Kijov, Korciany ºi 
Netcice. Deseori, sub focul inamic, preotul cãpitan Popa îºi îndeplineºte cu conºtiinciozitate misiunile ce-i revin, 
îngrijind îndeosebi de înmormântarea ostaºilor eroi cãzuþi la datorie. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: Susţin propunerea, comandantul Brigăzii 19 Infanterie, colonel /ss/ indescifrabil. “Rog a 
aproba”. Comandantul Diviziei 19 Infanterie, general /ss/ indescifrabil. “Aprob”. Comandantul Corpului VII 
Armată, general /ss/ indescifrabil. 
Numărul ordinului de zi ºi data: 161 din 6 iunie 1945 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 105 b, f. 9 
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Spitalul 15 Campanie 
[09.06.1945] 
Nume ºi prenume: Chivu M. Ioan 
Gradul: preot, căpitan asimilat 
Unitatea: Spitalul 15 Campanie 
Vechimea în grad: 1.XI.1944 
Locul ºi data naºterii: 1908.II.5, Berevoieºti, judeþul Muscel 
Stagiul pe front: 6 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Coroana României” cls. a V-a cu spade 
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Motivul propunerii: Pentru dragostea ºi devotamentul cu care ºi-a executat misiunea sa spiritualã, fiind în 
permanenþã în mijlocul camarazilor grav rãniþi, prin cuvinte de îmbãrbãtare ºi dragoste alinând, în parte, 
suferinþele lor. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: <<Se aprobă “Coroana României” cls. a V-a cu spade>>. Comandantul Armatei IV, 
general de C.A. /ss/ indescifrabil 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 992 din 9.VI.1945 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 48b Vest, f. 98 
 

223 
 
Regimentul 38 Infanterie 
[10.06.1945] 
Nume ºi prenume: Bercu D. Ioan 
Gradul: preot, căpitan activ 
Unitatea: Regimentul 38 Infanterie 
Vechimea în grad: 15.XI.1940 
Locul ºi data naºterii: 1905.X.8, Sarai, judeţul Constanţa 
Ultima decoraţie de război ce posedă: Ordinul “Coroana României” cls  a V-a cu spade ºi panglicã de “Virtute 
Militarã“, în luptele din Cuban, 1943 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 76 din 1943 
Stagiul pe front: 6 luni  
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Steaua României” cu spade 
Motivul propunerii: Îndeplineºte misiunea de preot al regimentului de la începutul campaniei. A vizitat de 4 ori pe 
sãptãmânã trupa în linia întâi, contribuind în mare mãsurã la ridicarea moralului trupei. În timpul operaþiunilor, la 
cuiburile de rãniþi ºi posturile de prim ajutor, a administrat Sfintele Taine rãniþilor în gropi, mângâindu-i ºi 
îmbãrbãtându-i. Deseori s-a ocupat personal de asanarea câmpului de luptã, înhumând eroii dupã toate datinile 
creºtineºti. A dat dovadã de multã conºtinciozitate în îndeplinirea serviciului. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Rog a se aproba”. Comandantul Diviziei 10 Infanterie, general /ss/ indescifrabil. 
“Aprob” Comandantul Corpului 4 Armată, general /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 117 din 10.VI.1945 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 71 b, f. 65 
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Ambulanţa 11 Sanitară 
[10.06.1945] 
Nume ºi prenume: Buzescu Constantin  
Gradul: preot, căpitan asimilat 
Unitatea: Ambulanţa XI Sanitară 
Vechimea în grad: Asimilat la gradul de căpitan la 29.III.1944 
Locul ºi data naºterii: 1912.X.28, Sârbii-Măgura, judeţul Olt 
Ultima decoraţie de război ce posedă: “Crucea Regina Maria” cls. a III-a pentru devotament ºi îndeplinirea 
misiunii de preot. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 28 din 1.XII.1944, propus la 15.XI.1944 
Stagiul pe front: 5 luni ºi 3 zile de la ultima decoraþie 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Crucea Regina Maria, cls a II-a 
Motivul propunerii: A depus grija pãrinteascã ºi duhovniceascã pentru a îngriji rãniþii ºi bolnavii; prin predici, 
ridicându-le moralul ºi îmbãrbãtând pe acei care trebuiau redaþi frontului, cât ºi pe cei ce se evacuau. A construit 
cimitire ºi ridicat troiþe prin toate satele pe unde a cantonat ambulanþa. În Bunjakov a amenajat cimitirul Diviziei a 
8-a, cãzut în pãrãsire - împrejmuire, troiþe ºi cruci la morminte. În toate serviciile ambulanþei a fost în mijlocul 
trupei ºi bolnavilor transportabili, iar în noaptea Paºtelui, pe ploaie, în mijlocul pãdurii dintre Modra-Zdoucheu a 
sãvârºit Sfânta Înviere într-un cadru înãlþãtor. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “De acord”. Comandantul Diviziei 11 Infanterie, general /ss/ indescifrabil. “Aprob”. 
Comandantul Corpului 6 Armată, general /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 64/14.06.1945 al Diviziei 11 Infanterie 
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A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 53 B Vest, f. 58 
 

225 
Inspectoratul Clerului Militar 
(Episcopia Armatei)  Alba Iulia 
Nr. 113 din 15 iunie 1945 
 

către 
Ministerul de Război 

S.S.A.U. Secretariatul General 
Biroul 1 

 
 La ordinul Nr. 12908/945; 
 Am onoarea a înainta alãturat tabelul nominal al ofiþerilor, subofiþerilor ºi funcþionarilor civili ai 
Episcopiei Armatei, cerut de Dv. cu ordinul arătat mai sus. 
Inspectorul Clerului Militar   
Episcop general dr. Partenie Ciopron 
ªeful cancelariei 
Preot căpitan, Birău Pantelimon 
Ministerul de Război 
Episcopia Armatei 

Tabel nominal 
de ofiþerii, subofiþerii, maiºtrii ºi funcþionarii civili ai Episcopiei Armatei, întocmit conform ordinului nr. 

12908/945 al Ministerului de Rãzboi, S.S.A.U. Secretariatul General 
Nr. crt.  Numele şi prenumele Gradul          Observaţiuni 
1  Partenie Ciopron  episcop, general 
2  Dăncilă Ioan   preot colonel 
3  Birău Pantelimon  preot căpitan 
4  Murguleþ Stan   plutonier major, ºef. adm. 
5  Dăianu Titus   diacon militar 
6  Urucu Marin   submaistru civil cl. 2 
 Se certifică de noi prezentul tabel nominal. 
 
Inspectorul Clerului Militar, 
Episcop general dr. Partenie Ciopron    ªeful cancelariei, 

Preot căpitan Birău Pantelimon 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 314, f. 11-12 
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Armata a IV-a 
[17.06.1945] 
Nume ºi prenume: Cornel Sava 
Gradul: preot, profesor 
Unitatea: Armata a IV-a 
Locul ºi data naºterii: 1912 octombrie 1, Cetatea, judeţul Alba 
Ultima decoraţie de război ce posedă: Ordinul “Steaua României” cu spade în grad de cavaler 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Coroana României” cu spade în grad de ofiţer 
Motivul propunerii: Pentru intensa activitate desfãºuratã în timpul campaniei contra germano-maghiarilor pe 
terenul moral-religios, sentimentul patriotic ºi dragostea de semeni dovedite ºi pentru curajul ºi sfidarea pericolului 
arãtate cu ocazia vizitei Sfinþiei Sale Episcopul Nicolae de Oradea, când a însoþit îndeaproape trupele din linia 
întâi, îmbãrbãtându-i ºi încurajându-i. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Rog a se aproba”. ªef de stat major, Armata a IV-a, general /ss/ indescifrabil. “Aprob”. 
Comandantul Armatei a IV-a, general C.A., /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 245 din 17 iunie 1945 
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A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 60 b vest, f. 62 
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Armata a IV-a 
[17.06.1945] 
Nume ºi prenume: Cornel Moga 
Gradul: diacon 
Unitatea: Armata a IV-a 
Locul ºi data naºterii: 1899.VII.7, Ret, judeţul Bihor 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Coroana României” cls. a V-a cu spade. 
Motivul propunerii: Pentru intensa activitate desfãºuratã în timpul campaniei contra germano-maghiarilor pe 
terenul moral religios, sentimentul patriotic ºi dragostea de semeni dovedite ºi pentru curajul ºi sfidarea pericolului 
arãtate cu ocazia vizitei Sfinþiei Sale Episcopul Nicolae al Oradei, când a însoþit îndeaproape trupele în linia întâi, 
îmbãrbãtându-i ºi încurajându-i. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 245 din 17 iunie 1945 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Rog a se aproba”. ªeful de stat major Armata a IV-a /ss/ indescifrabil; “Aprob”. 
Comandantul Armatei IV, general C.A. /ss/ indescifrabil. 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 60 b, f. 63 
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Ambulanţa 132 Sanitară 
[20.06.1945] 
Nume ºi prenume: Grosu A. Ioan 
Gradul: preot, căpitan 
Unitatea: Ambulanţa 132 
Vechimea în grad: 16 mai 1944 
Locul ºi data naºterii: 1905.VIII.19, Scânteia, judeţul Vaslui 
Ultima decoraţie de război ce posedă: “Coroana României” cls. a V-a cu spade, pentru acţiunile de la Torna-Görgö 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 158 din 17.II.1945 
Stagiul pe front de la primirea ultimei decoraţii: 3 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Steaua României” cls a V-a cu spade 
Motivul propunerii: Pentru munca, priceperea ºi devotamentul dovedite în campania contra Germaniei, pe frontul 
Ungariei, Slovaciei ºi Moraviei. A organizat cimitire pentru eroi, socotite ca model pe armatã. A fost factor de 
ridicare spiritualã ºi moralã a rãniþilor ºi ostaºilor de la serviciile diviziei. ªi-a îndeplinit misiunea la postul înaintat 
sub focul inamic. A fost citat prin ordinul de zi nr 197/9.III.1945 pe divizie, pentru munca ºi spiritul de jertfã 
dovedite pentru patrie. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “De acord. Rog a aproba”. Comandantul Diviziei a 8-a Infanterie, general /ss/ 
indescifrabil; “Aprob”. Comandantul Corpului II Armată, general de divizie /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 309/20.06.1945 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 73 b vest, f. 74 
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Regimentul 4 Dorobanţi 
[24.06.1945] 
Nume ºi prenume: Ionescu Constantin 
Gradul: preot, căpitan activ. 
Vechimea în grad: 15.XII.1940 
Unitatea: Regimentul 4 Dorobanţi. 
Locul ºi data naºterii: 1908.X.14, Optaºi, judeþul Olt. 
Ultima decoraţie de război ce posedă: Ordinul “Steaua României” cls. a V-a cu spade, pentru munca depusã în 
campania anului 1941, pentru înhumarea ostaºilor cãzuþi pe câmpul de luptã ºi pentru îndeplinirea conºtiincioasă a 
serviciului. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 82 din 1.XI.1941 
Stagiul pe front: 7 luni ºi 19 zile de la primirea ultimei decoraþii: 24.II.1944 - 9.V.1945 
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Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Coroana României” cls. a IV-a cu spade. 
Motivul propunerii: Preotul cãpitan Ionescu Constantin a însoþit regimentul în toate acþiunile din anul 1941 ºi pânã 
în prezent, îndeplinindu-ºi misiunea cu deplinã conºtiinþã, pricepere ºi spirit de jertfã. 
 A mers până în primele linii aducând luptătorilor cuvântul bun al speranþelor ºi al îmbãrbãtãrii, 
contribuind prin aceasta la ridicarea moralului ostaºilor. Când trupa se afla în refacere, preotul sta continuu în 
mijlocul ostaºilor, oficiind slujbe religioase ºi þinând conferinþe cu caracter moral-patriotic. S-a ocupat tot timpul 
luptelor cu înhumarea, identificarea ºi slujba religioasã a ostaºilor morþi pe câmpul de onoare, contribuind, prin 
grija ºi priceperea sa, la amenajarea cimitirelor: Cãlimãneºti, Acaþari, Tisalok, Ciobay, Prügy, Asalö, Dubravy, 
Brezno, etc. 
 A mers pânã în primele linii în luptele de la Acaþari, Berghia, Ciobay, Mezozombor, Halmay, Buzita, 
Brezno, Kram, Ociova, Svol-Slatina, Gron-Breznita, Srab ºi cota 928 nord-vest Kremnita, sfidând pericolul morþii 
ºi ducând ostaºilor curaj ºi credinþa în ajutorul Domnului. 
 La Tisalok, Asalo, Dubravy ºi Svol-Slatina a executat înhumãrile ostaºilor morþi în lupte, sub focul 
artileriei inamice. 
 Pentru munca depusã ºi conºtiinþa arãtatã în decursul luptelor, îl propun la decorare cu Ordinul “Coroana 
României” cls. a IV-a, cu spade ºi panglicã de “Virtute Militarã“. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Rog a interveni pentru aprobare, fără panglică“. Comandantul Brigăzii 3 Infanterie /ss/ 
indescifrabil. “Rog a se aproba fără panglică“. Comandantul Diviziei a 3-a Infanterie /ss/ general Popescu. “Se 
aprobă fără panglică“. Comandantul Corpului II Armată, general I. Popescu. 
Numãrul ordinului de zi ºi data conferire: 301 din 24.06.1945  
 
A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 66b vest, f. 85 
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Punctul de comandă al Regimentului 33 Dorobanţi 
Serviciul religios 
Nr. 4410 din 30 iunie 1945 

 
către Divizia a 10-a Infanterie 

Dare de seamă 
despre activitatea pastorală pe luna iunie 1945 

 
 În aºteptarea plecãrii spre þarã, nerãbdarea mãreºte sensibilitatea ostaºilor ºi gânduri nedemne stãpânesc pe 
fiecare în parte. 
 În aceastã atmosferã, activitatea pastoralã a urmãrit, îndeaproape, calmarea spiritelor ºi pãstrarea ordinei 
prin predici în fiecare sãrbãtoare ºi în zilele de rând, fãcând ca ostaºii sã înþeleagã starea de fapt ºi astfel disciplina 
ºi buna executare sã nu sufere reproºuri. 
 În ziua de 3 iunie a.c., dupã aproape patru luni de luptã, am sãvârºit parastasul pentru eroii regimentului 
într-un cadru solemn, în bivuac, în mijlocul pãdurii din Usobi, de faþã fiind toþi ofiþerii, subofiþerii ºi trupa 
regimentului. cu care ocazie am vorbit despre: “Mãreþia jertfei celor trecuþi în rândul eroilor neamului ºi despre 
datoria fiecãruia de a trãi în înþelegere ºi dragoste pentru România de mâine ºi pentru neamul românesc de peste 
veacuri”. 
 În ziua de 10 iunie a.c. am sfinþit cele cinci troiþe ale regimentului, la sfinþirea fiecãreia þinându-se câte 
un cuvânt ocazional ºi anume: “Despre însemnãtatea Sfintei Cruci”, “Despre credinþa noastrã strãmoºeascã în 
legãturã cu Sfânta Cruce”, “Despre importanþa moralã a înãlþãrii acestei troiþe”, “Despre jertfa ºi spiritul de 
sacrificiu a acelora în cinstea cãrora s-a ridicat”, “Datoria noastrã de români de a da oricând totul pentru Þarã, Rege 
ºi Neam”. 
 În ziua de 14 iunie a.c. (Înãlþarea Mântuitorului) ne gãseºte în satul Mal Lozenite unde facem pomenirea 
eroilor noºtri ºi vorbim despre: “Rolul ostaºului român în decursul veacurilor pentru statornicirea pãcii ºi drepturilor 
noastre fireºti asupra pãmântului românesc”. 
 21 iunie a.c., în oraºul Kromerjij, iau parte la sfinþirea troiþei ridicatã în amintirea eroilor Armatei 1. 
 În ziua de 27 iunie a.c., fiind în Navojovte, am sãvârºit un serviciu divin pentru sufletele celor ºase eroi ai 
regimentului înmormântaþi aici ºi vorbind despre: “Contribuþia Neamului românesc la dezrobirea popoarelor ºi 
pregãtirea pãcii lumii”. 
 La 28 iunie a.c. sfinþesc troiþa ridicatã în amintirea eroilor din Navojovte ºi vorbesc despre: “Datoria 
fiecãruia de a nu uita eroii neamului”. 
 Moralul trupei, foarte bun; forþele fizice, suficiente pentru a suporta marºul. 
 Comandantul ºi ofiþerii din subordine îºi dau toatã silinþa în a pãstra ºi ajuta ca starea fizicã ºi moralã a 
trupei sã fie cât mai bunã ºi lipsuri cât mai puþine. 
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 Ostaºii cer cât mai puþinã staþionare ºi cât mai mult marº. 
 Dorul de þarã îi întãreºte spiritual ºi gãndul la vederea ei ne dã puteri înzecite. 

 
Confesorul Regimentului 33 Dorobanţi, 

Preot căpitan Mihail Andrieº 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 322 
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Confesorul Batalionului 9  
Vânători Munte P. O. 
 

Dare de seamă 
despre activitatea pastorală, pe luna iunie 1945 

 
 I. Au fost dezvoltate în faţa batalionului 3 conferinţe cu următoarele subiecte de la Serviciul clerului 
Diviziei a 2-a Munte: 
 În ziua de 3 iunie a.c.: “De voieºti sã fii desãvârºit, du-te, vinde averile tale ºi le dã sãracilor” (Matei 19, 
21). 
 Subiectul a fost audiat ºi de Batalionul 16 Vânãtori Munte. 
 În ziua de 6 iunie a.c.: “Biserica, statul ºi curentele politice”. 
 În ziua de 10 iunie a.c.: “Pastorul cel bun sufletul îºi pune pentru oi” (Ioan 10, 17). 
 În ziua de 17 Iunie a.c., cuvântarea în legătură cu Cultul Eroilor, rostită după terminarea serviciului divin. 
 II. Au fost sãvârºite 3 servicii religioase. 
 III. În legătură cu pregătirea pentru marºul spre Þarã - pe companii - s-a stãruit câte o orã pe zi asupra 
necesitãþii curãþeniei trupei. 
 IV. Nu s-a pierdut din vedere a se da sfaturi în legãturã cu starea de civilizaþie a poporului cehoslovac, 
îndemnând la orice ocazie pe ostaºi, ca odatã ajunºi acasã, sã punã în practicã ceea ce au vãzut pe aici. 
 V. Pe timpul marºului, confesorul a fost mereu prezent în mijlocul trupei. N-au lipsit ocaziile când au fost 
fãcute rugãciuni pentru cãlãtorie. 
 VI. A fost prezent, luând parte la slujba religioasă la Sfinţirea Monumentului din Kromerjij. 

