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 Nu cautarea unitatii, ci cautarea aceluiasi Ideal ne uneste cu adevarat! 

 
Doar aspiratiile cele mai inalte ne unesc cu adevarat. Daca vom cauta sa implinim dragostea lui 
Hristos, atunci noi, oamenii, vom fi intre noi uniti  pe vecie. Implinirea iubirii lui Hristos inseamna si 
unitatea noastra cu Hristos, dupa chipul iubirii si unitatii Sfintei Treimi. Aceasta iubire poate uni 
popoarele intre ele si poate fi liantul “de beton” al oricarui popor. Deci, nu cautarea unitatii, ci 
cautarea Idealului, ne va tine uniti cu adevarat ca popor roman sau popor al lui Dumnezeu! Numai 
atunci cand vom avea un Ideal Comun vom fi si o forta cu adevarat! Nu unitatea de dragul unitatii 
ne poate tine laolalta, ci scopul sau tinta pe care o avem in viata aceasta ne poate uni. Asa a fost la 
Alba-Iulia de 1 Decembrie 1918. Atunci doar s-au confirmat granitele fizice ale unui popor care era 
deja unit in duh de veacuri. Aveam o credinta, o limba, aveam aceleasi radacini, ne inrudeam prin 
traditii, obiceiuri sau port, iar vointa de a lasa urmasilor o tara unita si puternica s-a vazut in pretul 
scump pe care inaintasii nostri l-au platit pentru noi. Ei au vrut ca noi sa avem o tara! Din pacate, 
astazi Romania este dezbinata in interiorul ei. Comunismul agresiv ne-a determinat sa avem si sa 
pastram chiar si in aceste zile doar reactii negative, impotriva, fara a avea cu adevarat un Ideal care 
sa ne uneasca! Ne-a unit cel mult ura fata de politicieni sau cate o injuratura obscena. Pe de alta 
parte trebuie sa admitem faptul ca atata vreme cat “idealurile” noastre au de a face cu aspiratii 
personale si marunte sau avem interese de grup cu scop 
egoist, din care “sa-mi iasa si mie ceva”, nu vom face decat 
sa ne delimitam reciproc unii de altii si sa lasam un imens gol 
pe care diavolul il va specula, avand “grija” sa-l  umple cu 
“aspiratiile” lui. Eroul necunoscut din poezia alaturata a avut 
un ideal maret! El trebuie sa fie modelul nostru, al tuturor 
romanilor de pretutindeni. La ceas de praznic romanesc sa 
militam cu totii pentru acelasi lucru pe care l-au dorit si 
stramosii nostri:  o Romanie si un stat romanesc care sa se 
intemeieze pe valorile vesnice ale crestinismului. Va uram 
tuturor celor ce simtiti, vorbiti romaneste si, de asemenea, 
iubiti romanii si Romania, la multi ani si in veci sa ramanem 
uniti, iar sfintilor si eroilor vesnica recunostinta! p. didel 



                                                                         -02- 

                    
           Sfantul Andrei, apostolul romanilor 
                
 

Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit pe data de 30 noiembrie. 
Sărbătoarea Sfântului Andrei este însemnată cu cruce roşie în calendarul 
bisericesc, iar în anul 1997 Sfântul a fost proclamat „Ocrotitorul 
României”. În anul 1995, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca 
ziua de 30 noiembrie să fie declarată sărbătoare bisericească naţională. 
Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, s-a născut în Betsaida Galileea, 
localitate situată pe ţărmul Lacului Ghenizaret, în nordul Ţării Sfinte. 
Potrivit Sfântei Scripturi, Sfântul Andrei era fratele lui Simon Petru şi 
amândoi au fost pescari, împreună cu tatăl lor. Înainte de a deveni 
ucenic al lui Hristos, a fost ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul. 
Sfântul Andrei a fost văzător al minunilor făcute de Hristos, al patimilor 
şi răstignirii Sale, morţii, învierii, apoi înălţării Lui la cer. Apostolul Andrei 
i-a urmat lui Hristos înaintea celorlalţi apostoli, pentru care s-a şi numit 
„întâi chemat”, el fiind încredinţat că acesta era Hristos, cel pe care 
proorocii L-au proorocit mai înainte şi L-au propovăduit. 

