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Pomenirea slujitorilor, închinătorilor , cântăreților de strană și binefăcătorilor bisericilor din
Parohia Ramna

Duminică, 11 decembrie, în biserica „Învierea Domnului” din Parohia Ramna după otpustul
Sfintei Liturghii am săvârșit slujba parastasului pentru preoții, epitropii, cântăreți bisericești și alți
ctitor și ostenitori care au ajutat de-a lungul timpului cele două biserici ortodoxe din comună.

Acest lucru a devenit deja tradiție în parohia noastră deoarece și anul precedent tot în vreme
postului „Nașterii Domnului”am pomenit pe înaintași noștri amintind la acea vreme despre faptul
că aici în această parohie a existat o fanfară și un cor mixt. Dar tot aici s-au născut și unele
personalități despre care am mai vorbit pe larg în articolul postat anul precedent. Fiind vorba
despre preotul Romulus Ancușa, pictorul Iosif Velceleanu, dar și preotul Ioan Velcelean pe care
putem să-l considerăm că este și martir, deoarece a luptat în vreme sa împotriva uniație cu mult
zel ajungând să-i întoarcă la dreapta credință pe mulți dintre cei care au crezut în religia
greco-catolică. Numărul celor care au revenit la biserica mamă după un an de zile a fost de
peste 1000.

Deoarece în anul 2011 în Episcopia Caransebeșului cu binecuvântarea Preasfințitului
episcopului nostru Lucian s-a desfășurat anul comemorativ Episcop Veniamin Nistor, iar acest
ierarh a vizitat această parohie în anul 1945 conform unei însemnări din cronica parohială am
socotit că este de bun augur spre a face și pomenirea acestuia și a aminti credincioșilor câteva
aspecte din viață acestui ierarh martir. Aspecte pe care le-am aflat cu ocazia desfășurării
conferinței preoțești de la centrul Eparhial din referatul prezentat de părintele consilier cultural
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Alic Daniel.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru cele rânduite în această zi în parohia noastră și ne rugăm să
așeze sufletele celor pomeniți unde toți drepți se odihnesc.
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