Confesorul Batalionului 9 Vânători Munte P. O., 
Preot căpitan Pãuºescu Gheorghe 

30 iunie 1945 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 309 
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[Garnizoana Târgoviºte] 
[iunie 1945] 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii pastorale dezvoltată 
în Garnizoana Târgoviºte, mai 1945 

 
 Activitatea din cursul acestei luni, desfãºuratã dupã programul ordonat, s-a rãsfrânt deopotrivã la toate 
unitãþile garnizoanei, mãrturisind ºi împãrtãºind pe cei gãsiþi vrednici, cu prilejul sfintelor sărbători ale Învierii 
Domnului. Numărul cel mai mare al celor grijiţi l-au dat spitalele de răniţi; restul unităţilor nu au avut decât un 
număr neînsemnat, din cauza reducerii continue a efectivului. 
 Duminicã ºi sãrbãtorile legale, au luat parte la serviciile divine, de asemenea, un numãr foarte mic de 
oameni. Aceasta se datoreºte faptului cã, dupã ce au rãmas ostaºi puþini, ºi aceºtia sunt întrebuinþaþi în diferite 
servicii ºi corvezi, chiar duminicã dimineaþa, având libertate numai după masă. 
 Totdeauna, domnii comandanþi motiveazã cu micºorarea crescândã a efectivului ºi cerinþa ordinelor 
superioare, fãrã a lua o mãsurã pentru a se acorda posibilitatea ostaºului de a-ºi satisface ºi cerinþele sale spirituale. 
 În repetate rânduri, am raportat cum suma alocatã pentru înmormântarea ostaºilor nu mai este în mãsurã 
pentru a face faþã, într-o micã mãsurã, datinilor creºtineºti. Familiile eroilor au început sã obiecteze acest lucru, de 
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care se formalizeazã ºi alþi buni creºtini care observã cum unui om care moare în serviciul þãrii, nu i se mai poate 
face decât, cel mult, sicriul ºi crucea. 
 De asemenea, nici o unitate din garnizoanã nu-mi poate pune la dispoziþie cântãreþ pentru serviciul 
religios. Dacã, din întâmplare, se iveºte un cântăreţ la una din unităţi care poate să asigure serviciul, este suficient 
să-l solicit o dată sau de câteva ori, că imediat ce de la unitate se vede că este solicitat, îl trimite în altă parte, îi dă o 
delegaţie oarecare, încât, de cele mai multe ori, serviciul îl oficiez singur, ceea ce iarãºi produce nemulþumire în 
rãndurile ostaºilor, care vãd cã la înmormântarea unui erou nu este nici un cântãreþ care sã spunã “Doamne 
miluieºte”. 

Repet, nici o unitate nu ţine încadrat în efectivul său un cântăreþ pe care sã mi-l punã la dispoziþie pentru 
serviciile religioase, ci, de îndatã ce se vede cã nu se poate folosi de el, fiind solicitat de mai multe ori, sau îl lasã la 
vatrã, sau îi dã drumul în concediu, sau îl mutã în altã parte, afirmând cã ºi aºa duc lipsă de oameni, încât nu poate 
să ţină om care să mi-l dea când este nevoie. 
 Am raportat cazul la spitalul militar pentru a interveni la compania sanitarã sã repartizeze totdeauna ºi un 
cântãreþ; dacã însã nu va fi peste efectiv, cu greu îl vom putea obþine pentru a face servicii ºi la celelalte spitale, în 
cazul de se va da. 
 Propun a se atrage din nou atenþia - dacã se gãseºte cã este cazul - pentru trimiterea ostaºilor la bisericã ºi 
a se ordona unei unitãþi (spitalul militar sau Cercul Teritorial Dâmboviþa)  pentru concentrarea unui cântãreþ 
bisericesc, care sã asigure rãspunsurile la serviciile divine ºi din nou a se sesiza forurile competente pentru mãrirea 
alocaþiei de înmormântare. 

 
Confesorul Garnizoanei Târgoviºte, 

Preot maior Verion Muºat 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 259-260 

 
233 

 
Divizia a 3-a Munte  
Grupul 6 Vânători Munte 
[iunie 1945] 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii pastorale a preotului căpitan de rezervă Popescu Ioan din Batalionul 6 Vânători 

Munte, 
detaºat la Grupul 6 Vânători Munte, 

în cursul lunii mai 1945 
 
 În cursul lunii mai 1945, Grupul 6 V. Munte a fost aproape într-o continuã deplasare, dar profitând de 
puþinul timp liber ºi având în vedere cã în aceastã lunã Biserica Ortodoxã îºi serbeazã una din cele mai mari 
sărbători ale sale, “Învierea Domnului”, activitatea pastorală a fost următoarea: 

I. Servicii divine. 
 Am oficiat servicii divine în: 
 - Joia Patimilor /3 mai 1945/ în biserica catolică Mierlovitz. Denia cea Mare - cu citirea celor 12 
Evanghelii ºi cu cântãri bisericeºti din acestã sfântã ºi mare zi. Serviciul divin a început la ora 8 seara. Au participat 
ostaºii disponibili din Grup /Batalioanele 6, 11 ºi 21 Vânãtori Munte ºi Divizionul 1 Tunuri Munte/. 
 De asemenea, au luat parte ºi puþini soldaþi aliaþi ºi populaþia civilã. Cu aceastã ocazie am vorbit celor 
prezenþi despre jertfa Mântuitorului pentru mântuirea neamului omenesc. 
 - Noaptea Învierii /6 mai 1945/ am servit serviciul divin, împreună cu preotul Greavu Valeriu, la Divizia a 
3-a Munte. 
 - În ziua de 7 mai 1945 am oficiat serviciul divin la Batalionul 21 Vânãtori Munte, care se gãsea în 
rezervã. Am vorbit ostaºilor despre: “Învierea Domnului” cu aplicaþii la suferinþele poporului românesc. 
 - Duminică 13 mai 1945, Batalioanele 6, 11 ºi 21 Vânãtori Munte fiind libere ºi cantonate aproape, am 
oficiat Sfinþirea apei celei mici cu Te-Deum de mulþumire. Rãspunsurile au fost date de corul grupului, condus de 
sublocotenentul Sabãu Liviu din Batalionul 6 Vânãtori Munte. Cu aceastã ocazie am vorbit ostaºilor despre “Jertfa 
Creatoare”. 
 - În ziua de 21 mai 1945. ziua Sf. Împãraþi Constantin ºi Elena, s-a oficiat Te-Deum religios, precum ºi 
parastas pentru eroii cãzuþi de la începutul campaniei pânã azi, la toate batalioanele grupului, cu care ocazie am 
vorbit ostaºilor despre comorile Neamului nostru ºi obiceiul de a se serba numele onomastic, iar d-l colonel 
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comandant al grupului, Costin Vasile a vorbit pentru onomastica zi a Reginei Mame Elena. Serviciul s-a terminat 
cu cântarea: “Cu noi este Dumnezeu”. 
  - În ziua de 27 mai 1945 am oficiat slujba Acatistului Domnului Iisus Hristos, tot în cadrul batalioanelor 
din grup. Am vorbit ostaºilor despre puterea credinþei la voievozii români. 

 
II. Alte herurgii. 

 - În ziua de 3 mai 1945 /Joia Patimilor/, în biserica catolicã a satului Mierovitz, lângã oraºul Kojetain, am 
spovedit pe ostaºii disponibili din grup (trenul de luptã ºi regimentare). 

  
III. Diferite servicii. 

 - În ziua de 2 mai 1945 am oficiat slujba înmormântãrii a doi ostaºi din Batalionul 21 Vânãtori Munte ºi 
înmormântaþi în cimitirul catolic din Morshitz. 
 - În ziua de 4 mai 1945 s-a oficiat slujba înmormântãrii a ºase eroi din Batalioanele 11 ºi 21 Vânãtori 
Munte, precum ºi a sublocotenentului Vrabie Ioan din Divizionul 1 Tunuri Munte. Am vorbit celor prezenţi despre 
“Nădejdea în viaţa viitoare”, iar d-l colonel Tărăgan, comantul Divizionului 1 Tunuri Munte, a vorbit despre 
personalitatea eroului căzut. Eroii au fost înmormântaţi cu cinstea cuvenită, în cimitirul catolic din Mierovitz. Tot 
în cursul acestei luni am vizitat infirmieriile grupului, împlinind prin aceasta porunca lui Hristos. 

 
ªeful serviciului religios 

al Grupului 6 Vânători Munte, 
Căpitan preot I. Popescu 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 226-227 
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[Batalionul 10 Vânători Munte] 
[iunie 1945] 
 
Raport de activitate 

 
 În conformitate cu ordinul Corpului 4 Armată, nr. 4/1945, am onoarea a vă raporta că în timpul lunii mai 
1945 am activat în felul următor: 
 Prezentântu-mă la batalion pe ziua de 1 mai 1945, am înmormântat, chiar la prezentare, în satul 
Nedakonite, doi eroi din acest batalion. 

Am oficiat trei sfinţiri ale apei mici: una la Batalionul 10 Vânători Munte, în ziua de 8 mai 1945, pe 
poziţie, în satul Kanite; alta la venirea Prea Sfinţitului Episcop Nicolae Popovici al Oradei; ºi una la sfinþirea 
troiþei Companiei 38 Pionieri Munte, în ziua de 29 mai a.c. 
 De asemenea, am spovedit trupa de pe poziþie ºi de la trenul batalionului, în Vinerea Patimilor, ºi am 
sfinþit Sfintele Paºti în ziua de 6 mai a.c. la trupa de pe poziţie, în satul Kanite. 
 În tot timpul, de la prezentare, am stat la postul de prim ajutor, împreunã cu medicul batalionului ºi în 
timpul liber am organizat cor pe fiecare companie ºi rugãciunea obligatorie pe companii, la masã găsindu-mă 
totdeauna la o companie, prin rotaţie, pentru a da binecuvântarea mesei. 
 În fiecare sãptãmânã am þinut o jumãtate de orã de catehizare, zilnic, vorbind despre “Cunoaºterea lui 
Dumnezeu în luptã“ ºi, în sãptãmâna 20-28 mai 1945, despre “Iubirea de aproapele”, în fiecare zi la o companie, 
prin rotaţie. 
 Aproape în fiecare zi, seara ºi ziua la programul de instrucþie, am mers între ostaºi dându-le sfaturi, mai 
ales asupra purtãrii lor în aceastã þarã ºi pe unde vom trece în timpul marºului spre þarã, deoarece purtarea unui 
popor este cartea de vizitã cu care se prezintã înaintea omenirii ºi civilizaþiei. 
 În prezent, împreună cu comandanţii companiilor din acest batalion, am luat iniţiativa ridicării câte unei 
troiţe pe fiecare companie, la bivuac, ºi o troiþã a batalionului, pe câmpul de instrucþie, care în curând se va pune 
în lucru. 

 
Confesorul Batalionului 10 Vânători Munte P. O., 

Preot căpitan Petre Georgescu 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 225 
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Ambulanţa 41 Cavalerie, Serviciul Religios 
Oficiul poºtal militar 51 
[1 iulie 1945] 

 
Dare de seamă 

despre activitatea preotului căpitan activ  
Boeriu P. Petru, desfãºuratã în cursul lunii iunie 1945, 

 la Ambulanþa 41 Cavalerie ºi în cadrul Diviziei I Cavalerie 
 
 Iunie 3 - Serviciu religios. Ostaºii Diviziei I Cavalerie, E. N. I. -rile ºi formaþiunile de servicii. Predica. 
Sfinþirea troiþei ridicate de Regimentul 1 Roºiori. 
 Iunie 14 - Serviciu religios. Ostaºii Diviziei I Cavalerie, E. N. I.-rile ºi formaþiunile de serviciu. 
Conferinþa “Eroii Neamului”. Sfinþirea troiþei ridicate de Regimentul 2 Roºiori. 
 Iunie 20 - Serviciu religios. Exhumarea ºi reînmormântarea unor ostaºi ce au fost îngropaþi în mod 
provizoriu în ºanþurile de luptã. Formarea unui cimitir al Regimentul 1 Roºiori. Predica. 
 Iunie 21 - Serviciu religios. Cimitirul ostaºilor diviziei din comuna Kochanovca. Predica. 
 Iunie 24 - Serviciu religios în comuna Sliaci. Predica. 
 Iunie 25 - Serviciu religios în comuna Ribari la mormântul ostaºilor înmormântaþi lângă Hron. 
 Iunie 29 - Serviciu religios în comuna Hanva ºi Runya. 
 Diferite servicii: 
 - Divizia fiind în deplasare, cu începere din 10 iunie, serviciile religioase au fost subordonate timpului 
rămas disponibil. 
 - S-a luat măsura ca pe locurile unde a luptat divizia sã mã deplasez cu delegaþii unitãþilor ºi sã îngrijim 
mormintele ºi sã facem ultimile servicii religioase. 
 S-au sfinþit trei troiþe monumentale ridicate de unitãþile de roºiori. 
 - S-au îngrijit mormintele ambulanţei, ce se găseau pe axa de deplasare. 

 

Confesorul Ambulanţei 41 Cavalerie, 

Preot căpitan Boeriu P. Petru 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 295 
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Batalionul 6 Vânători Munte P. O. 
Serviciul religios 
2 iulie 1945 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii moral-religioasã desfãºuratã de preotul cãpitan Ioan Popescu,  

de la 1 iunie 1945 până la 30 iunie 1945 
 
 Conform ordinelor superioare, cu data de 1 iunie 1945 am trecut de la Grupul 6 Vânători Munte la 
Batalionul 6 Vânători Munte parte operativă, căruia îi aparţin. 
 De la aceastã datã, am activat în cadrul batalionului pânã la data de 13 iunie a.c., unde se gãsea cantonat, 
în satul Schutzendorf/ Polna-Stoky - lângã oraºul Iglau. 
 Activitatea s-a desfãºurat în felul urmãtor: 
 Duminică, 3 iunie 1945. S-a oficiat serviciul divin / Sfinþirea apei ºi Te-Deum de mulþumire/, dupã care 
am vorbit batalionului despre: “Puterea credinþei poporului român”. 
 Duminicã, 10 iunie 1945. S-a oficiat serviciul divin /Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos/, vorbind 
ostaºilor despre: “Comorile neamului nostru”. 
 Marţi, 12 iunie 1945. Ziua de 12 iunie a fost o zi de sărbătoare pentru batalionul nostru, căci în această zi - 
din iniţiativa d-lui locotenent colonel N. C. Dimitriu, comandantul batalionului - s-a ridicat în satul Polna-Stoky, pe 
locul unde a cantonat batalionul, o frumoasă troiţă în memoria eroilor batalionului, căzuţi pe câmpul de onoare. 
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 În dimineaþa zilei s-a oficiat sfinþirea apei ºi a troiþei, precum ºi parastas pentru eroi. 
 S-au binecuvântat decoraþiile celor merituoºi. Dupã serviciul divin am vorbit ostaºilor despre: “Rodul 
jertfei ostaºului român, depus pe altarul patriei”. 
 Înainte de decorarea ostaºilor, d-l comandant al batalionului a vorbit ostaºilor despre: “Faptele de arme ale 
celor decoraþi”, dându-i exemplu ºi încurajând ºi pe alþii sã le urmeze pilda lor în orice timp ºi împrejurare. Dupã 
masã a urmat un program artistic-cultural. 
 Duminicã, 17 iunie 1945. S-a oficiat serviciul divin în sobor de preoþi, pe grup. Am vorbit ostaºilor din 
Grupul 6 Vânãtori Munte despre: “Rugăciune”. Serviciul divin s-a oficiat în satul Rajetz, unde grupul a fost 
cantonat. 
 Joi, 21 iunie 1945. Conform ordinelor superioare, am luat parte la serviciul divin din oraºul Kromeriji, 
unde a avut loc dezvelirea Monumentului Eroilor din Divizia 10 Infanterie. 
 În timpul marºului, am stat de vorbã cu ostaºii, dându-le sfaturi de a respecta avutul altuia, aceasta spre 
cinstea neamului ºi-a armatei române. 