Potrivit tradiţiei, Sfântul Apostol Andrei a fost primul propovăduitor al Evangheliei la geto-daci. El a 
murit ca martir, pe o cruce în formă de X, dar nu se ştie cu precizie data martirizării sale. Unii istorici 
spun că ar fi avut loc în timpul persecuţiei împăratului Nero, prin anii ‘64-‘67, alţii în vremea persecuţiilor 
iniţiate de Domiţian (81-96). Din simplu pescar, Sfântul Andrei a devenit apostol, fiind îmbrăcat cu 
putere de sus după chiar făgăduinţa făcută de Dumnezeu: “Veniţi după Mine şi vă voi face pe voi pescari 
de oameni.” Credinciosii îl cinstesc, îi mulţumesc şi îl laudă pe Sfântul Apostol Andrei care a fost bătut,   
a privegheat îndurând foamea, setea, a postit de multe ori în frig şi fără haine pentru a întoarce pe 
oameni la lumina cunoştinţei de Dumnezeu.(…) La aproximativ 4 kilometri sud-est de localitatea Ion 
Corvin, judeţul Constanţa, se află peştera în care se crede că a vieţuit Sfântul Apostol Andrei, cât timp a 
propovăduit pe teritoriul românesc. În vara anului 1944, după ce peştera 
a fost sfinţită şi transformată în biserică, trupele ruseşti invadatoare au 
distrus-o. A fost refăcută după 1990, biserica fiind redată cultului. Mii de 
credincioşi vin astăzi aici pentru a se ruga pe locul unde a trăit Apostolul 
Andrei. În 357, moaştele Sfântului Andrei au fost aşezate în Biserica 
Sfinţilor Apostoli din Constantinopol, cu prilejul sfinţirii acestei biserici. 
Cardinalul Petru de Capuâ va duce moaştele Sfântului Andrei în Italia, în 
catedrala din Amalfi, în timpul Cruciadei a IV-a. În anul 1462, în vremea 
papei Pius al II-lea, capul Sfântului Andrei ajunge la Roma, iar de aici a 
fost dus în Catedrala din Patras, în biserica cu hramul Sfântul Andrei. 
Potrivit Tradiţiei Bisericii, numeroşi pelerini au primit tămăduire de bolile 
sufleteşti şi trupeşti rugându-se cu credinţă înaintea Crucii Sfântului 
Apostol Andrei. 
La mulţi ani celor ce poartă numele Sfântului Apostol Andrei ! 
 
Sursa: https://www.cotidianul.ro/sfantul-andrei-apostolul-romanilor                         (Pestera Sf. Ap. Andrei) 

 

https://www.cotidianul.ro/sfantul-andrei-apostolul-romanilor
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                    Vindecarea orbului din Ierihon 
 

În vremea aceea, pe când Se apropia Iisus de 
Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind. Şi, 
auzind el mulţimea care trecea, întreba ce se 
întâmplă. Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. 
Atunci el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, 
miluieşte-mă! Şi cei care mergeau înainte îl certau 
ca să tacă, dar el cu mult mai mult striga: Fiule al 
lui David, miluieşte-mă! Deci, oprindu-Se, Iisus a 
poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a 
întrebat: Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a spus: 
Doamne, să văd! Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta 
te-a mântuit. Şi îndată a văzut şi mergea după El, 
slăvind pe Dumnezeu. Iar tot poporul care văzuse 
a dat laudă lui Dumnezeu. (Luca XVIII, 35-43) 

 
 