ªeful serviciului religios, 
Preot căpitan I. Popescu 

2 iulie 1945 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 314 
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Divizia 6 Infanterie 
[04.07.1945] 
Nume ºi prenume: Boeru H. Ion 
Gradul: preot, maior asimilat 
Unitatea: Divizia 6 Infanterie 
Vechimea în grad: 19.XII.1944 
Locul ºi data naºterii: 15.12.1904, Caºin, judeþul Bacău 
Ultima decoraţie de război ce posedă: Ordinul “Coroana României” cls. V cu spade ºi panglicã de “Virtute 
Militarã“, în calitate de confesor al Ambulanþei 85 Sanitarã, Divizia 104 Munte. A stat tot timpul în linia I 
îmbãrbãtând ostaºii în luptele din Dealul Meriºanilor (Moldova) ºi Oglinzi. 15-24.V.1944 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 245 din 15.VI.1944 
Stagiul pe front: 375 zile de la primirea ultimei decoraţii. 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Steaua României” cls. a V-a cu spade. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 139 din 4 iulie 1945 
Motivul propunerii: În calitate de confesor al Diviziei a 6-a Infanterie a coordonat activitatea clericalã a unitãþilor 
în subordine. Mereu între ostaºi, în clipe grele, prin cuvinte pline de îmbãrbãtare a contribuit la ridicarea moralului 
ºi oþelirea sufleteascã, atât de necesarã în luptã. 
 La datorie totdeauna: oficiind prohodul ostaºilor cãzuþi, glorificând faptele lor, îmbãrbãtând pe cei rãniþi 
din spitale; ºi în multe alte împrejurãri, preotul maior I. Boeru s-a dovedit un desãvârºit confesor militar, 
corespunzãtor misiunilor ordonate de împrejurãri. Din propria-i iniþiativã, la întoarcerea spre þarã, s-au oficiat 
parastase la cimitirele eroilor Diviziei a 6-a Infanterie, ridicând pe alocuri troiþe în memoria lor ºi dând o deosebitã 
grijã pentru îngrijirea cimitirelor de eroi. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Rog a se aproba”. Comandantul Diviziei a 6-a, general /ss/ indescifrabil. “Aprob”. 
Comandantul Corpului 6 Armată, general /ss/ indescifrabil. 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 78B vest, f. 110 
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Regimentul 23 Infanterie P.A. 
[04.07.1945] 
Nume ºi prenume: Anghelescu I. Gheorghe 
Gradul: preot, căpitan activ 
Vechimea în grad: 15.VI.1941 
Locul ºi data naºterii: 1911.I.1, Calafat, judeţul Dolj 
Ultima decoraţie de război ce posedă: Ordinul “Steaua României” cls. a V-a cu spade, pentru luptele ºi serviciul 
îndeplinit în Est. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 1386 din 1943 
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Stagiul pe front: 4 luni ºi 3 zile de la ultima decoraþie. 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Coroana României” cls. a IV-a ofiţer, cu spadă. 
Motivul propunerii: Deºi confesor al regimentului, neobosit, continuu stând pe prima linie, îmbãrbãtând ºi 
binecuvântând ostaºii, preotul cãpitan Anghelescu nu se mulþumeºte numai cu aceasta, ci în nenumãrate rânduri 
ostaºii regimentului l-au vãzut ca trãgãtor la câte o puºcã mitralierã, iar într-una din zilele lunii noiembrie 1944, 
însuºi comandantul de stat major al Diviziei a 9-a Infanterie care, verificând linia , gãseºte pe preotul căpitan 
Anghelescu trăgând la unul din tunurile A.C., ce acţiona în acel sector. 
 În ziua de 30 decembrie 1944, în satul Görgö-Slovacia, pe când îndeplinea misiunea de confesor, 
îngropând ostaºii cãzuþi la datorie, sub ploaia de obuze inamice cade grav rãnit la ambele picioare ºi este evacuat la 
spitalul de campanie, rãni care cred cã-l vor aduce în poziþia de invalid. 
 Având în vedere meritele excepþionale sãvârºite pe tãrâmul confesional ºi al acþiunilor din proprie 
iniþiativã, în acþiunile tactice, îl propun cu prisosinþã la decorarea cu ordinul “Coroana României” cls. a IV-a, 
ofiþer, cu spade ºi panglicã de “Virtute Militarã“. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “De acord”. Comandantul Brigăzii a 9-a Infanterie /ss/ indescifrabil. “De acord. Rog a 
aproba”. Comandantul Diziviei a 9-a Infanterie, general, /ss/ indescifrabil. “Se aprobă fără panglică de Virtute 
Militară“. Comandantul Corpului II Armată, general I. Popescu. 
Numãrul ordinului de zi ºi data conferirii: 191 din 4 iulie 1945   
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 4b vest, f. 161 
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Regimentul 36 Infanterie 
[05.07.1945] 
Nume ºi prenume: Popescu R. Mihail 
Gradul: preot, căpitan activ 
Vechimea în grad: 15.XI.1941 
Unitatea: Regimentul 36 Infanterie 
Locul ºi data naºterii: 1910 august 5, comuna Cazasu, judeţul Brăila 
Ultima decoraţie de război ce posedă: “Steaua României” cls. a V-a cu spade ºi panglicã de “Virtute Militarã“ 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 181 din  27.II.1945 
Motivul obţinerii ultimei decoraţii: Pentru dragostea deosebită arătatã faþã de ostaºi, abnegaþia ºi devotamentul 
dovedite în grelele lupte de la Urettu ºi ªirmaitu, participând la îmbãrbãtarea tuturor ºi îndeplinindu-ºi toate 
îndatoririle creºtineºti. 
Stagiul pe front de la primirea ultimei decoraţii: 3 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Coroana României” cls. a IV-a cu spade 
Motivul propunerii: Pentru curajul de care a dat dovadă în grelele lupte purtate de regiment la: Dealul Teganului - 
cota 798, Rosenau, Mita - cota 830, Ociova, Banska - Bistriţa, Krevniţa, Strani ºi urmãtoarele, continuând sã-ºi 
îndeplineascã misiunea preoþeascã cu aceeaºi dragoste ºi devotament, mergând pânã în primele linii pentru a 
încuraja ºi îmbãrbãta ostaºii, cât ºi pentru contribuþia realã pe care a adus-o la organizarea ºi înfrumuseţarea 
cimitirelor eroilor căzuţi. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “De acord. Rog a aproba”. Comandantul Diviziei 9 Infanterie, general /ss/ indescifrabil. 
“Se aprobă fără panglică de Virtute Militară“. Comandantul Corpului 2 Armată, general al C.A. - I. Popescu. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 175 din 05.07.1945 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 101 b vest, f. 10 
 

240 
 
Spitalul 15 Campanie 
[06.07.1945] 
Nume ºi prenume: Chivu D. M. Ioan 
Gradul: preot, căpitan asimilat 
Unitatea: Spitalul 15 Campanie 
Vechimea în grad: 1.XI.1944 
Locul ºi data naºterii: 1908 februarie 5, Berevoieºti, judeþul Muscel 
Stagiul pe front: 6 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Steaua României” cls. a V-a 
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Motivul propunerii: Pentru dragostea ºi devotamentul cu care ºi-a executat misiunea spiritualã, fiind în permanenþã 
în mijlocul camarazilor grav rãniþi, prin cuvântul de îmbãrbãtare ºi dragoste alinând în parte suferinþele lor. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “De acord”. ªeful serviciului sanitar al Armatei IV, medic colonel /ss/ indescifrabil. “Se 
aprobă“. Comandantul Armatei a 4-a, general /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 262 din 6 iulie 1945 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 66 b, f. 66 
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Ambulanţa 10 Divizionară 
[10.07.1945] 
Nume ºi prenume: Borº Manolache 
Gradul: preot, căpitan 
Vechimea în grad: 1929 - căpitan rezervă; 1943 - căpitan activ 
Unitatea: Ambulanţa 1 Divizionară de la 1.II.1945 
Locul ºi data naºterii: 1907 iulie 7, Poiana, judeţul Tecuci 
Ultima decoraţie de război ce posedă: A fost propus de Regimentul 2 Infanterie la “Coroana României” cls. a V-a, 
în mai 1944, dar nu cunoaºte rezultatul 
Stagiul pe front: 10 luni ºi 6 zile de la prima decoraþie 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Crucea “Regina Maria” cls. a II-a 
Motivul propunerii: Pentru grija pe care o depus-o în aranjarea cimitirelor de eroi, adesea sub bombardamentul 
inamic ºi fiind totdeauna aproape de rãniþi, citindu-le rugãciuni pentru alinarea suferinþelor. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: Divizia: “Rog a se aproba”, comandantul Diviziei 10 Infanterie, general /ss/ indescifrabil. 
Corp de Armată: “Aprob”, comandantul Corpului 4 Armată, general /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 28/10.VII.1945 

 
A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 92b vest, f. 61 
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Corpul IV Armată 
Serviciul Clerului 
[13 iulie 1945] 
 

Dare de seamă 
despre activitatea pastoralã ce am dezvoltat la unitãþile Elementele neindividualizate ºi  

formaţiunile de serviciu ale Corpului 4 Armată, în luna iunie 1945 
 
 În ziua de 1 iunie am oficiat slujba sfinţirii apei mici la Brutăria de Campanie a Corpului 4 Armată, după 
care am rostit predica: “Îndatoririle faţă de Ţară, după război”. 
 Dupã acesta am mers cu Sfânta Aghiazmã pe la birouri ºi formaþiuni de serviciu, spunând cuvinte de 
îndemn ºi învãþãturã pentru ostaºi, unde i-am aflat în grupe mai mari. 
 În acestă zi a trecut pe la corpul nostru protopop locotenent colonel Georgescu, pe care l-am însoţit până 
la corpul de armată unde a fost repartizat. 
 În trei iunie am fost la Regimentul 1 Artilerie Grea, în comuna Polna, unde am oficiat o slujbã ºi am vorbit 
despre: “Ce aºteaptã Þara de la ostaºii sãi întorºi victorioºi de pe câmpul de luptã?”. 
 În 10 iunie (duminicã) am oficiat slujbã pentru ostaºii de la formaþiunile ºi serviciile corpului de armatã ºi 
am predicat despre: “Domnul Hristos ne-a arãtat calea adevãrului, calea luminii”. 
 În 12 iunie am fost la Armata 1, la Stoki, unde am prezentat dosarele cimitirelor de război, organizate de 
unităţile acestui corp de armată. 
 În 14 iunie, “Înălţarea Domnului ºi Ziua Eroilor”, am oficiat o slujbã ºi un parastas pentru eroi ºi am rostit 
o cuvântare ocazionalã. 
 La acestã solemnitate au asistat domnul general al corpului de armatã cu toþi ofiþerii, subofiþerii ºi trupa 
acestui comandament de armatã. 
 În ziua de 15 iunie am început marºul de la Kamen spre þarã. 
 În ziua de 17 iunie (duminicã), în oraºul Boscovice, am cercetat compania auto ºi secþia auto, unde am 
stat, pe grupe, de vorbã cu ostaºii. 
  În ziua de 20 iunie am plecat din Boscovice la Kromeriji. 
 În 21 iunie, la Kromeriji, am avut o mare solemnitate în cadrul cãreia am sfinþit o troiþã, monument 
ridicat de Divizia 10-a Infanterie în memoria eroilor cãzuþi pentru eliberarea acestui oraº. 
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 Această slujbă am oficiat-o însoţit de un sobor de preoţi de la unităţile corpului nostru de armată. 
 La aceastã solemnitate a luat parte domnul general comandant al Armatei I, comandantul Corpului 4 
Armatã, împreunã cu toþi comandanþii de divizii ºi însoþitorii lor, precum ºi autoritãþile bisericeºti, civile ºi 
militare din localitate. 
 Un grup de preoţi romano-catolici, în frunte cu episcopul Kromerijului, au oficiat slujba alături de noi. 
 În ziua de 23 iunie am plecat de la Kromeriji la Banovice. 
 În 24 iunie (Sărbătoarea Rusaliilor) am oficiat în prezenþa ofiþerilor, subofiþerilor ºi trupei de la 
comandament ºi unitãþile ataºate, o slujbã ºi am predicat despre: “Vieþuirea în Duh ºi Adevãr”. 
 În 25 iunie, la Brutãria de Campanie a Corpului 4 Armatã, am oficiat o slujbã ºi am vorbit despre: “Viaþa 
duhovniceascã a primilor creºtini”. 
 În după-masa acestei zile am oficiat slujba înmormântării pentru caporalul Uţă Vasile din Regimentul 1 
Artilerie Grea, mort într-un accident în Banovice. 
 În ziua de 29 iunie ne-am deplasat, împreună cu comandamentul corpului, la Banska Stiavniţa. 
 În celelalte zile, ocazional, am cercetat ostaºii în cantonamente ºi am rezolvat chestiuni curente de birou. 

 
Confesorul Corpului IV Armată, 

Preot maior Bulz Sofroniu 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 303-304 
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Batalionul 7 Vânători Munte 
Oficiul poºtal militar 176 
[13 iulie 1945] 
 

Dare de seamă  
despre activitatea pastorală a căpitanului preot 

Nedelcu Negoiţă, confesorul Batalionului 7 Vânători Munte, 
pe luna iunie 1945 

 
 Deºi batalionul, în aceastã lunã, a fost în deplasare spre þarã, activitatea pastoralã, moralã ºi religioasã a 
preotului nu ºi-a întrerupt activitatea. 
 În ziua de 3 iunie 1945, prin munca soldaþilor acestui batalion, la îndemnul preotului ºi sublocotenentului 
Dusescu - educatorul acestui batalion - s-a ridicat o frumoasă troiţă în preajma bivuacului. 
 Cu ceremonialul cuvenit s-a oficiat slujba sfinþirii apei ºi a troiþei, dupã care s-a þinut predica ocazionalã: 
“Crucea, biruinþa creºtinãtãþii”, iar în continuare s-a dezvoltat subiectul: “De voieºti sã fii desãvârºit, vinde averile 
tale ºi le dã sãracilor” (Matei 19, 21). 
 În ziua de 6 iunie s-a dezvoltat, în cadrul orei religioase, în faþa ostaºilor, subiectul: “Biserica, statul ºi 
curentele politice”. 
 În susţinerea tezei s-au ales citate din Sfânta Evanghelie. 
 În ziua de duminicã, 10 iunie, dupã oficierea slujbei, s-a þinut predica: “Pãstorul cel bun, sufletul sãu îºi 
pune pentru oi” (Ioan 10, 11). 
 În ziua de 11 iunie, batalionul făcând ultimile pregătiri pentru plecare spre ţară, s-a oficiat un Te-Deum de 
mulþumire, rostindu-se ºi cuvintele rugãciunii “Poruncii cereºti” de a cãlãuzi paºii noºtri sã sfârºim cãlãtoria cu 
bine. 
 Deºi joi, 14 iunie, Înãlþarea Domnului, ziua care pe lângã însemnãtatea bisericeascã era ºi ziua Naþionalã 
pentru pomenirea Eroilor Neamului, nu s-a putut oficia nimic, batalionul fiind în marº. 
 Totuºi, în ziua de 16 iunie, când batalionul a avut puþin timp de repaus, s-a oficiat serviciul divin, iar în 
continuare parastas pentru eroii batalionului, dupã care s-a ţinut predica ocazională “Cultul Eroilor”. 
 În ziua de 17 iunie 1945, duminicã, s-a oficiat slujba religioasã cu predica: “Deºertãciunea lumii”. 
 Cu ocazia sărbătorilor Sf. Rusalii, în prima zi s-a oficiat slujba religioasă, după care s-a ţinut predica 
“Pogorârii Sfântului Duh” ºi “Rãutatea pãcatelor de moarte”. 
 Pe lângã cele comunicate mai sus, deºi în continuã deplasare, totuºi ostaºii cu care eram în strânsã legãturã 
sufleteascã, s-au putut adãpa la izvorul nesecat al învãþãturii Domnului prin cuvântul ºi faptele celui ce cu drag îi 
pãstoreºte, prin pilde ºi îndrumãri din Sf. Scripturã ºi aplicate la viaþa practicã. s-a reuºit în mod satisfãcãtor a se 
dezrãdãcina unele rele ce bântuiau încã, ca furtul, minciuna ºi injurii adresate din obiºnuinþã la adresa 
Mântuitorului. 
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 În cursul acestei luni s-a cãutat a se insufla credinþã ºi nãdejde în Dumnezeu ºi Conducãtor, fãrã de care 
þinta noastrã nu va fi atinsã în cer ºi pe pãmânt. 

 
Confesorul Batalionului 7 Vânători Munte, 

Preot căpitan Nedelcu Negoiţă 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 307 
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Divizia a 2-a Munte 
[13 iulie 1945] 
 

Dare de seamă 
asupra activităţii pastorale pe luna iunie 1945, 

a preotului Lazăr I. Vasiliu din comandamentul diviziei 
 
 În acestă lună, într-un sat, am fost o bună parte la repaus, am putut să-mi dezvolt activitatea în condiţii 
optime. 
 Astfel, am întocmit un tablou de predici ºi conferinþe pe care le-am trimis tuturor preoþilor spre executare. 
Aceasta, atât pentru uniformitatea subiectelor, cât ºi pentru a se oficia serviciul divin necesar la o oră fixă. 
 Subiectele au fost astfel alese, ca să concorde cu vremurile de azi. 
 În aceastã lunã, întreaga activitate pastoralã a tuturor preoþilor a fost dezvoltatã la deplina înþelegere ºi de 
comun acord cu Biroul educaþiei ºi culturã de sub conducerea d-lui maior Nistor Lungu. 
 Din punct de vedere administrativ am avut foarte mult de lucru, întrucât, după terminarea operaţiunilor, mi 
s-au cerut diferite lucrări de o impunătoare importanţă, lucrări referitoare la eroi ºi cimitirele unde sunt 
înmormântaþi. Þin sã subliniez cã toate lucrãrile de cancelarie au fost fãcute de subsemnatul, neavând nici un furier 
ºi nici un ajutor din partea nimãnui. 
 În cursul acestei luni am inspectat de câte două ori pe fiecare preot în parte, interesându-mã de felul cum 
înþelege sã-ºi îndeplineascã misiunea, atât în mijlocul ostaºilor, cât ºi a populaþiei civile. 
 Dupã ce am pornit spre þarã, ori de câte ori coloanele depãºeau punctul de comandã al diviziei, le-am 
trecut în revistã de la primul ºi pânã la ultimul ostaº, spunându-le tot felul de cuvinte ºi dându-le sfaturi de 
îmbãrbãtare ce aveau menirea sã descreþeascã frunþile ºi sã sãdeascã în sufletul fiecãruia acea cuminþenie 
duhovniceascã necesarã în astfel de împrejurãri. 
 Ţin să precizez cã peste tot am gãsit voie bunã ºi curaj, adicã ceea ce se poate gãsi la orice luptãtor care, 
scãpând de atâtea primejdii, biruitor se întoarce în Þara-i scumpã ºi toþi ai lui dragi. 
 În fiecare duminicã ºi sãrbãtoare, am oficiat câte un serviciu divin constând din sfinþirea apei mici ºi 
ectenie pentru eroi, în mod regulat având predica cu aplicaþii la viaþa ostãºeascã ºi în concordanþã cu cerinþele 
vremurilor. La aceste servicii au luat parte ostaºii de la: cartier, antiaerianã. pionieri, politic, transmisiuni ºi anticar, 
ostaºi ce au luat parte ºi la cele cinci conferinþe ce am þinut, cu urmãtoarele subiecte: 
 1. Biserica, statul ºi curentele politice; 
 2. Pãstorul cel bun, sufletul sãu îºi pune pentru oi /Ioan 10,11/; 
 3. De voieºti sã fii desãvârºit, mergi de vinde averile tale ºi le împarte semenilor /Mat. 19,21/; 
 4. Dragostea ca principiu social; 
 5. Nădejdea ca principiu de viaţă. 
 De asemeni, am luat parte la sfinþirea monumentului ridicat de Corpul 4 Armatã în oraºul Kromerjij, unde 
am fost invitat, cum ºi la diferite servicii oficiate cu ocazia împãrþirii darurilor ce s-au trimis de Apãrarea Patrioticã 
la Divizionul 4 Tunuri, 64 Artilerie, 2 Obuziere; Batalioanele 9, 10 etc. Dar mai presus de toate, n-am stat o clipã 
fãrã sã mã gãsesc în mijlocul ostaºilor mei dragi din partea cãrora mã bucur de o dragoste ºi un devotament ca de la 
fiu la pãrinte duhovnicesc. Fapt cã am ºtiut sã-i capãt sufleteºte ºi, mai ales, sã-i fac sã-mi doreascã prezenþa mea în 
mijlocul lor e ca, atunci când am fost bolnav de nu mã puteam da jos din pat, în cârduri veneau sã-ºi vadã pãrintele 
lor ce i-a înþeles totdeauna. Ori de câte ori am avut ocazia, am vizitat cimitirele de eroi, ridicând cãte o cruce, 
amenajând câte un mormânt ºi mai ales înãlþând rugãciuni pentru odihna sufletelor lor. 

Confesorul Diviziei a 2-a Munte, 
Căpitan preot Lazăr I. Vasiliu 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 305 
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Corpul 6 Armată 
[16.07.1945] 
Nume ºi prenume: Georgescu N. Gheorghe 
Gradul: preot, locotenent-colonel 
Unitatea: Corpul 6 Armată 
Vechimea în grad: 10.05.1941 
Locul ºi data naºterii: 1894 decembrie 5, comuna Profa, judeţul Olt 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 145 din 16 iulie 1945 
Stagiul pe front: 2 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Crucea Regina Maria” clasa a 2-a 
Motivul propunerii: În calitate de ºef al Serviciului Clerului Corpului 6 Armatã, în timpul de la 8.05.1945, la 
16.08.1945 a desfãºurat o vie activitate pastoralã în toate localitãþile unde a cantonat corpul de armatã (Ceho-
Slovacia ºi Ungaria), pe când se fãcea deplasarea spre þarã, oficiind slujbe religioase la care au participat atât 
ostaºii corpului de armatã, cât ºi populaþia civilã. În comuna Biharia (judeþul Bihor) a resfinþit biserica creºtinã 
ortodoxã care, datoritã rãzboiului, rãmãsese în pãrãsire, deschizând porþile altarului pentru creºtinii ortodocºi ce se 
aflã în acea localitate. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Aprob” - Comandantul Corpului 6 Armată, general /ss/ indescifrabil 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 81 B, f. 41 
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Regimentul 19 Infanterie 
[25.07.1945] 
Nume ºi prenume: Grigoriu Eugen 
Gradul: căpitan, preot 
Unitatea: Regimentul 19 Infanterie 
Vechimea în grad: 1.XI.1944 
Locul ºi data naºterii: 1903 iunie 9, Tudora, judeþul Botoºani 
Stagiul pe front: 200 zile 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Crucea Regina Maria” cls. a III-a 
Motivul propunerii: Fiind preot al regimentului, a dat dovadă de mult devotament pentru misiunea sa, interesându-
se îndeaproape de ostaºii eroi cãzuþi în luptã, strângându-i pe toþi ºi îndeplinind toate cele creºtineºti. A fost mereu 
în mijlocul ostaºilor, alinându-le suferinþele trupeºti ºi sufleteºti ºi îmbãrbãtându-i. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “De acord”. Comandantul Brigăzii 11 Infanterie, colonel /ss/ indescifrabil. “De acord”. 
Comandantul Diviziei 11 Infanterie, general /ss/ indescifrabil. “Aprob”. Comandantul Corpului 6 Armată, general 
/ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 98 din 25 iulie 1945 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 101 b vest, f. 80 
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Divizia a 8-a Cavalerie Purtată 
Ambulanţa 44 Moto 
Oficiul poºtal militar 86 
31.07.1945 
 

Dare de seamă 
despre activitatea preotului căpitan Gheorghe Nariţa, 

în cursul lunii iulie 1945 
 
 În luna iulie, Divizia a 8-a Cavalerie Purtatã îºi continuã drumul spre Þarã, strãbãtând Ungaria pe la Eger, 
Gyula ºi intrând în Þarã prin punctul de frontierã Vãrºand, în ziua de 12 iulie a.c., unde-am fost primiþi de 
autoritãþile româneºti ale judeþului Arad. 
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 În timpul marºului am desfãºurat o activitate pastoralã printre ostaºi, iar în duminici ºi sãrbãtori am 
executat un program stabilit în colaborare cu serviciul de educaþie de pe lângã divizie, oficiind servicii religioase ºi 
þinând conferinþe cu caracter moral ºi educativ la toate regimentele ºi formaþiile diviziei. 
 În ziua de 31 iulie am înmormântat, cu fast ostãºesc, pe fruntaºul Ciobanu Gheorghe din Regimentul 3 
Cavalerie Purtat, înnecat în apele Criºului Repede. Ostaºilor regimentului, precum ºi populaþiei civile adunate le-
am rostit cuvântarea ocazională. 
 În tot timpul marºului, ostaºii noºtri au dat dovadã, prin purtarea lor, cã sunt o armatã creºtinã ºi 
disciplinatã, stârnind admiraþia populaþiei civile strãine, ce ne cunoºteau doar din propaganda inamicã ºi avea o 
impresie cu totul contrarie realitãþii de care, cu acest prilej, s-a convins. 

 
31.VII.1945 

Preot căpitan Gh. Nariţa 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 353 
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Batalionul 15 Vânători Munte 
Iulie 1945 
 
Dare de seamă 

 
 De la început, aceastã lunã se anunþã cu mai multã tristeþe pe feþele ostaºilor, care nu pot sã înþeleagã 
sub nici o formã rostul ºederii lor pe aceste meleaguri. Pentru aceasta s-a cerut din partea d-lor comandanþi un efort 
ºi mai mare pentru a descreþi frunþile ºi a umple acest gol din sufletele ostaºilor, tinere ºi dornice de lucru pe ogorul 
lor. 
 În tot timpul, corpul ofiþeresc se afla în mijlocul ostaºilor, supraveghindu-i îndeaproape ºi oprind la timp 
orice intenþie rea, sancþionând-o cu blândeþe. Cu toatã asprimea unor zile ºi nopþi din aceastã lunã, comandanþii 
au rãmas numai în mijlocul lor. Înainte de a porni cãtre Þarã, toþi comandanþii dormeau cu trupa în bivuac. 
Aceastã plãcere am avut-o ºi noi, mai ales în timpul marºului. 
 La 3 ºi 10 iunie, conform ordinelor în vigoare, am sãvârºit un serviciu divin, la care au luat parte toþi 
ostaºii ºi ofiþerii, precum ºi serviciile, afarã de ºase sentinele. Serviciul divin consta din Te-Deum - Sfinþirea apei 
mici - de bunã seamã, cu Sfânta Evanghelie, aleasã dupã cerinþele, nevoile simþite de subsemnatul în decurs de 
ºase zile. Explicarea se fãcea în faþa tuturor ºi a d-lui comandant, cu aplicare la viaþa ostãºeascã ºi adaptate 
împrejurãrilor. Aceasta din punct de vedere religios-moral-militar, de perfect acord cu actuala structură social-
politică cerută de imperativul categoric al zilelor. 
 Ca duhovnic, de multe ori am avut marea surprizã ca sã fiu reclamat de ostaºii mei pentru a asculta 
necazurile lor ºi cele fãcute de alþii. De la prezentarea mea la acest batalion, nu am avut nici o neplãcere sau 
reclamaþie care sã lase de dorit din punct de vedere moral-educativ, nici în bivuac, nici în timpul marºului. 
 Vestea plecării a fost o mană dumnezeiască pe aceste plaiuri frumoase dar nedorite de nici un ostaº. 
 Ziua de 13 iunie se face cu frumoasa rugãciune: “Cu noi este Dumnezeu”. Marºul ne aduce mare bucurie, 
a apropierii de glia strãmoºeascã, dar ne rãpeºte momentul de reculegere pentru cei care rãmân în aceste plaiuri. 
Totuºi, ziua de 14 iunie, ostaºii Batalionului 15 Vânãtori Munte o gãsesc în ziua de repaus, adicã 17 iunie, când în 
cadrul batalionului se face mare parastas pentru cei rãpuºi din mijlocul nostru. Dupã slujbã, cu ajutorul Celui de 
Sus, se evocã memoria eroilor, de subsemnatul ºi de d-l comandant. În timpul marºului, dupã exemplul 
comandantului, am mers în fiecare zi în mijlocul altei companii, arãtând cu modestele noastre cunoºtinþe teologice 
ºi ºtiinþific-istorice, pe Dumnezeu în naturã, frumuseþea locurilor ºi, la cererea unor ostaºi, formarea pãmântului ºi 
viaþa socialã mult superioarã [faţă de] a noastrã, aproape din toate punctele de vedere ºi mai ales în pãtura 
muncitoare. Exemplele erau arãtate chiar de ostaºii noºtri, promiþând cã vor cãuta sã facã ºi ei, la cãminele lor. 
 La 24 iunie, la Sfinþirea apei mici, am citit rugãciunile speciale ale acelei sãrbãtori, am citit Sfânta 
Evanghelie a zilei, dupã care a urmat o explicare ºi pentru Sfânta Treime. Trebuie sã se ºtie cã nici Sfinþii Petru ºi 
Pavel, nu au fost trecuþi cu vederea în acest batalion. 
 Întotdeauna, dupã cuvântarea subsemnatului, la modestele, fãrã pompã, ale noastre slujbe, au urmat dupã 
sfaturile mele, îndemnurile ostãºeºti date de comandantul colonel. Prezenþa noastrã în mijlocul ostaºilor, sfaturile 
date de d-nii comandanþi, au încheiat luna iunie fãrã nici un furt, fãrã nici o ieºire imoralã sau ostãºeascã, a celor ce 
formeazã Batalionul 15 Vânãtori Munte. 

 
Confesorul batalionului 

Preot căpitan Marinescu Gh. 
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A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 311-312 
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Regimentul 38 Infanterie P. O. 
Oficiul poºtal militar nr. 85 
[iulie 1945] 
 

Dare de seamă 
de activitatea pastoralã desfãºuratã în cursul lunii iunie 1945  de preot cãpitan Berbescu Aurel, 

confesorul Regimentului 38 Infanterie P. O., în Cehoslovacia 
 
 În cursul lunii am putut desfãºura urmãtoarea activitate pastoralã: 
 1.VI.1945 - Pastoraţie individuală la batalionul 1. 
 2.VI.1945 - La compania a 2-a conferinţa: “Învăţăminte din viaţa apostolilor”. 
 3.VI.1945 - La Regimentul 20 Artilerie: Serviciul religios cu cuvântare cu prilejul decorãrii ostaºilor. 
 4.VI.1945 - La infirmieria batalioanelor 1 ºi 11, precum ºi la bucãtãriile companiilor: Binecuvântarea 
mesei la trupã. 
 5.VI.1945 - La batalionul 1, convorbiri ºi rugãciunea de searã cu binecuvântarea ostaºilor. 
 6.VI.1945 - La batalionul 11, convorbiri, conferinþã la conductorii companiei a 8-a: “Datoriile faþã de 
animale, care ºi ele sunt fãpturi ale lui Dumnezeu”. 
 7, 8, ºi 9VI.1945 - Alcãtuirea dosarelor cimitirelor regimentului. 
 10.VI.1945 - Serviciul religios la Regimentul 38 Infanterie cu cuvântarea: “Respectul faþã de Dumnezeu, 
bazã a respectului faþã de lege ºi autoritate”. 
 11.VI.1945 - Convocaţi la divizie pentru o lucrare referitoare la eroi. 
 12.VI.1945 - Plecarea în marº cãtre þarã. 
 14.VI.1945 - Serviciul religios pentru eroi cu cuvântare la Regimentul 20 Artilerie. 
 16.VI.1945 - Serviciul religios pentru eroi cu cuvântare la Regimentul 38 Infanterie. Înmormântarea 
sergentului Sotu Constantin, la Iglau. 
 17.VI.1945 - Serviciul religios cu cuvântarea: “Despre furt”. 
 21.VI.1945 - La Kromerij, în sobor, serviciul religios cu sfinţirea monumentului eroilor, în prezenţa 
domnilor ofiţeri, generali de la armată. 
 În celelalte zile am fãcut numai pastoraþii individuale, din cauza marºului cãtre þarã, care a început la 
12.VI.1945. 
 În timpul marºului, cunoscând oboseala ostaºilor, efortul cerut de marº, psihologia ostaºului, precum ºi 
scopul pe care trebuie sã-l urmãreascã preocupãrile nostre pastorale, am socotit cã nu este folositor a-i convoca pe 
ostaºi la conferinþe religioase, ci făceam pastoraţie individuală. 
 În timpul marºului, însã, când în zi de sãrbãtoare ne gãsim în repaos, se oficiazã regulat serviciul religios 
cu cuvântare. Dacã corpul de armatã este de altã pãrere în executarea acestui program, aºteptãm ordine ºi ne vom 
conforma. 
 În timpul liber s-au alcãtuit dosarele celor 11 cimitire ale regimentului, cu listele eroilor, schiþele 
localitãþilor ºi planurile cimitirelor de eroi, în câte 4 exempare pentru fiecare cimitir. 

 
Confesorul Regimentului 38 Infanterie P. O., 

Preot căpitan A. Berbescu 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 323 
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Batalionul 16 Vânători Munte 
iulie 1945 
 

Dare de seamă 
asupra activitãþii pastorale pe luna iunie 1945, a cãpitanului preot Opriºan E., confesorul 

Batalionului 16 Vânători Munte 
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 În ziua de 4 iunie 1945 am reluat activitatea pastorală, întreruptă prin concediul aprobat de Divizia a 2-a 
Munte, în luna mai a.c. 
 Fiind cantonaţi în bivuacuri, lângă localitatea Pfaffendorf-Boemia, şi convieţuind cu 
ostaşii, le-am adus salutul fraţilor noştri români şi dorul ce şi-l manifestau aşteptând sosirea 
noastră în Ţară, la vetrele noastre, cât mai neîntârziat. 
 Am cãutat sã mã întâlnesc cu toþi ostaºii lãsaþi cu o lunã înainte ºi m-am interesat îndeaproape de cei care 
absentau. 
 Am întocmit lucrarea cerutã de forurile noastre superioare, relativ la locurile unde au fost înmormântaþi 
ostaºii eroi ai batalionului nostru, de la începutul campaniei contra germano-maghiarilor ºi pânã la 12 mai a.c., data 
când au încetat ostilitãþile prin victoria armatelor aliate democrate, stabilind cu schiþe de plan locul precis al 
mormântului fiecãrui erou ºi localitatea unde eroul a fost înmormântat. 
 În fiecare dimineaþã - la cantonament - toþi ostaºii obiºnuiesc sã facã rugãciunea, la care să li se dea 
binecuvântarea. 
 În ziua de 6 iunie a.c., potrivit ordinului Diviziei a 2-a Munte - Serviciul Clerului, în cadrul unui serviciu 
divin am dezvoltat subiectul: “Biserica, statul ºi curentele politice”, îmbinând aceste trei noþiuni în aºa mãsurã 
încât sã lãmureascã pe deplin ostaºii asupra acestei chestiuni. 
 În ziua de 10 iunie, de asemeni dupã un serviciu religios, am dezvoltat textul: “Pastorul cel bun, sufletul 
sãu îºi pune pentru oi”, construind amãnunþit un preot bun ºi ideal ºi metodele întrebuinþate de el pentru a pãstra în 
staulul creºtinismului toatã turma cuvântãtoare, credincioasã, creºtinã, dând exemple pro ºi contra din evenimentele 
recente. 
 În ziua de 13 iunie, batalionul primind ordin sã se punã în marº spre Þarã, în cadrul unui scurt serviciu 
divin ºi a unei alocuþiuni, am cerut ajutorul Providenþei pentru a ajunge sãnãtoºi în Patria noastrã. 
 În ziua de 17 iunie se face slujba religioasã pentru pomenirea eroilor noºtri morþi pe câmpurile de luptã. 

Această solemnitate s-a făcut în cadrul Grupului 5 Vânãtori Munte, asistând toþi ostaºii Batalioanelor 9, 
10 ºi 16. 

Serviciul divin a fost săvârşit în sobor, format din subsemnatul, căpitan preot Păuşescu 
de la Batalionul 9 şi căpitan preot Georgescu de la Batalionul 10. 
 Din partea bisericii, subsemnatul am vorbit ostaºilor, fãcând elogiul jertfei eroilor noºtri morþi în acest 
rãzboi pentru o pace durabilã ce doresc toþi sã o întronizeze în lume ºi înfrãþirea tuturor popoarelor. 
 În ziua de 19 iunie am făcut serviciul divin de înhumare a celui ce a fost serg. T. R. Bostan Ioan, în 
cimitirul comunei Stinava-Boemia, care a decedat în urma unui atac de cord, în timpul marºului. 
 În ziua de 24 iunie a.c., în cadrul unui serviciu divin, am vorbit ostaºilor despre anumite rele ce bântuie în 
unităţi, evidenţiind: furtul, clevetirea, minciuna, lenea etc. 
 Pe tot timpul parcursului, în marº, am cercetat ostaºii, dându-le sfaturi de felul cum trebuie sã se comporte 
prin localitãþile pe unde vom trece, sã nu înjoseascã numele de român care totdeauna s-a păstrat la înălţime. 
 În zilele de repaos în cantonamente, necontenit fiind în mijlocul lor, am îndrumat pe cãi morale ºi bune 
pentru bunul mers al unitãþii noastre. În fiecare zi am fãcut printre ei pastorale ºi le-am dat hrana sufleteascã, 
rugãciunea cerută de ei. 
 Moralul trupei este destul de ridicat. Aºteaptã cu multã ardoare ziua sosirii în Þarã, respectiv la casa sa 
unde este aºteptat de mamã, tatã, soþie sau copii sãi. 
 Doresc să ajungă mai repede pentru a pune în practică tot ce au văzut nou, bun ºi folositor. 