În sufletul celui orb deodată se aprinde o lumină mare. Toată fiinţa lui se cutremură de nădejdea 
tămăduirii. Auzise şi el despre Iisus, Doctorul şi tămăduitorul bolnavilor; şi acest Iisus trecea acum 
prin acest loc. Gloata cu Iisus se apropie. Nădejdea orbului deodată capătă grai şi strigă: „Iisuse, 
Fiul lui David, miluieşte-mă!”…Lumea îl ceartă să tacă, dar el strigă tot mai stăruitor: „Iisuse, Fiul lui 
David, miluieşte-mă!”…Domnul aude glasul bietului orb. El totdeauna aude glasul celor care suferă. 
Se apropie cu iubire de el şi îl întreabă: „Ce voieşti să-ţi fac?” „Doamne, să văd!”, răspunde orbul. 
Să văd iar lumina soarelui, să văd lumea, să-mi văd rudeniile, să Te văd pe Tine şi să pot umbla în 
cărările Tale”…Iisus i-a zis: „Fie ţie după credinţa ta!”; şi orbul îndată s-a tămăduit. 
O, ce înţeles adânc este în această evanghelie! În chipul orbului, aşa stăm şi noi orbiţi de patimi şi 
fărădelegi. „Ochi avem, dar nu vedem; urechi avem, dar n-auzim”. 
Ne tânguim de necazuri, de lipsuri, de greutăţi, dar n-avem ochi să vedem pricina necazurilor şi     
n-avem urechi s-auzim chemarea Domnului de a ne întoarce din calea fărădelegilor. 
Domnul vede suferinţele noastre, Se apropie cu iubire de noi şi ne întreabă şi pe noi: „Ce voiţi să vă 
fac?”. Noi însă n-auzim întrebarea Domnului şi nu răspundem nimic la această întrebare. De la 
Domnul noi nu cerem nimic; noi cerem de la lume uşurarea vieţii şi a necazurilor noastre. 
Mie, de câte ori citesc evanghelia de mai sus, îmi vine să plâng. Mă gândesc că orbul de la Ierihon a 
trăit două vieţi: una în orbire şi alta în lumină. 
Mă gândesc că şi eu am trăit o viaţă de orbie sufletească, o viaţă pierdută. Oh! Ce mult a lucrat 
Domnul până să mă aducă la lumina vieţii! Mă gândesc la zbuciumările vieţii mele, când mă 
plângeam Domnului de asprimea vieţii şi Domnul mă întreba: „Ce voieşti să-ţi fac?… Cu ce să te 
ajut?”… Eu însă, nesocotitul, ceream mereu lucruri lumeşti. Abia pe urmă sufletul meu a strigat:  
„Doamne, să văd!”. Abia pe urmă mi-am dat seama că vorba cea mai dulce şi fericirea cea mai mare 
de pe lume sunt cuvintele: „Orb am fost, şi acum văd!”. Oh! Cum „a orbit dumnezeul veacului 
acestuia (diavolul) mintea oamenilor ca să nu vadă strălucind Evanghelia lui Hristos!” (II Cor 4, 4).  
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Patimile şi păcatele cele grele fac între oameni o cumplită orbie sufletească. Mâniosul, desfrânatul, 
beţivul, lacomul etc. sunt tot atâţia orbi care şi-au pierdut ochii şi vederea cea sufletească. 
Să luăm aminte! Orbirea sufletească este cea mai cumplită boală şi nici un alt doctor nu poate 
tămădui această boală decât Doctorul care l-a tămăduit pe orbul din evanghelie: Iisus Hristos. 
Orbul din evanghelie s-a tămăduit prin credinţa lui cea tare, prin încrederea lui în puterea lui Iisus şi 
prin dorinţa lui cea vie care suspina, zicând: „Doamne, să văd!”. 
Aşa şi noi să cădem înaintea lui Hristos cu credinţă, adică cu încredere în Jertfa Lui cea Sfântă şi 
mântuitoare, şi cu dorinţă vie de a ne tămădui. O credinţă ce te lasă tot orb şi tot în păcate este o 
credinţă fără Hristos şi fără putere. 
Despre Apostolul Pavel ne spune Scriptura că, în drumul spre Damasc (când era Saul şi mergea   
să-L prigonească pe Hristos), i-a ieşit în cale o lumină care l-a orbit pe o clipă şi apoi i-a dat altă 
vedere şi alte purtări. Din Saul l-a făcut Pavel şi din prigonitor, apostol. „A fost aceasta o orbire 
după care a văzut şi i-a făcut şi pe alţii să vadă” – zice Sfântul Ioan Gură de Aur. 
Aşa trebuie, iubite cititorule, să ieşi şi tu din orbirea şi robia patimilor şi a păcatelor. 
„Eu sunt lumina lumii – zicea Iisus. Tot cela ce vine după Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea 
lumina vieţii” (In 8, 12). Credinţa şi lumina lui Hristos trebuie să-ţi dea şi ţie alţi ochi şi altă vedere, 
alte picioare şi altă umblare, altă gură şi alte vorbe, altă inimă şi alte simţiri. O credinţă ce nu te 
scoate şi pe tine din orbirea şi robia patimilor, o credinţă ce nu te întoarce şi pe tine din drumul 
Damascului păcatelor este o credinţă fără Iisus şi fără nici o putere de mântuire sufletească. 
Credinţa cea vie face şi azi minuni. (Pr. Iosif Trifa – din „Tâlcuirea Evangheliilor duminicilor de 

peste an”)   Sursa: http://oasteadomnului.ro/2016/vindecarea-orbului-din-ierihon 
 

Fă-ți timp  
                             de Traian Dorz      
  
 În trecerea grăbită prin lume către veci,                                                              
Fă-ţi timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci! 
Fă-ţi timp să vezi durerea şi lacrima arzând 
Fă-ţi timp să poţi, cu mila, să te alini oricând! 
Fă-ţi timp pentru-adevaruri şi adâncimi de vis, 
Fă-ţi timp pentru prieteni, cu sufletul deschis! 
Fă-ţi timp să vezi pădurea, s-asculţi lângă izvor, 
Fă-ţi timp s-asculţi ce spune o floare, un cocor! 
Fă-ţi timp, pe-un munte seara, stând singur să te rogi, 

Fă-ţi timp, frumoase amintiri, de unul să invoci!                                                                                                                                                         
Fă-ţi timp să stai cu mama, cu tatăl tău – bătrâni… 
Fă-ţi timp de-o vorbă bună, de-o coajă pentru câini… 
În trecerea grăbită prin lume către veci, 
Fă-ţi timp măcar o clipă să vezi pe unde treci! 
Fă-ţi timp să guşti frumosul din tot ce e curat, 
Fă-ţi timp, că eşti de multe mistere-nconjurat! 
Fă-ţi timp cu orice taină sau adevăr să stai, 
Fă-ţi timp, căci toate-acestea au inimă, au grai! 
Fă-ţi timp s-asculţi la toate, din toate să înveţi, 
Fă-ţi timp să dai vieţii adevăratul sens! 
Fă-ţi timp, acum! 
Să ştii: zadarnic ai să plângi, 
Comoara risipită a vieţii, n-o mai strângi! Amin” 
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                  IMAGINI CARE VORBESC DE LA SINE 
 

  
“Astfel vor fi cei de pe urma intai si cei dintai pe urma.”  

Iisus, chemandu-i la Sine, a zis: Stiti ca ocarmuitorii neamurilor domnesc peste ele 
si cei mari le stapanesc. Nu tot asa va fi intre voi, ci care intre voi va vrea sa fie 
mare sa fie slujitorul vostru. Si care intre voi va vrea sa fie intaiul sa fie tuturor 
sluga, dupa cum si Fiul Omului n-a venit sa I se slujeasca, ci ca sa slujeasca El si sa-si 
dea sufletul rascumparare pentru multi. (Matei XX, 16, 25-28) 
 
 

  
 

“Si sezand in fata cutiei milelor, Iisus privea cum multimea arunca bani in cutie. 
Si multi bogati aruncau mult. Si venind o vaduva saraca, a aruncat doi banuti. Si 
chemandu-i la Sine pe ucenicii Sai, le-a zis: Adevar va graiesc ca aceasta vaduva 
saraca a aruncat in cutia milelor mai mult decat au aruncat toti ceilalti. Pentru 
ca toti au aruncat din prisosul lor, pe cand ea, din saracia ei, a pus tot ce avea, 
tot de la gura ei.” (Marcu XII, 41-44) 
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               Desavarsirea statului national unitar roman 
 

Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma 
căruia toate provinciile istorice locuite de români    
s-au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat 
național, România. Etape preliminare au fost Mica 
Unire din 1859 a Țării Moldovei cu Țara 
Românească și dobândirea independenței în 
urma războiului din 1877-1878, pe fondul renașterii 
naționale a românilor în parcursul secolului             
al XIX-lea. Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, în cele 
din urmă, a Transilvaniei cu Regatul României (așa-
zisul Vechi Regat) a dus la constituirea României 
Mari.  Ea a fost scopul intrării României în Primul 
Război Mondial de partea Antantei și a fost 
favorizată de mai mulți factori istorici: 

 acțiunea politică decisivă a elitelor din Regatul României și din Austro-Ungaria în 
conjunctura favorabilă de la sfârșitul Primului Război Mondial; 

 prăbușirea Imperiului Austro-Ungar și a Imperiului Rus; 

 afirmarea principiului autodeterminării și a celui al naționalităților pe plan internațional,      
în contextul prezenței pe scară largă a sentimentului național în rândul populației românești. 