 

Căpitan preot Opriºan Emil, 
Batalionul 16 Vânători Munte 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 313 
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Armata a IV-a 
[03.08.1945] 
Nume ºi prenume: Croitoru D. Ioan 
Gradul: preot, maior 
Vechimea în grad: 1940 
Unitatea: Armata a IV-a 
Locul ºi data naºterii: 1895 august 14, comuna Însurăţei, judeţul Brăila 
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Ultima decoraţie de război ce posedă: “Steaua României” cls. a IV-a 
Stagiul pe front: 2 ani ºi 8 luni 
Ordinul sau medalia care se propune: Ordinul “Crucea Regina Maria” cls. a II-a 
Motivul propunerii: Pentru devotamentul ºi dragostea arãtatã rãniþilor ºi bolnavilor spitalelor de campanie ale 
armatei, cãrora, prin slujbele religioase ºi predicile entuziaste þinute, le-a uºurat suferinþele ºi le-a ridicat moralul 
patriotic. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 374 din 3.VIII.1945 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Aprob”. Comandantul Armatei a IV-a, general de C.A. /ss/ indescifrabil. 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 112 b, f. 31 
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[Regimentul 24 Infanterie] 
[15 august 1945] 
 

Tabel 
 despre sfintele slujbe făcute în cadrul Regimentului 24 Infanterie unitate operativă, pe luna iulie 

1945 
 
 Duminică,1 iulie - comuna Terpes, Ungaria; parastas pentru Eroii Neamului făcut în tabără. Predica, preot 
Aurel Moga-confesor, despre credinþa creºtinã. Asistã toatã trupa, subofiþeri ºi ofiþeri. 
 Duminicã, 8 iulie - comuna Kissujszalas, Ungaria; Feºtania Apei, duminica a 2-a dupã Rusalii. Predica, 
preot Aurel Moga, puterea moralã a Bisericii Creºtine. Asistã toatã trupa, subofiþeri ºi ofiþeri. 
 Vineri,13 iulie - la intrarea în Þarã, în comuna Varºand, judeþul Bihor, Te-Deum la biserica comunei 
asistat de P.C. preoþi parohi Nestor Popa ºi Anton Tocaciu. Predicã P.C. Nestor Popa. Asistã trupa, subofiþeri ºi 
ofiþeri în frunte cu comandantul.  
 Sâmbãtã,14 iulie - În comuna Varºand, slujba Utreniei, Sfânta Liturghie, spovedania ºi împãrtãºania 
soldaþilor din companiile neîmbatalionate, ora 6-9; De la ora 9,30-10 - procesiune în tabãrã. populaþia civilã unde 
s-a fãcut sfinþirea apei, Te-Deum ºi parastas pentru Eroii Neamului asistat de preoþii din comunã. A predicat P.C. 
preot Nestor Popa din localitate. Au asistat domnii generali, dl. comandant al regimentului, ofiþeri, subofiþeri, 
trupa ºi multã populaþie civilã. 
 Duminică, 15 iulie - duminica a 3-a dupã Rusalii, Utrenia în comuna Socodor, judeþul Arad, asistat de 
P.C. preot paroh A. Papp din localitate. Predicã, preot confesor A. Moga, despre: “Didactica Creºtinã - Apãrarea 
Patriei”. Asistã ºi populaþia civilã. 
 Vineri, 20 iulie - Sf. Prooroc Ilie, Utrenia în comuna Alparea, judeþul Bihor, eºalon 2 regiment, eºalon 1 
fiind la defilare - Oradea. Predicã, preot A. Moga, confesor, despre Sf. Prooroc Ilie. Asistã ºi populaþia civilã pe 
lângã armatã. 
 Duminică, 22 iulie - duminica a 4-a după Rusalii, în comuna Alparea-Bihor, Slujba Utreniei. Sf. Liturghie, 
parastas pentru Eroi ºi sfinþirea steagului regimentului, spovedania ºi împãrtãºania trupei batalionului 2. A predicat 
- preot paroh din localitate, T. Negrãu. Asistã ºi multã populaþie civilã pe lângă armată. 
 Duminicã, 29 iulie - duminica a 5-a, Utrenia ºi slujba Eroilor în comuna Chiºtag-Bihor, ora 6-7,30. Predicã 
preot confesor A. Moga - “Iisus Hristos ca Dumnezeu Adevãrat, Credinþa strãmoºeascã“. 
 În ziua de 16 iulie - S-a făcut înmormântarea sergentului major Petru Popa în comuna Alparea-Bihor de 
către preotul confesor A. Moga. 
  Toate slujbele s-au fãcut, cât a fost posibil, numai în biserici ºi în mijlocul trupei, totdeauna cu predicã. 

 
Preot Aurel Moga, confesor 

 
A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 366 
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Corpul IV Armată 
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Serviciul Clerului 
[15 august 1945] 
 

Dare de seamă 
despre activitatea pastoralã ce am dezvoltat la elementele neindivizionate ºi formaþiunile  

de servicii  ale Corpului 4 Armată, în cursul lunii iulie 1945 
 
 În ziua de 1 iulie am oficiat slujba sfinþirii apei la Cartierul Corpului 4 Armatã ºi am vorbit despre: 
“Valoarea sufleteascã a fiecãruia se cunoaºte dupã vorbele ºi faptele sale”. 
 Dupã aceasta, am mers cu Sf. Agheazmã pe la birouri ºi servicii, conform obiceiului de zi întâi. 
 În 2 iulie, m-am deplasat la Oremov-Laz, la Divizia a 2-a Munte, unde, în cadrul unei înălţătoare 
festivităţi, am sfinţit, împreună cu un sobor de preoţi, “Troiţa-Monument” ridicată în memoria eroilor Diviziei a 2-a 
Munte căzuţi în acea localitate. 
 La solemnitate a asistat domnul comandant al Armatei I, domnul comandant al Corpului 4 Armatã, 
comandanþii tuturor diviziilor Corpului 4 Armatã, precum ºi toþi ofiþerii ºi trupa Diviziei a 2-a Munte. 
 În ziua de 5 iulie m-am deplasat de la Banska Stiavniþa la Lucenec, în vederea serbãrii dezvelirii 
monumentului ridicat de Divizia a 3-a Munte în memoria eroilor cãzuþi pentru eliberarea oraºului Lucenec. 
 În ziua de 6 iulie, cu prilejul festivităţii, împreună cu un sobor de preoţi, am oficiat slujba de sfinţire a 
monumentului de pomenire a eroilor. 
 Asistenţa, ca la festivitatea anterioară. 
 În ziua de 8 iulie am cercetat, împreunã cu un grup de ofiþeri de la comandament, oraºul Budapesta. 
 În 11 iulie am plecat de la Rima Sombot, la Miºkolç. 
 În 13 iulie am cercetat mormântul colonelului erou Victor Georgescu, fost comandant al geniului din 
comandamentul Corpului 4 Armatã ºi am luat mãsuri pentru a i se face un parastas cu prilejul împlinirii a trei luni 
de la moartea sa. 
 În 15 iulie, în Cimitirul Eroilor din Miºkolç, unse s-a ridicat o cruce de marmurã de cãtre ofiþerii 
comandamentului Corpului 4 Armatã, am oficiat un parastas la mormântul colonelului Victor Georgescu, de faþã 
fiind d-l comandant al Corpului 4 armatã, ofiþerii, subofiþerii ºi trupa de la comandament. Cu acest prilej am þinut 
o cuvântare ocazionalã. 
 În 16 iulie, am plecat din Miºkolç, am trecut graniþa în þarã ºi ne-am stabilit în comuna Biharia, judeþul 
Bihor. 
 În 18 iulie am cercetat biserica comunei împreunã cu domnul colonel Ionescu Marin, ºeful de stat major al 
Corpului 4 Armatã, bisericã ce are unele stricãciuni din cauza rãzboiului ºi a unor rãufãcãtori din comunã. În scopul 
reparãrii ei, s-a întocmit un deviz. 
 În 19 am fost la Regimentul 7 Artilerie Grea, unde am oficiat un Te-Deum de mulţumire pentru 
reîntoarcerea în ţară. Cu acest prilej am rostit o cuvântare ocazională. 
 A asistat la aceastã ceremonie dl comandant al artileriei Corpului 4 Armatã, general Gârbea T. ºi ºeful de 
stat major al Corpului 4 Armată, colonel Marin Ionescu. 
 În dupã masa acestei zile am participat, la Oradea Mare, la primirea ºi defilarea Diviziei a 10-a Infanterie. 
 În ziua de 20 iulie am fost în comuna de graniþã Santãul Mare, la Regimentul 4 Marº, unde am avut o 
festivitate în cadrul cãreia am oficiat un Te-Deum ºi am rostit o cuvântare de bun sosit pe pãmântul Þãrii. 
 În 21 iulie, la Batalionul 4 Transmisiuni, am îndeplinit un program ca mai sus. 
 În 22 iulie am oficiat slujba Utreniei ºi un Te-Deum în biserica comunei Biharia. La acestã slujbã au 
asistat populaþia din comunã, precum ºi ofiþeri ºi ostaºi de la comandamentul Corpului 4 Armatã. Am predicat 
despre: “Dumnezeu a cercetat poporul sãu ºi ne-a mângâiat pe noi”. 
 În ziua de 27 iulie am participat, la Oradea, la marea paradã a primirii ostaºilor din Armata IV-a, întorºi de 
pe front. 
 În 29 iulie (duminicã) am oficiat în biserica comunei Biharia, Sfânta Liturghie ºi am predicat poporului ºi 
ostaºilor despre: “Duhul cel bun lumineazã ºi înalþã popoarele, iar cel rãu învrãjbeºte ºi distruge omenirea”. 
 În dupã masa zilelor de 29 ºi 30 iulie am participat la conferinþele ce s-au þinut la comandamentul 
Armatei 4-a, la Oradea. 
 În celelalte zile am rezolvat chestiuni curente de birou. 

 
Confesorul Corpului IV Armată, 

Preot maior Bulz Sofroniu 
 
 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 364-365 
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Preot căpitan N. T. Cernea 
Confesor, Garnizoana Ploieºti 
[22 august 1945] 
 

Dare de seamă rezumativă 
asupra activitãþii pastorale dezvoltate în Garnizoana Ploieºti 

de la 1 martie 1944 la 21 august 1945 
 
 Revenind de pe front - unde am servit în calitate de confesor al Regimentului 10 Roºiori Purtat - ºi, la 1 
martie 1944, fiind repartizat în aceeaºi calitate la Garnizoana Ploieºti; 
 De la aceastã datã ºi pânã în prezent (21 august, 1945) când sunt mutat în interes de serviciu în Garnizoana 
Focºani, activitatea pastoralã ce am depus în Garnizoana Ploieºti, în rezumat, se poate trasa în urmãtoarele puncte 
mai esenþiale: 

 
I 

 Având în primul rând misiunea de a da asistenþã duhovniceascã ºi a îngriji de educaþia religioasã ºi 
moralã a ostaºilor ce mi-au fost încredinþaþi, în rãstimpul celor 18 luni cât am activat în aceastã garnizoanã: 
 1. Am sãvârºit: 32 Sfinte Liturghii, fie la diferitele unitãþi, fie la bisericile din oraº, unde au participat 
ostaºii de la unitãþile cantonate în apropiere; 
 2. Am oficiat: 65 slujbe religioase, fie în cadrul aparte al unităţilor, fie - atunci când formaţiunile au fost 
mai mici - în cadrul unităţilor întrunite; 
 3. Am þinut: 122 ºedinþe speciale de educaþie religioasã ºi moralã la aceleaºi diferite unitãþi, printre care 
au a se enumera: Regimentul 10 Roºiori Purtat, Regimentul 3 Cãlãraºi Purtat, Regimentul 19 Artilerie, Regimentul 
7 Dorobanþi, Regimentul 32 Dorobanþi, Regimentul 1 Vânãtori, Batalionul Specialitãþi, Batalionul de jandarmi 
pedeºtri Z.P., Batalionul de Pompieri, etc. 
 4. Am oficiat: 138 diferite alte servicii religioase, ca: înmormântări, sfinţiri de apă (Agheazme), Te-Deum-
uri etc. 
 Cu ocazia tuturor acestor diferite slujbe sau servicii religioase: 
 a/ Am rostit: 30 de predici cu subiect strict religios-dogmatic ºi 
 b/ Am ţinut: 243 de cuvântări sau conferinţe cu subiect religios, moral sau patriotic, de la caz la caz. 
 În total, deci: 357 servicii religioase cu 273 diferite cuvântări tratând subiecte de specialitate. 

 
II 

 Tot în acest timp - ºi mai ales atunci când oraºul Ploieºti a fost intens supus bombardamentelor aeriene (5 
aprilie - 19 august 1944) - rãmânând împreunã cu pãrintele cãpitan Tacu Virgil singurii preoþi deservenþi ai 
întregului oraº, nu numai cã am îngrijit de unitãþile rãmase cu diferite misiuni în oraº dar, mai mult decât incumba 
calitatea noastrã de preoþi militari, am dat asistenþã populaþiei civile care nu s-a putut sau nu a voit ca sã se 
evacueze, eliberând fiºe de sinistraþi, împãrtãºind pe cei rãniþi sau - mai ales - înmormântând pe cei cãzuþi victime 
în urma bombardamentelor aeriene aºa de des repetate. 
 Aceasta, întrucât din cei 32 de preoþi civili ai municipiului Ploieºti, evacuaþi imediat dupã primele 
bombardamente, deabia mult mai târziu s-a luat mãsura de a face zilnic de serviciu câte 2 preoþi care sã dea 
asistenþa cuvenitã civililor - uºurându-ne în felul acesta pe noi, preoþii militari, care fusesem astfel nevoiþi a ne 
dubla rolurile ºi misiunea tocmai pe vremurile cele mai critice prin care a trecut această garnizoană. 
 Lucru care nu a avut decât sã se repete cu ocazia luptelor de rezistenþã a oraºului Ploieºti, de dupã 23 
august 1944 când, rãmânând iarãºi singurul preot în tot oraºul, am îngrijit nu numai de înmormântarea ostaºilor 
cãzuþi eroic pe metereze, dar am dat aceeaºi asistenþã duhovniceascã ºi populaþiei civile la care, ulterior, am fost 
ajutat de pãrintele cãpitan Tacu Virgil - în acele zile de grele încercãri pentru garnizoana noastrã, preoþii ploieºteni 
fiind prinºi de evenimente, dincolo de zona periculoasã (în judeþ) unde fuseserã din timp evacuaþi. 
 Acest ajutor frãþesc l-am dat, însã, cu toatã dragostea ºi absolut spontan, fiind încredinþat cã în felul 
acesta îmi servesc Neamul ºi Credinþa, în slujba cãrora sunt pus ºi înþeleg sã rãmân, mai ales cã prin acest spor de 
activitate, misiunea mea specialã de confesor al garnizoanei, nu a fost câtuºi de puþin stingheritã, dragostea de a 
servi pe cei ce sunt în necazuri ºi suferinþã însutindu-mi puterile ºi râvna duhovniceascã de a munci. 

 
III 

 Alãturi de aceastã activitate, care ar putea fi socotitã mai mult de domeniul spiritual - misionar, în 
rãstimpul ºederii mele în Garnizoana Ploieºti am mai dezvoltat o activitate aparte ºi în domeniul practic. 
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 Astfel, atunci când vremurile ºi mersul spre dezlegarea finalã a rãzboiului au permis-o, am þinut ca pentru 
cei ce au fost înmormântaþi în condiþii aºa de vitrege în Cimitirul Eroilor din Ploieºti, sã fac ceva în plus ºi dacã se 
poate, chiar sã desãvârºesc unele lucruri pe care jertfa lor o merita cu destulã prisosinþã. 
 În acest scop, cum garnizoana noastrã, aºa de încercatã, nu avea nici un fel de posibilitãþi materiale de 
realizare, am sesizat din timp Aºezãmântul Naþional “Regina Maria” pentru Cultul Eroilor din Bucureºti care, cu o 
înþelegere absolut superioarã a situaþiei noastre speciale, a aprobat ca sã se confecþioneze în atelierele acestui 
Aºezãmânt cca 400 cruci de beton uniforme, pentru toþi eroii români înmormântaþi în cimitirul Garnizoanei 
Ploieºti. 
 Aceste cruci, transportându-se prin îngrijirea garnizoanei, le-am montat la locul cuvenit - prin amenajãrile 
radicale ce am fãcut cu aceastã ocazie cimitirului eroilor de aici, dând o nouã înfãþiºare ºi un aspect cu totul 
deosebit acestui loc de cinstire a oraºului Ploieºti. 
 Tot spre a înfrumuseþa ºi uniformiza cât mai mult acest cimitir, apoi am intervenit în continuare la acelaºi 
Aºezãmânt cãpãtând aprobarea pentru alte 300 cruci de stejar, necesare înlocuirii crucilor de diferite forme ºi culori, 
puse în cimitirul militar al garnizoanei. 
  Pe aceste cruci, numele celor decedaþi a fost sãpat în lemn ºi apoi vopsit cu negru, într-o execuþie 
ireproºabilã, de un maestru sculptor, pus la dispoziþie de cãtre Cercul Teritorial Prahova. 
 ªi, în sfârºit, pentru a desãvârºi opera începutã ºi, în acelaºi timp, spre a aduce ºi un omagiu în plus eroilor 
noºtri cãzuþi la datorie pe pãmântul prahovean, cu asentimentul prealabil al domnului comandant al Garnizoanei 
Ploieºti (colonel V. Bãdescu), am intervenit, din nou, la Cultul Eroilor din Bucureºti care a aprobat ºi douã troiþe de 
stejar masiv pe care, dupã ce le-am inscripþionat, le-am montat aici, una în cinstea eroilor cãzuþi pentru Patrie în 
cele douã rãzboaie mondiale, iar alta - ridicatã pe aleea unde sunt înmormântaþi aviatorii englezi ºi americani - în 
cinstea celor ce au cãzut la datorie în slujba patriei lor respective. 
 Aceasta, spre a arãta cã noi, românii, cinstim deopotrivã ºi pe Eroii noºtri, ca ºi pe cei strãini. 
 Aceste două troiţe - singurele, pânã acum, ridicate în oraºul Ploieºti - au fost sfinþite cu ocazia 
comemorãrii eroilor din 14 iunie a.c. când, atât opera de înfrumuseþare a Cimitirului Eroilor din Ploieºti, cât ºi 
activitatea subsemnatului în aceastã garnizoanã s-a putut fi socotită, oarecum, ca încheiată. 
 Cu acestã ocazie, þin sã menþionez însã cã în tot acest rãstimp ºi la oricare dintre cererile îndreptãþite ce 
am adresat, domnii comandanþi, succesivi, ai Garnizoanei Ploieºti - respectiv: d-l colonel Oprescu Sp, d-l general 
Ceauºu M., d-l general Rosseti C. ºi d-l colonel Bãdescu Victor - au înþeles ca sã dea un concurs nelimitat, cu toate 
cã împrejurãrile în care s-au fãcut, mai ales amenajãrile cimitirului, au fost dintre cele mai vitrege ºi grele. 
 Având însă dragostea sfântã de Neam ºi Credinþa noastrã strãmoºeascã, domniile lor au trecut peste orice 
dificultãþi ºi, uneori, chiar ºi peste orice consideraþii ºi ne-au ajutat efectiv în munca noastrã de apostolat spiritual ºi 
practic, încât astãzi, în ziua când pãrãsesc acestã Garnizoanã în care am avut cu toþii atâtea de îndurat, am 
mulþumirea sufleteascã - singura, de altfel, cu care sunt ºi vreau sã rãmân recompensat - cã, înþeles perfect de 
Comandanþii mei în cele ce am gândit ºi am putut realiza, plec împãcat cu mine ºi împãcat cu toþi cei de aici spre o 
muncã pe care aº dori-o, dacã nu cu mult, cel puþin tot pe atât de roditoare ºi satisfãcãtoare. 
 (P. S. - Această dare de seamă este un rezumat fidel al celor 17 dări de seamă lunare, 
înaintate de subsemnatul Inspectoratului Clerului Militar din Alba-Iulia prin Corpul V Armată - 
Serviciul Cler, dări de seamă, din care căte un exemplar de fiecare se află depus în arhiva 
Garnizoanei Ploieşti spre a se păstra ca evidenţă). 
 
22 august 1945 

Preot căpitan N. T. Cernea, 
Confesorul Garnizoanei Ploieºti 

 

A. M. R., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 316, f. 455-456 
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Ambulanţa Sanitară 39 Munte 
[29 august 1945] 
Nume ºi prenume: Codreº I. Aristotel 
Gradul: preot, căpitan asimilat 
Unitatea: Ambulanţa Sanitară 39 Munte 
Vechimea în grad: 01.03.1942 
Locul ºi data naºterii: 21.05.1909, comuna Siliºtea Crucii, judeþul Dolj 
Ultima decoraţie de război ce posedă: - 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 1253 din 29 august 1945 
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Stagiul pe front: 6 1/2 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Crucea Regina Maria”, clasa a 3-a 
Motivul propunerii: Pentru devotamentul ºi munca creºtineascã depusã în calitate de confesor al ambulanþei în 
ultimele zile ale campaniei contra germano-maghiarilor ºi în special în timpul marºului spre þarã al diviziei. A 
îmbãrbãtat ºi susþinut moralmente bolnavii ºi accidentaþii intraþi în ambulanþã. A înmormântat, cu toatã grija 
creºtineascã, ostaºii diviziei care au sucombat în acest interval de timp în ambulanþã. A susþinut încrederea 
ostaºilor în reîntoarcerea lor cât mai grabnicã la vetre ºi în mijlocul familiilor lor, menþinându-le prin predici ºi 
slujbe religioase, mereu treaz, sufletul lor de buni creºtini. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Aprob”. Comandantul Diviziei 3 Munte, general /ss/ indescifrabil 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 116 B, f. 16 
 
 
 

256 
Spitalul 8 Campanie 
[10.09.1945] 
Nume ºi prenume: Pâslaru I. Niculae 
Gradul: preot, căpitan rezervă 
Unitatea: Spitalul 8 Campanie 
Vechimea în grad: 14 aprilie 1934 
Locul ºi data naºterii: 1909.VI.25, Bâlca, judeţul Putna 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 22/ 10 septembrie1945 
Stagiul pe front: 16 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Meritul Sanitar cls a IV-a 
Motivul propunerii: Ca preot al Spitalului 8 Campanie, s-a ocupat mult de educaþia moralã a trupei ºi bolnavilor, 
precum ºi îngrijirea ºi amenajarea mormintelor eroilor neamului. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “De acord. Rog a aproba”. ªeful serviciului sanitar al Ambulanþei I, medic colonel /ss/ 
indescifrabil 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 121 b vest, f. 123 
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Spitalul 5 Campanie 
[22.09.1945] 
Nume ºi prenume: Coman Gheorghe 
Gradul: preot, căpitan rezervă 
Unitatea: Spitalul 8 Campanie 
Vechimea în grad: 25 martie 1940 
Locul ºi data naºterii: 1915 martie 25, Murani, judeţul Timiº 
Ultima decoraţie de război ce posedă: “Coroana României” cls. a V-a ºi “Crucea Regina Maria” cls. a III-a. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: Brevet provizoriu 175/1945 
Stagiul pe front de la primirea ultimei decoraţii: 8 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: “Steaua României” cls. a V-a cu spade 
Motivul propunerii: Pentru destoinicia ºi devotamentul depus pentru pãstrarea moralului ºi munca depusã ca 
propagandist al sentimentelor româneºti între ostaºii români ºi cetãþenii cehoslovaci, precum ºi pentru munca ºi 
priceperea doveditã la înapoierea unitãþii în þarã. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: <Se aprobã fãrã panglicã de “Virtute Militarã“>. Comandantul Armatei IV, general de 
C.A. /ss/ indescifrabil 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 416/22.09.1945  
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 124 b, f. 27 
 

258 
 
Ambulanţa Diviziei 18 Infanterie 
[1945] 
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Nume ºi prenume: Codreanu N. Gheorghe 
Gradul: preot, căpitan activ 
Unitatea: Ambulanţa Diviziei 18 Infanterie 
Vechimea în grad: 8 iunie 1939 
Locul ºi data naºterii: 1911 decembrie 27, comuna Dodeºti, judeþul Fãlciu 
Ultima decoraţie de război ce posedă: Crucea Meritul Sanitar cls. a II-a 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 12 din 1945 
Stagiul pe front de la primirea ultimei decoraţii: 3 luni 
Ordinul sau medalia pentru care se propune: Ordinul “Crucea Regina Maria” cls. a III-a 
Motivul propunerii: Pânã la 10 mai 1945 s-a îngrijit cât se poate de conºtiincios de latura duhovniceascã a rãniþilor 
ºi trupei; a dat ajutor efectiv la îngrijirea ºi evacuarea rãniþilor. Dupã aceastã datã, având în sarcinã educaþia ºi 
cultura trupei, a fost necontenit în mijlocul ostaºilor, sfãtuind trupa la supunere ºi ascultare ºi dând exemple 
frumoase, rãscolind istoria neamului. A îngrijit destul de bine ºi de hrana ofiþerilor ºi subofiþerilor, fiindu-i cu 
putinþã. 
Pãrerea ºefilor ierarhici: “Rog a se aproba”. Comandantul Diviziei 18 Infanterie, general /ss/ indescifrabil. 
“Aprob”. Comandantul Corpului 6 Armată, general /ss/ indescifrabil. 
Numãrul ordinului de zi ºi data: 129/1945 
 

A. M. R., fond Biroul decoraţii, dosar 63 B Vest, f. 38 
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REZUMATUL  DOCUMENTELOR 
 

                      
                  Nr.                           
                   doc. 

iunie – noiembrie 1941 Dare de seamă pe perioada 1 iunie – 15 noiembrie 
1941 a preotului-căpitan Fărtăiş Zaharie, 
confesorul garnizoanei Rădăuţi. 
 

1 

iunie – septembrie 1941 Dare de seamă pe perioada 22 iunie – 8 
septembrie 1941 a preotului-căpitan Veron 
Muşătescu, confesorul Regimentului 22 
Infanterie. 
 

2 

iunie – septembrie 1941 Raport de activitate pe lunile iunie, iulie, august şi 
septembrie 1941 al preotului-căpitan în rezervă 
George Teodorescu, din Ambulanţa 45 a Brigăzii 
7 Cavalerie. 
 

3 

4 iulie 1941 Adresă a Ministerului Apărării Naţionale, Direcţia 
Intendenţă, Serviciul drepturi personale, către 
Inspectoratul Clerului Militar, prin care se anunţă 
tipărirea a peste 100.000 de cărţi de rugăciuni. 
 

4 

6 iulie 1941 Adresă către Inspectoratul Clerului Militar a 
Direcţiei personalului din Subsecretariatul de Stat 
al Armatei de Uscat, prin care se cere avizul 
privind mobilizarea unor preoţi luterani şi copia 
adresei Consistoriului Bisericii Evanghelice 
Luterane din Sibiu prin care solicită numirea de 
preoţi pentru credincioşii acestei Biserici.  
 

5 

15 iulie 1941 Raport către Ministerul Apărării Naţionale, 
Secretariatul General, al şefului Cancelariei, 
Inspectoratului Clerului Militar, protopop colonel 
I.Dăncilă, prin care se solicită achiziţionarea unor 
materiale necesare activităţii religioase. 
 

6 

18 august 1941 Dare de seamă pe perioada 20 iulie – 10 august 
1941 a preotului-căpitan Nicolae Petrache, 
confesorul Brigăzii 1 Mixtă Munte, privind 
activitatea misionară în Ucraina. 
 

7 

20 iulie 1941 Ordin circular al Inspectorului Clerului Militar, 
episcop-general dr.P.Ciopron, către  preoţii activi 
privind activitatea ce urmau să o desfăşoare pe 
front. 
 

8 

21 iulie 1941 Adresă către Ministerul Apărării Naţionale, 
Direcţiunea Personalului, a Inspectorului Clerului 
Militar, episcop-general dr.P.Ciopron, privind 
mobilizarea a patru confesori luterani. 
 

9 

25 iulie 1941 Adresă a protosinghel dr. I.Felea, spiritual al 
Institutului Teologic, către Inspectoratul Clerului 
Militar prin care cere să fie mobilizat şi memoriu 
privind activitatea sa până la 22 iunie 1941. 
 

10 

iulie 1941 Dare de seamă pe luna iulie 1941 a preotului-
căpitan B.Totoescu, confesorul Regimentului 25 

11 
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Infanterie. 
 

iulie – august 1941 Dare de seamă pe perioada 15 iulie – 1 
septembrie 1941 a iconomului stavrofor-maior 
Gheorghe Ureche, protopop militar din 
Comandamentul Corpului 3 Armată. 
 

12 

iulie – octombrie 1941 Dare de seamă pe perioada iulie – octombrie a 
protoiereului-maior Theodor C.Gheorghiu, 
confesorul Diviziei a 6-a Infanterie şi al  
Garnizoanei Focşani. 
 

13 

[6 august 1941] Propunerea pentru decorare a preotului militar 
Craveţchi Antonie din Corpul 4 Armată. 
 

14 

[10 august 1941] Propunerea pentru decorare a preotului-maior 
Maniu Silviu din Corpul de Munte. 
 

15 

11 august 1941 Raport al Inspectorului Clerului Militar, episcop-
general dr.P.Ciopron, către Ministerul Apărării 
Naţionale, Subsecretariatul de Stat al Armatei de 
Uscat, Secretariatul General, prin care se cerea 
suplimentarea distribuirii de cruciuliţe, iconiţe şi 
alte obiecte sacre. 
 

16 

12 august 1941 Raport de activitate al preotului-căpitan Vasile 
Apostol, confesor al Corpului 6 Armată de la 
începutul Campaniei.  
 

17 

13 august 1941 Raport al Inspectorului Clerului Militar, episcop-
general dr.P.Ciopron, către Ministerul Apărării 
Naţionale, Subsecretariatul de Stat al Armatei de 
Uscat, Secretariatul General, prin care se cerea 
tipărirea a încă 500.000 de cărţi de rugăciuni 
pentru ostaşi. 
 

18 

18 august 1941 Propunerea pentru decorare a preotului Antonescu 
Dumitru din Ambulanţa 99 Munte. 
 

19 

20 august 1941 Ordin circular cu nr.158 al Inspectoratului 
Clerului Militar către preoţii militari activi 
referitor la modul de comportare pe front. 
 

20 

22 august 1941 Raport al Inspectorului Clerului Militar, episcop-
general dr.P.Ciopron, către Marele Cartier 
General, Eşalonul I privind forma insignelor 
pentru stabilirea identităţii militarilor.  
 

21 

[22 august 1941] Cerere de detaşare, din motive familiale, după o 
perioadă de activitate pe front, la Garnizoana 
Chişinău sau Garnizoana Orhei, a preotului-
căpitan Grosu Valeriu, confesorul Brigăzii a 2-a 
Mixtă Munte. 
 

22 

24 august 1941 Proces-verbal întocmit de preotul-căpitan Sextil 
Dascălu, confesorul garnizoanei Brad, privind 
botezul unor prizonieri. 
 

23 

[28 august 1941] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Dumitrescu R.Marin din Batalionul 7 Vânători 

24 
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Munte. 
 

29 august 1941 Raport către Inspectoratul Clerului Militar Alba, 
Iulia a preotului-căpitan Sextil Dascălu, 
confesorul garnizoanei Brad, privind botezul unor 
prizonieri. 
 

25 

30 august 1941 Raport de activitate către Marele Cartier General, 
Inspectoratul Clerului Militar, semnat de preoţii 
militari din Divizia 3 Infanterie: preot căpitan 
I.Barbu, confesorul Ambulanţei Diviziei a 3-a, 
preot căpitan Paraschiv Popescu, confesorul 
Regimentului 1 Vânători, preot căpitan Dana 
Marin, confesorul Regimentului 30 Dorobanţi şi 
preot căpitan Constantin Ionescu, confesorul 
Regimentului 4 Dorobanţi. 
 

26 

31 august 1941 Dare de seamă pe luna august 1941 a preotului-
căpitan concentrat Lebouton Ekkehart, preot 
evanghelic-luteran la Corpul 3 Armată. 
 

27 

august 1941 Dare de seamă pe luna august 1941 a preotului-
căpitan B.Totoescu, confesorul Regimentului 25 
Infanterie. 
 

28 

august – septembrie  
1941 

Dare de seamă pe perioada 12 august – 30 
septembrie 1941 a confesorului evanghelic, 
căpitan Erhard Brandsch. 
 

29 

1 septembrie 1941 Dare de seamă pe luna iulie 1941 a preotului-
căpitan Gâlea Alexandru, confesorul 
Regimentului 24 Infanterie. 
 

30 

[1 septembrie 1941] Dare de seamă pe luna august a preotului-căpitan 
Popescu Paraschiv, confesorul Regimentului 1 
Vânători. 
 

31 

[5 septembrie 1941] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Erhan Ioan din Ambulanţa 44 Cavalerie. 
 

32 

6 septembrie 1941 Dare de seamă pe luna august 1941 a preotului-
căpitan Constantin Grancea, confesorul 
Regimentului 16 Dorobanţi, privind activitatea 
desfăşurată pe front. 
 

33 

6 septembrie 1941 Raport către Inspectoratul Clerului Militar, al 
preotului-căpitan Lebouton Ekkehart, confesorul 
evanghelic luteran al Comandamentului Corpului 
3 Armată, referitor la activitatea desfăşurată pe 
front. 
 

34 

8 septembrie 1941 Raport de activitate către M.C.G., Inspectoratul 
Clerului Militar al Protopopului locotenent-
colonel Mateescu, şeful Serviciului religios al 
Corpului 1 Armată, pe luna august 1941. 
 

35 

10 septembrie 1941 Dare de seamă pe perioada 22 iulie – 22 august 
1941 a preotului-căpitan Cârlogea Marin din 
Regimentul 74 Infanterie, confesorul Garnizoanei 
Cernăuţi. 

36 
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11 septembrie 1941 Raport de activitate al preotului-căpitan Valeriu 

Beleuţă, confesorul Regimentului 89 Infanterie 
către şeful Serviciului Clerului Corpului V 
Armată. 
 

37 

[18 septembrie 1941] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Barbu I.Gheorghe din Ambulanţa Divizionară 
Nr.3. 
 

38 

18 septembrie 1941 Adresă prin care Divizia 3 Infanterie înaintează 
Inspectoratului Clerului Militar raportul preotului-
căpitan Barbu I.Gheorghe, confesorul Ambulanţei 
Divizionare Nr.3, cu propuneri de îmbunătăţire a 
activităţii religioase în rândul populaţiei civile din 
Ucraina. 
 

39 

20 septembrie 1941 Raport de activitate pe perioada 6 august – 6 
septembrie 1941, al preotului-căpitan iconom 
stavrofor Claudiu Petrovici, confesor al 
Batalionului 20 Vânători Munte. 
 

40 

22 septembrie 1941 Propunerea pentru decorare a preotului-maior  
Ureche Gheorghe din Corpul 3 Armată. 
 

41 

29 septembrie 1941 Adresă de înaintare şi darea de seamă pe perioada 
3 iunie – 31 august 1941 asupra activităţii 
preotului-căpitan Mihăilă Constantin, confesorul 
Regimentului 5 Grăniceri. 
  

42 

30 septembrie 1941 Raport către Inspectoratul Clerului Militar al 
preotului-căpitan Vasile Bondrea, din Ambulanţa 
81F. , prin care solicită trimiterea a 500 de cărţi 
de rugăciuni. 
 

43 

[1 octombrie 1941] Dare de seamă pe luna septembrie 1941 a 
preotului-căpitan B.Totoescu, confesorul 
Regimentului 25 Infanterie. 
 

44 

1 octombrie 1941 Raport asupra activităţii desfăşurate de către 
preotul-căpitan Paraschiv Popescu din 
Regimentul 1 Vânători în luna septembrie 1941. 
 

45 

2 octombrie 1941 Dare de seamă pe luna septembrie a preotului-
căpitan Damian Constantin, preotul Ambulanţei 
41 Cavalerie. 
 

46 

3 octombrie 1941 Dare de seamă pe perioada 15 august – 15 
septembrie 1941 a preotului-căpitan activ, 
Antonescu Dumitru, confesorul Brigăzii a 4-a 
Mixtă Munte, asupra activităţii pastorale 
desfăşurate la Ambulanţa Mixtă Munte nr.99 
printre ostaşii români şi în rândul populaţiei 
ucrainiene. 
 

47 

[3 octombrie 1941] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Marinescu M.Gheorghe din Regimentul 1 
Vânători Gardă. 
 

48 

3 octombrie 1941 Raportul medicului şef al Ambulanţei Mixte 49 
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Munte nr.99 către Inspectoratul Clerului Militar 
referitor la activitatea preotului-căpitan 
Antonescu Dumitru. 
 

7 octombrie 1941 Dare de seamă asupra activităţii pastorale pe luna 
septembrie 1941 a preotului-căpitan Virgil 
T.Guţiu, şeful Serviciului religios al Batalionului 
12 Vânători Munte. 
 

50 

9 octombrie 1941 Dare de seamă pe luna iunie 1941 a preotului-
căpitan B.Totoescu, confesorul Regimentului 25 
Infanterie. 
 

51 

16 octombrie 1941 Ordin către Corpul 1 Armată, Serviciul religios al 
Inspectoratului Clerului Militar, prin care se face 
cunoscută primirea rapoartelor de activitate ale 
preoţilor din acest corp. 
 

52 

octombrie 1941 Dare de seamă pe luna octombrie 1941 a 
preotului-căpitan Boris Totoescu, confesorul 
Regimentului 25 Infanterie. 
 

53 

[octombrie 1941] Propunerea pentru decorare a protoiereului militar 
Leu Vasile din Inspectoratul General al 
Jandarmeriei. 
 

54 

octombrie 1941 Dare de seamă pe luna octombrie 1941 a 
preotului-căpitan Grigore Enăchescu, confesorul 
Batalionului 1 Vânători Munte. 
 

55 

[2 noiembrie 1941] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Popa Matei din Batalionul 18 Vânători Munte. 
 

56 

3 noiembrie 1941 Dare de seamă pe luna octombrie 1941 a 
preotului-maior Filimon G. de la Corpul 6 
Armată. 
 

57 

4 noiembrie 1941 Dare de seamă pe lunile septembrie şi octombrie 
1941 a preotului-căpitan Boţocan Ion, confesorul 
Regimentului 90 Infanterie. 
 

58 

4 noiembrie 1941 Raport de activitate pe luna octombrie 1941 al 
preotului-căpitan Gh.Dogaru, confesorul 
garnizoanei Târgu-Jiu şi al Regimentului 18 
Dorobanţi, înaintat Inspectoratului Clerului 
Militar. 
 

59 

8 noiembrie 1941 Raport prin care preotul-căpitan Grigore Alex, 
confesorul Regimentului 5 Infanterie, solicită 
Inspectoratului Clerului Militar obiecte de cult, 
cruciuliţe şi iconiţe. 
 

60 

[8 noiembrie 1941] Propunerea pentru decorare a preotului Şerpoianu 
Gh.Mihail din Brigada 6 Cavalerie. 
 

61 

24 noiembrie 1941 Raportul cu numărul 1989  al Spitalului Z.I. 
Nr.317 către Ministerul Apărării Naţionale prin 
care se aduc mulţumiri pentru activitatea 
desfăşurată în cadrul spitalului de preotul Ilie 
Bunescu de la biserica Olari. 

62 
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27 noiembrie 1941 Scrisoare de mulţumire adresată părintelui Traian 

Petrica, confesorul Diviziei 1 Infanterie, de către 
Biserica Autocefală Ortodoxă Ucrainiană din 
Kriwoj-Rog pentru ajutorul oferit acesteia. 
 

63 

[29 noiembrie 1941] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Frangu Traian din Regimentul 19 Infanterie. 
 

64 

30 noiembrie 1941 Dare de seamă pe perioada 15 septembrie – 1 
decembrie 1941 a preotului-căpitan D.Popescu, 
confesorul Regimentului 85 Infanterie. 
 

65 

noiembrie 1941 Raport de activitate pe luna noiembrie 1941 al 
preotului-căpitan Negoiţescu Ion, confesorul 
Spitalului de Campanie Nr.9 către Corpul 6 
Armată, Serviciul religios. 
 

66 

noiembrie 1941 Dare de seamă pe luna noiembrie 1941 a 
preotului-căpitan de rezervă Bălana N.Gheorghe, 
confesorul Ambulanţei Divizionare Nr.2. 
 

67 

noiembrie 1941 Dare de seamă pe luna noiembrie 1941 a 
preotului-căpitan Grigore Enăchescu, confesorul 
Batalionului 1 Vânători Munte. 
 

68 

3 decembrie 1941 Dare de seamă asupra activităţii religioase 
desfăşurate de către preotul-căpitan Petrică Traian 
de la mobilizare până la 3 decembrie 1941. 
 

69 

4 decembrie 1941 Raport de activitate pe lunile octombrie şi 
noiembrie 1941 al preotului-căpitan de rezervă 
Drug Roman, confesorul Spitalului de Campanie 
Nr.10. 
 

70 

5 decembrie 1941 Dare de seamă pe perioada 20 septembrie – 20 
octombrie 1941 şi 20 octombrie – 20 noiembrie 
1941 a preotului-căpitan Silvestrovici Andrei, 
confesorul Regimentului 10 Roşiori Purtat. 
 

71 

13 decembrie 1941 Dare de seamă pe perioada 18 august – 8 
noiembrie 1941 a preotului-căpitan Dumitrescu 
H.Marin, confesorul Ambulanţei 38 Munte. 
 

72 

13 decembrie 1941 Dare de seamă pe luna noiembrie 1941 a 
preotului-maior Filimon Gavrilă, confesor greco-
catolic la Corpul VI Armată. 
 

73 

20 decembrie 1941 Raport de activitate pe perioada 6 august – 29 
decembrie 1941 al preotului-căpitan iconom 
stavrofor Claudiu Petrovici, confesorul 
Batalionului 20 Vânători Munte. 
 

74 

[21 decembrie 1941] Dare de seamă pe perioada 1 iunie 1941 – 30 
noiembrie 1941 a preotului-căpitan Frangu 
Traian, confesorul garnizoanei Caracal. 
 

75 

23 decembrie 1941 Raport către Inspectoratul Clerului Militar din 
Alba Iulia al preotului-căpitan Sărac Teodor, 
cuprinzând activitatea acestuia la Batalionul 18 

76 
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Vânători Munte. 
 

27 decembrie 1941 Dare de seamă pe luna noiembrie 1941 a 
preotului-căpitan Nicolae Petrache, confesorul 
Ambulanţei 37 Mixtă Munte. 
 

77 

decembrie 1941  Dare de seamă pe luna decembrie 1941 a 
preotului-căpitan de rezervă Bălana N.Gheorghe, 
confesorul Ambulanţei Divizionare Nr.2. 
 

78 

decembrie 1941 Dare de seamă pe luna decembrie 1941 a 
preotului-căpitan Floroiu Nicolae, confesorul 
Regimentului 18 Dorobanţi. 
 

79 

[1941] Propunerea pentru decorare a preotului voluntar 
Nicodim I.Ioniţă din Regimentul 38 Artilerie. 
 

80 

[1941] Dare de seamă pe anul 1941 a protopopului-maior 
iconom stavrofor Buracu Coriolan, confesorul 
Regimentului 3 Grăniceri. 
 

81 

[1941] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Anghelescu I.Gheorghe din Regimentul 1 
Dorobanţi. 
 

82 

[1941] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Cehan Vasile din Regimentul 35 Infanterie. 
 

83 

[1941] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Iliescu Gh.Petre din Regimentul 8 Dorobanţi. 
 

84 

[1941] Propunerea pentru decorare a preotului 
locotenent-colonel Popescu Matei din Corpul 4 
Armată. 
 

85 

[1941] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Beleuţă Valer din Regimentul 89 Infanterie. 
 

86 

[1941] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Antonescu Dumitru din Brigada 4 Mixtă Munte. 
 

87 

[1941] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Petrache C.Nicolae din Brigada 1 Mixtă Munte. 
 

88 

[1941] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Popescu N.Paraschiv din Regimentul 1 Vânători. 
 

89 

[1941] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Petrică T.Traian din Ambulanţa Sanitară Nr.1. 
 

90 

[1941 – 1942] Memoriu privind activitatea desfăşurată de către 
preotul-căpitan de rezervă Mihuţ I.Ioan, de la 
Băduleasa II la Ambulanţa Diviziei 10 Infanterie, 
pe anii 1941-1942.  
  

91 

ianuarie – aprilie 1942 Dare de seamă pe perioada 1 ianuarie – 1 aprilie 
1942 a preotului-căpitan Floroiu Nicolae, 
confesorul Regimentului 18 Dorobanţi. 
 

92 

ianuarie – iunie 1942 Raport de activitate pe perioada 1 ianuarie – 30 93 



 256 

iunie 1942 al preotului-căpitan Gligor Alexandru, 
confesorul Regimentului 23 Infanterie. 
 

3 ianuarie 1942 Dare de seamă pe perioada 1 – 31 decembrie 
1941 a preotului-maior iconom stavrofor Buracu 
Coriolan, confesorul Regimentului 3 Grăniceri. 
 

94 

10 ianuarie 1942 Raport al Serviciului Cler din Corpul 5 Armată 
prin care înaintează Inspectoratului Clerului 
Militar dările de seamă privind activitatea unor 
preoţi subordonaţi. 
 

95 

10 ianuarie 1942 Dare de seamă pe luna decembrie 1941 a 
preotului-căpitan Veron Muşătescu, confesorul 
Garnizoanei Târgovişte. 
 

96 

[28 ianuarie 1942] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Bondrea I.Vasile din Ambulanţa 81 Sanitară. 
 

97 

[28 ianuarie 1942] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Constantinescu I.Pavel din Compania 5 Sanitară. 
 

98 

1 martie 1942 Ordin de zi al comandantului Brigăzii a 4-a Mixtă 
Munte, general Gh.Manoliu, privind activitatea 
meritorie a preotului-căpitan Popescu H.Ion, 
confesorul Batalionului 20 Vânători Munte. 
 

99 

28 martie 1942 Cerere de înrolare în serviciul militar activ a 
preotului-căpitan în rezervă Sarca N.Victor. 
 

100 

28 martie 1942 Memoriu de activitate al preotului-căpitan de 
rezervă Andreescu I.Constantin, confesorul 
Spitalului de Campanie Nr.4 şi al Garnizoanei 
Odessa. 
 

101 

martie 1942 Dare de seamă pe luna martie 1942 a preotului-
căpitan Grigorie Enăchescu, confesorul 
Batalionului 1 Vânători Munte. 
 

102 

aprilie 1942 Dare de seamă pe luna aprilie 1942 a preotului-
căpitan Nariţa Gheorghe, confesorul Diviziei 8 
Cavalerie. 
 

103 

[9 aprilie 1942] Dare de seamă a preotului-căpitan activ Barbu 
I.Gheorghe, confesorul Regimentului 82 
Infanterie, privind activitatea moral-patriotică 
desfăşurată cu prilejul Sfintelor Patimi şi Sfintelor 
Paşti.  
 

104 

[11 aprilie 1942] Memoriu pentru înaintarea la gradul de maior a 
preotului-căpitan Damaschin Daicoviciu, preot în 
Garnizoana Lugoj. 
 

105 

11 aprilie 1942 Memoriu adresat Inspectorului Clerului Militar de 
către preotul T.Cojocaru, paroh la biserica Banu, 
Iaşi, fost confesor la Regimentul 6 Roşiori Purtat, 
privind atenţia acordată activităţii religioase de 
către comandantul acestei unităţi, colonel Radu 
Korne. 
 

106 



 257 

14 aprilie 1942 Ordin către Batalionul 20 Vânători Munte, al 
comandantului Diviziei 4 Munte, general 
L.Mociulschi, privind activitatea meritorie a 
preotului-căpitan Popescu H.Ion, confesorul 
batalionului. 
 

107 

14 aprilie 1942 Raport al preotului-căpitan Sextil Dascălu, 
confesorul Batalionului 14 Vânători Munte, 
privind primirea unei pastorale din partea 
Inspectoratului Clerului Militar. 
 

108 

20 aprilie 1942 Raport de activitate pe lunile ianuarie – martie 
1942 al preotului-căpitan Burghelea Ştefan, 
confesorul Regimentului 33 Dorobanţi. 
 

109 

24 aprilie 1942 Raport de activitate pe luna martie, al preotului-
căpitan Secaş Gheorghe, confesorul Regimentului 
91 Infanterie ,,Regele Ferdinand I”. 
 

110 

[mai 1942] Dare de seamă pe luna mai a preotului-căpitan 
N.Cernea, confesorul Regimentului 10 Roşiori 
Purtat. 
 

111 

[10 mai 1942] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Cojocaru N.Teodor din Detaşamentul Colonel 
Korne. 
 

112 

12 mai 1942 Raport al comandantului Batalionului 23 Vânători 
Munte, maior Gh.Mareş, către Inspectoratul 
Clerului Militar privind activitatea preoţilor 
militari în cadrul unităţii. 
 

113 

12 mai 1942 Adresă a Inspectoratului Clerului Militar către 
părintele Teodor Cojocaru, paroh la biserica 
Banu, Iaşi, prin care era anunţat despre 
transmiterea de mulţumiri către colonelul Radu 
Korne. 
 

114 

22 mai 1942 Adresă a Inspectoratului Clerului Militar către 
Ministerul Educaţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor 
prin care se propune decorarea cu ,,Meritul 
Cultural” clasa a II-a a locotenent-colonelului Ion 
Pandele. 
 

115 

iunie 1942 Dare de seamă pe luna iunie 1942 a preotului-
căpitan Popescu H.Ioan, confesorul Batalionului 
20 Vânători Munte. 
 

116 

6 iulie 1942 Dare de seamă pe luna iunie 1942 a preotului-
căpitan N.T.Cernea, confesorul Regimentului 10 
Roşiori Purtat. 
 

117 

17 august 1942 Dare de seamă pe perioada martie – iunie 1942 a 
preotului Ioan Boţocan, confesorul Regimentului 
90 Infanterie. 
 

118 

4 septembrie 1942 Memoriu de activitate pe perioada 5 iulie – 3 
septembrie 1942, al preotului-căpitan Gheorghe 
Gh.Tudorache, confesorul Forţei Navale 
Maritime. 

119 
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octombrie 1942 Dare de seamă pe luna octombrie 1942 a 

preotului-căpitan Veron Muşătescu, confesorul 
Regimentului 22 Infanterie. 
 

120 

[octombrie 1942] Dare de seamă pe anul 1942 a preoţilor militari de 
la Corpul 1 Armată, întocmită de şeful de stat-
major al acestui corp, colonel A.Runceanu. 
 

121 

13 noiembrie 1942 Adresă către Episcopia Militară, a comandantului 
Diviziei 3 Munte, generalul Mociulschi Leonard, 
privind trimiterea unui număr de 5 preoţi în zona 
Caucazului. 
 

122 

[16 noiembrie 1942] Dare de seamă pe luna octombrie 1942 a 
protopopului-maior Gh.Ureche, confesorul 
Corpului 3 Armată. 
 

123 

16 noiembrie 1942 Raport de activitate pe lunile iulie – octombrie 
1942 al preotului-căpitan S.Coman din 
Ambulanţa 46 a Diviziei 9 Cavalerie. 
 

124 

noiembrie 1942 Dare de seamă pe luna octombrie 1942 a 
preotului-căpitan Predescu C., confesorul 
Regimentului 89 Infanterie. 
 

125 

[16 decembrie 1942] Dare de seamă pe perioada 15 septembrie – 15 
decembrie 1942 a preotului-căpitan Dumitrescu 
H.Marin, confesorul Batalionului 9 Vânători 
Munte. 
 

126 

23 decembrie 1942 Raport al preotului-căpitan Petre D.Rosiu, 
confesorul Batalionului 24 Vânători Munte, 
privind sfinţirea bisericii din localitatea Topli, 
Crimeea. 
 

127 

[1942] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Ionescu I.Constantin din Regimentul 4 Dorobanţi. 
 

128 

[1942] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Fărtăiş A.Zaharia din Regimentul 29 Infanterie. 
 

129 

2 ianuarie 1943  Memoriu al comandantului Diviziei 1 Munte, 
general Vasiliu-Răşcanu, către Episcopia Armatei 
privind acordarea rangului de mitrofor preotului 
rus Nicandru Baliuc şi cererea acestuia. 
 

130 

8 martie 1943 Ordin de zi al comandantului Forţei Navale 
Maritime prin care este citat preotul-căpitan 
G.G.Tudorache, confesorul Forţei Navale 
Maritime. 
 

131 

13 martie 1943 Adresă a Inspectoratului de Jandarmi Chişinău 
către Arhiepiscopia Bălţi prin care se anunţă 
sfinţirea bisericii militare Obor, din Chişinău, 
refăcută de către acest inspectorat. 
 

132 

17 martie 1943 Adresă a Inspectoratului Clerului Militar către 
Inspectoratul Jandarmeriei Chişinău prin care se 
anunţă participarea episcopului armatei la 

133 
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solemnitatea sfinţirii bisericii militare din 
Chişinău. 
 

20 martie 1943 Dare de seamă pe perioada 20 august 1942 – 15 
martie 1943, a preotului-căpitan activ Friciu 
Octavian, confesorul Ambulanţei Diviziei 20 
Infanterie. 
 

134 

19 aprilie 1943 Adresă către Ministerul Apărării Naţionale, 
Direcţia Personalului, prin care se anunţa numirea 
unui preot pentru educaţia religioasă a 
prizonierilor ruşi. 
 

135 

2 mai 1943 Adresă prin care se anunţa participarea preoţilor 
civili la sfinţirea bisericii Lagărului de prizonieri 
Vulcan, semnată de I.P.S. Nicolae. 
 

136 

6 mai 1943 Scrisoare de mulţumire a Inspectorului Clerului 
Militar, episcop-general dr.P.Ciopron, adresată 
Înalt Prea Sfinţitului Nicolae, mitropolitul 
Ardealului, pentru bunăvoinţa de care a dat 
dovadă trimiţând un sobor de preoţi să sfinţească 
biserica de la Lagărul de prizonieri, Vulcan. 
 

137 

6 mai 1943  Raport al Inspectoratului Clerului Militar către 
Ministerul Apărării Naţionale privind refacerea 
bisericilor din garnizoana Chişinău. 
 

138 

22 mai 1943 Raport către Inspectoratul Clerului Militar, al 
comandantului Batalionului 20 Vânători Munte, 
maior Burcuşescu Ştefan, privind iniţiativa 
preotului-căpitan Popescu H.Ioan, confesorul 
batalionului, de a ridica o biserică în satul Urka, 
Crimeea. 
 

139 

22 mai 1943 Cerere de înrolare în serviciul militar activ, în 
funcţia de confesor musulman în cadrul armatei 
române, a imamului musulmanilor din Bucureşti, 
Edip Mehmet Ali. 
 

140 

27 mai 1943  Cerere către Episcopia Armatei a imamului 
geamiei ,,Azizie” din Tulcea prin care se solicita 
să fie trimis un confesor pentru voluntarii tătari 
din Crimeea. 
 

141 

9 iunie 1943 Memoriu privind activitatea preotului-slt. de 
rezervă Popescu D.Ioan, în timpul concentrărilor 
şi al Campaniei din Est. 
 

142 

21 iunie 1943 Adresă către Inspectoratul Clerului Militar prin 
care se solicita participarea la sfinţirea capelei 
construită la Spitalul Mixt Z.I.107 din oraşul 
Târnăveni. 
 

143 

11 august 1943  Ordin de zi pe Divizia 1 Munte prin care se 
citează, pentru merite deosebite, preotul-căpitan 
Petrache Nicolae. 
 

144 

24 august 1943 Cerere de înrolare în serviciul militar activ a lui 
Bojescu Nicolae, preot în parohia Oprişeni, 

145 
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judeţul Rădăuţi. 
 

28 august 1943 Recomandare făcută de către comandantul 
Diviziei 3 Munte, generalul Mociulschi Leonard, 
pentru preotul-căpitan, Luca Gheorghe, mobilizat 
la această divizie, în vederea prezentării la 
examenul de preot militar. 
 

146 

5 octombrie 1943 Adresă a Diviziei 1 Munte către Episcopia 
Armatei prin care se atrăgea atenţia asupra 
activităţii merituoase a preotului-căpitan Petrache 
Nicolae, confesorul unităţii. 
 

147 

24 decembrie 1943 Propunere de îmbunătăţire a serviciului de 
cântăreţi bisericeşti făcută Inspectoratului 
Clerului Militar de către protopop locotenent-
colonel Matei Popescu, şeful Serviciului clerului 
al Corpului 5 Armată. 
 

148 

[1943] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Ionescu I.Ioan din Regimentul 4 Vânători Moto. 
 

149 

1 iulie 1944 Raport către Ministerul de Război al episcopului 
armatei prin care se cerea acordarea unei 
subvenţii de 1.000.000 lei pentru cerinţele de 
propagandă religioasă şi misionară. 
 

150 

25 iulie 1944 Decizie prin care se acorda, pentru activitate 
deosebită, distincţia ,,Brâul Roşu” preotului-
căpitan Antonescu Dumitru, confesorul 
Garnizoanei Timişoara. 
 

151 

august – septembrie 1944 Dare de seamă pe perioada 1 august – 30 
septembrie 1944 a preotului-căpitan N.T.Cernea , 
confesorul Garnizoanei Ploieşti. 
 

152 

august 1944 Dare de seamă pe luna august 1944 a preotului-
căpitan Sârbu Ernest , confesorul Regimentului 
10 Roşiori Purtat. 
 

153 

august – septembrie  
1944 

Dare de seamă pe lunile august şi septembrie 
1944 a preotului-căpitan Tacu Virgil , confesorul 
Garnizoanei Ploieşti. 
 

154 

august – octombrie 1944 Dare de seamă pe perioada august – octombrie 
1944 a preotului-căpitan Dumitrescu H.Marin , 
confesorul Garnizoanei Buzău. 
 

155 

august 1944 -  martie 
1945 

Dare de seamă pe perioada 23 august 1944 – 20 
martie 1945 a preotului-căpitan Popa Alexie, 
confesorul Regimentului 94 Infanterie. 
 

156 

12 septembrie 1944 Ordin al Ministerului de Război, Secretariatul 
General către Episcopia Armatei prin care se 
comunică programul depunerii jurământului de 
credinţă faţă de rege. 
 

157 

6 octombrie 1944 Raport către Ministerul de Război, Secretariatul 
General, al Inspectorului Clerului Militar prin 
care se solicita tipărirea a 500.000 de cărţi de 
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rugăciuni. 
 

6 octombrie 1944 Raport către Ministerul de Război, Secretariatul 
General, al Inspectorului Clerului Militar, privind 
tipărirea a 100.000 exemplare din ,,Calendarul 
Ostaşului” conceput de Episcopia Armatei. 
 

159 

 [27 octombrie 1944] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Floroiu I.Nicolae din Regimentul 18 Dorobanţi. 
 

160 

octombrie 1944 Dare de seamă pe luna octombrie 1944 a 
preotului-căpitan Tacu Virgil din Garnizoana 
Ploieşti. 
 

161 

6 noiembrie 1944 Dare de seamă pe luna octombrie a preotului-
căpitan I.Popa, confesorul Grupului 92 Vânători 
Munte. 
 

162 

18 noiembrie 1944 Propunere făcută de Brigada 1 Infanterie către 
Divizia 1 Infanterie de a  de a fi distins cu gradul 
de ,,Iconom stavrofor” preotul-căpitan Bânţu 
Constantin. 
 

163 

noiembrie 1944 Dare de seamă pe luna noiembrie 1944 a 
preotului-căpitan V.Zaharia, confesorul 
Regimentului 11 Dorobanţi. 
 

164 

decembrie 1944 Dare de seamă pe luna decembrie 1944 a 
protopopului-maior D.Coşeriu, şeful Serviciului 
religios al Corpului 7 Armată. 
 

165 

[9 decembrie 1944] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Forga I.Jivoin din Batalionul 8 Vânători Munte. 
 

166 

[12 decembrie 1944] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Berinde Dănilă N.Ştefan din Ambulanţa 39 
Munte. 
 

167 

[decembrie 1944] Dare de seamă pe luna decembrie 1944 a 
preotului-căpitan V.Zaharia, confesorul 
Regimentului 11 Dorobanţi. 
 

168 

[decembrie 1944] Dare de seamă pe luna decembrie 1944 a 
preotului-căpitan Dana Marin, confesorul 
Regimentului 30 Dorobanţi. 
 

169 

decembrie 1944 Ordin circular al episcopului armatei, general 
dr.Partenie Ciopron, către preoţii militari activi 
emis cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
 

170 

[decembrie 1944] Dare de seamă pe luna decembrie 1944, întocmită 
de protopopul maior D.Coşeriu, şeful Serviciului 
religios al Corpului 7 Armată, cu privire la 
activitatea clerului militar din subordine. 
 

171 

1 ianuarie 1945 Dare de seamă pe perioada 1 octombrie 1944 – 1 
ianuarie 1945 a preotului-căpitan Fărtăiş Zaharia, 
confesorul II al Garnizoanei Lugoj. 
 

172 

20 ianuarie 1945 Raport către Ministerul de Război, Direcţia 173 
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Personalului, al Inspectorului Clerului Militar, 
episcop-general dr.Partenie Ciopron,  prin care 
acesta atrăgea atenţia asupra unor modificări la 
legea clerului militar. 
 

31 ianuarie 1945 Ordin de zi nr.192 al Regimentului 92 Infanterie 
din 31 ianuarie 1945 privind citarea pentru merite 
deosebite a preotului-căpitan Popa I.Ilie, 
confesorul regimentului. 
 

174 

[ianuarie 1945] Dare de seamă pe luna ianuarie 1945 a preotului-
căpitan V.Zaharia, confesorul Regimentului 11 
Dorobanţi. 
 

175 

[ianuarie 1945] Dare de seamă pe luna ianuarie a preotului-
căpitan Borş Manolache, confesorul Regimentului 
23 Infanterie. 
  

176 

1 februarie 1945 Dare de seamă pe perioada 1 ianuarie – 1 
februarie 1945 a preotului-căpitan Fărtăiş Zaharia, 
confesorul II al Garnizoanei Lugoj. 
 

177 

februarie 1945 Dare de seamă pe perioada 1 – 28 februarie 1945 
a preotului-căpitan Purdel Ioan, confesorul 
Ambulanţei 19 Divizionară. 
 

178 

2 februarie 1945 Dare de seamă pe luna ianuarie 1945 a 
protopopului-maior D.Coşeriu, şeful Serviciului 
religios al Corpului 7 Armată. 
 

179 

 [16 februarie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Buzescu C.Nicolae din Regimentul 10 Infanterie. 
 

180 

16 februarie 1945 Dare de seamă pe luna ianuarie 1945 a preotului-
căpitan Popa Ilie, confesorul Regimentului 92 
Infanterie. 
 

181 

20 februarie 1945 Cerere adresată Inspectoratului Clerului Militar 
de către diaconul Cunescu V.Vasile, prin care 
solicită aprobarea de a oficia, în calitate de 
diacon, la biserica Garnizoanei Caransebeş. 
 

182 

[20 februarie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Oprişan Emil din Batalionul 16 Vânători Munte. 
 

183 

25 februarie 1945 Ordin circular al Inspectoratului Clerului Militar 
prin care se interzice deplasarea fără ordin special 
preoţilor la sediul Ministerului de Război. 
 

184 

februarie 1945 Dare de seamă pe luna februarie 1945 a 
protopopului-maior D.Coşeriu, şeful Serviciului 
religios al Corpului 7 Armată, cu privire la 
activitatea preoţilor militari din subordine. 
 

185 

februarie 1945 Raport de activitate pe luna februarie 1945 al 
căpitanului-preot Ştefan Dobra, confesorul 
Regimentului 23 Infanterie. 
 

186 

februarie 1945 Dare de seamă pe luna februarie 1945 a preotului-
căpitan Borş Manolache, confesor al Ambulanţei 

187 
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10 Divizionare. 
 

 [1 martie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-maior 
Croitoru Ioan din cadrul Armatei a IV-a. 
 

188 

1 martie 1945 Dare de seamă pe luna februarie 1945 a preotului-
căpitan Burghelea Ştefan din Regimentul 33 
Dorobanţi. 
 

189 

martie 1945 Dare de seamă pe luna martie 1945 a preotului-
căpitan N.T.Cernea, confesor în Garnizoana 
Ploieşti. 
 

190 

[20 martie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Bica Gheorghe din Batalionul 24 Vânători Munte. 
 

191 

martie – aprilie 1945 Dare de seamă pe lunile martie şi aprilie 1945 a 
preotului-căpitan Nariţa Gheorghe , confesorul 
Ambulanţei 44 Moto. 
 

192 

martie 1945 Dare de seamă pe luna martie a preotului-maior 
Veron Muşat, confesorul Garnizoanei Târgovişte. 
 

193 

martie 1945 Dare de seamă pe luna martie 1945 a 
protopopului-maior D.Coşeriu, şeful Serviciului 
religios al Corpului 7 Armată. 
 

194 

1 aprilie 1945 Dare de seamă pe luna martie 1945 a preotului-
căpitan Borş Manolache, confesorul Ambulanţei 
10 Divizionare. 
 

195 

[4 aprilie 1945] Dare de seamă pe perioada 1 februarie – 18 martie 
1945 a preotului-căpitan Anuţei Ioan, confesorul 
Garnizoanei Turnu Măgurele. 
 

196 

5 aprilie 1945 Raportul preotului-căpitan Andrieş Mihail către 
,,Vârtejul” privind activitatea sa pe perioada 2 
martie – 31 martie 1945. 
 

197 

 [17 aprilie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Nedelcu N.Negoiţă din Batalionul 7 Vânători 
Munte. 
 

198 

 [19 aprilie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Greavu V.Valeriu din Batalionul 11 Vânători 
Munte. 
 

199 

21 aprilie 1945 Raportul comandantului militar al Dobrogei, 
generalul P.Dima prin care supune spre aprobare 
Inspectoratului Clerului Militar cererea de numire 
în funcţia de confesor militar musulman al 
Garnizoanei Constanţa a preotului musulman 
Abibula Murat. 
 

200 

[28 aprilie 1945] Dare de seamă pe perioada octombrie 1944 – 
aprilie 1945 a preotului-căpitan în rezervă 
I.Năstase, confesorul Regimentului 96 Infanterie. 
 

201 

[mai 1945] Dare de seamă pe luna mai 1945 a preotului-
căpitan Păuşescu Gh., confesorul Batalionului 9 
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Vânători Munte. 
 

3 mai 1945 Dare de seamă pe luna aprilie 1945 a preotului-
căpitan Andrieş Mihail către Regimentul 33 
Dorobanţi. 
 

203 

[3 mai 1945] Dare de seamă pe luna aprilie 1945 a preotului-
căpitan Boeriu P.Petru, confesorul Ambulanţei 41 
Cavalerie. 
 

204 

[3 mai 1945] Dare de seamă pe luna aprilie 1945 a preotului-
maior Bulz Sofronie, confesorul Corpului 4 
Armată. 
 

205 

[20 mai 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Popescu M.Ioan din Batalionul 6 Vânători Munte. 
 

206 

[20 mai 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Buzescu Nicolae din Regimentul 10 Dorobanţi. 
 

207 

[23 mai 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Moldoveanu Dumitru din Regimentul 31 
Dorobanţi. 
 

208 

[25 mai 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Dobra Ştefan din Divizia 10 Infanterie. 
 

209 

[25 mai 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Sârbu C.Ernest din Regimentul 26 Dorobanţi. 
 

210 

28 mai 1945 Adresă a Inspectoratului Clerului Militar prin care 
se comunica ocuparea postului de confesor 
musulman din Garnizoana Constanţa de către 
preotul mahomedan Abdulah Teofic. 
 

211 

 29 mai 1945 Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Dana F.Marin din Regimentul 30 Dorobanţi. 
 

212 

[30 mai 1945] Dare de seamă pe luna mai a preotului-căpitan 
Marinescu Gh.Piteşti, confesorul Batalionului 15 
Vânători Munte din Divizia 2 Munte. 
 

213 

mai 1945 Dare de seamă pe luna mai 1945 a preotului-
căpitan Jivoiu Forga, confesorul Batalionului 8 
Vânători Munte, detaşat la Ambulanţa 38 Munte. 
 

214 

mai 1945 Dare de seamă pe luna mai 1945 a preotului-
căpitan Vasiliu I.Lazăr asupra activităţii pastorale 
desfăşurate la Comandamentul Diviziei a 2-a 
Munte, E.N.I. şi la Grupul 2 Artilerie.  
 

215 

mai 1945 Dare de seamă pe luna mai 1945 a preotului-
căpitan Andrieş Mihai, confesorul Regimentul 33 
Dorobanţi, partea operativă. 
 

216 

mai 1945 Dare de seamă pe luna mai 1945 a preotului-
căpitan Nedelcu N.Negoiţă, confesorul 
Batalionului 7 Vânători Munte. 
 

217 

 [2 iunie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 218 
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Năstase I.Ioan din Regimentul 96 Infanterie. 
 

2 iunie 1945 Dare de seamă pe luna mai 1945 a preotului-
maior Bulz Sofroniu, confesorul Corpului IV 
Armată. 
 

219 

2 iunie 1945 Dare de seamă pe luna mai 1945 a preotului-
căpitan Boeriu P.Petru, confesorul Ambulanţei 41 
Cavalerie. 
 

220 

 [6 iunie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Popa I.Alexe din Regimentul 94 Infanterie. 
 

221 

 [9 iunie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Chivu M.Ioan din Spitalul 15 Campanie. 
 

222 

[10 iunie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Bercu D.Ioan din Regimentul 38 Infanterie. 
 

223 

[10 iunie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Buzescu Constantin din Ambulanţa 11 Sanitară. 
 

224 

15 iunie 1945 Tabel nominal al ofiţerilor, subofiţerilor şi 
funcţionarilor civili ai Episcopiei Armatei. 
 

225 

 [17 iunie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului Cornel 
Sava de la Armata a IV-a. 
 

226 

 [17 iunie 1945] Propunerea pentru decorare a diaconului Moga 
Cornel de la Armata a IV-a. 
 

227 

 [20 iunie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Grosu A.Ioan din Ambulanţa 132 Sanitară. 
 

228 

[24 iunie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Ionescu Constantin din Regimentul 4 Dorobanţi. 
 

229 

30 iunie 1945 Dare de seamă pe luna iunie 1945 a preotului-
căpitan Mihail Andrieş, confesorul Regimentului 
33 Dorobanţi. 
 

230 

30 iunie 1945 Dare de seamă pe luna iunie 1945 a preotului-
căpitan Păuşescu Gheorghe, confesorul 
Batalionului 9 Vânători Munte, partea operativă.  
 

231 

[iunie 1945] Dare de seamă pe luna mai 1945 a preotului-
maior Veron Muşat, confesorul Garnizoanei 
Târgovişte. 
 

232 

[iunie 1945] Dare de seamă pe luna mai 1945 a preotului-
căpitan de rezervă Popescu Ioan, şeful Serviciului 
religios al Grupului 6 Vânători Munte. 
 

233 

[iunie 1945] Raport de activitate pe luna mai 1945 al preotului-
căpitan Petre Georgescu, confesorul Batalionului 
10 Vânători Munte. 
 

234 

[1 iulie 1945] Dare de seamă pe luna iunie 1945 a preotului-
căpitan Boeriu P.Petru, confesorul Ambulanţei 41 
Cavalerie. 

235 
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2 iulie 1945 Dare de seamă pe luna iunie 1945 a preotului-

căpitan I.Popescu, confesorul Batalionului 6 
Vânători Munte, partea operativă. 
 

236 

[4 iulie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-maior 
Boeru H.Ioan din Divizia 6 Infanterie. 
 

237 

[4 iulie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Anghelescu I.Gheorghe din Regimentul 23 
Infanterie. 
 

238 

 [5 iulie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Popescu R.Mihail din Regimentul 36 Infanterie. 
 

239 

 [6 iulie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Chivu D.M.Ioan din Spitalul 15 Campanie. 
 

240 

[10 iulie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Borş Mihalache din Ambulanţa 10 Divizionară. 
 

241 

[13 iulie 1945] Dare de seamă pe luna iunie 1945 a preotului-
maior Bulz Sofronie, confesorul Corpului IV 
Armată. 
 

242 

[13 iulie 1945] Dare de seamă pe luna iunie 1945 a preotului-
căpitan Nedelcu Negoiţă, confesorul Batalionului 
7 Vânători. 
 

243 

[13 iulie 1945] Dare de seamă pe luna iunie 1945 a preotului-
căpitan Lazăr I.Vasiliu, confesorul Diviziei 2 
Munte. 
 

244 

16 iulie 1945 Propunerea pentru decorare a preotului 
locotenent-colonel Georgescu N.Gheorghe din 
Corpul 6 Armată. 
 

245 

25 iulie 1945 Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Grigoriu Eugen din Regimentul 19 Infanterie. 
 

246 

31 iulie 1945 Dare de seamă pe luna iulie 1945 a preotului 
Gheorghe Nariţa de la Ambulanţa 44 Moto, 
Divizia a 8-a Cavalerie Purtată. 
 

247 

iulie 1945 Dare de seamă pe luna iunie 1945 a preotului-
căpitan Marinescu Gh., confesorul Batalionului 
15 Vânători Munte. 
 

248 

[iulie 1945] Dare de seamă pe luna iunie 1945 a preotului-
căpitan Berbescu Aurel, confesorul Regimentului 
38 Infanterie, partea operativă. 
 

249 

iulie 1945 Dare de seamă pe luna iunie 1945 a preotului-
căpitan Oprişan E., confesorul Batalionului 16 
Vânători Munte. 
 

250 

 [3 august 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-maior 
Croitoru D.Ioan de la Armata a IV-a. 
 

251 

[15 august 1945] Tabel despre sfintele slujbe oficiate în cadrul 252 
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Regimentului 24 Infanterie în luna iulie 1945 de 
către preotul Aurel Moga. 
 

[15 august 1945] Dare de seamă pe luna iulie 1945 a preotului-
maior Bulz Sofroniu, confesorul Corpului IV 
Armată. 
 

253 

[22 august 1945] Dare de seamă pe perioada 1 martie – 21 august 
1945, a preotului-căpitan N.T.Cernea, confesorul 
Garnizoanei Ploieşti. 
 

254 

[29 august 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Condres I.Aristotel din Ambulanţa Sanitară 39 
Munte. 
 

255 

[10 septembrie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului Pâslaru 
I.Nicolae de la Spitalul 8 Campanie. 
 

256 

 [22 septembrie 1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Coman Gheorghe de la Spitalul 5 Campanie. 
 

257 

 [1945] Propunerea pentru decorare a preotului-căpitan 
Codreanu N.Gheorghe din Ambulanţa Diviziei 18 
Infanterie. 

258 

 
 
 