Marea Unire este legată inexorabil de personalitățile regelui Ferdinand, reginei Maria și omului de 
stat Ionel Brătianu. Încheiată de facto la 1 decembrie 1918 odată cu unirea Transilvaniei, 
recunoașterea diplomatică a solicitat eforturi pe parcursul următorilor ani. În ciuda constituirii ei 
într-un scop esențial al politicii externe în următoarele două decenii, recunoașterea din 
partea Uniunii Sovietice nu a venit niciodată, iar dinspre ea avea să vină în iunie 
1940 ultimatumul care a pus în acțiune dezmembrarea României Mari în profitul Uniunii Sovietice, 
Bulgariei și Ungariei. 
Noua întindere a statutului și noua structură socio-economică au produs schimbări fundamentale 
ale sistemului politic. Din cele două partide mari ale Vechiului Regat a supraviețuit doar Partidul 
Național Liberal, caruia în perioada interbelică i s-a opus Partidul Național Țărănesc, condus 
de Iuliu Maniu. Viața culturală a cunoscut o perioadă de efervescență fără precedent, manifestată în 
artă și știință. 
Din câștigurile teritoriale ale anului 1918, doar Transilvania și Bucovina de Sud au rămas României 

după cel de-al Doilea Război Mondial. 

Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herței au fost 

încorporate URSS, iar Cadrilaterul a rămas Bulgariei. În 

anul 1990, după abolirea regimului comunist, 

parlamentul a proclamat ziua de 1 decembrie drept 

sărbătoare națională.  

 Sursa: Wikipedia 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiuni_istorice_rom%C3%A2ne%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2n
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_de_Independen%C8%9B%C4%83_al_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99terea_na%C8%9Bional%C4%83_a_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99terea_na%C8%9Bional%C4%83_a_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Basarabiei_cu_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Bucovinei_cu_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Transilvaniei_cu_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vechiul_Regat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Participarea_Rom%C3%A2niei_la_Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Austro-Ungaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Rus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Autodeterminare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regele_Ferdinand
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria_a_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ionel_Br%C4%83tianu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Sovietic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ultimatumul_sovietic_dat_Rom%C3%A2niei_%C3%AEn_1940
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Na%C8%9Bional_Liberal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Na%C8%9Bional_Liberal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Na%C8%9Bional_%C8%9A%C4%83r%C4%83nesc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iuliu_Maniu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina_de_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cadrilater
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/1990
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_rom%C3%A2n%C4%83_din_1989
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_decembrie
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  Armata Română în timpul Primului Război Mondial 

În timpul Primului Război Mondial, armata română și-a adus contribuția de jertfă și sânge, fără a se ridica 

însă la nivelul așteptărilor Antantei. Soldaţii români au făcut tot ce-au putut în situaţiile inedite în care s-au 

găsit, iar pierderile în vieţi de militari au fost de 2330 de ofiţeri şi 217.016 de soldaţi. Numărul invalizilor de 

război înregistraţi a fost de 35.717, iar numărul văduvelor de pe urma celor morţi de 55.906. Numărul total al 

orfanilor de război în România Mare a fost de 360.728. Dincolo de orice sacrificiu, cărțile vorbesc despre 

actele de eroism, trădări, masacre, victorii și înfrângeri. Nimeni nu vorbește însă despre oameni, despre cei 

care au scris istoria prin jertfa lor de sânge, devenind eroi.                                                                                                                               

Sursa: //asociatiapleniceanu.com/armata-romana-in-timpul-primului-razboi-mondial 
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PROGRAM                                                      
 

VINERI, 30 NOIEMBRIE 2018, ORA 10:00 A.M. – Sfanta Liturghie (Sfantul Apostol Andrei)                                                                                            

VINERI, 30 NOIEMBRIE 2018, ORA 5:00 P.M   -  SFANTUL MASLU SAVARSIT DE 7 PREOTI 

VINERI, 30 NOIEMBRIE 2018, ORA 7:00P.M.  – AGAPA FRATEASCA IMPREUNA CU UN 

PROGRAM ARTISTIC DEDICAT ZILEI NATIONALE A ROMANIEI ** SPECIAL!** INDRAGITUL 

INTERPRET, GRIGORE ZANFIR, ORIGINAR DIN REPUBLICA MOLDOVA VA INTERPRETA LIVE 

MELODII DIN REPERTORIUL FOLCLORULUI PATRIOTIC. 

                                 

                                                                                                                               

DUMINICA, 02 DECEMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M. – SFANTA LITURGHIE ( VINDECAREA ORBULUI DIN 

IERIHON) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 

 

 LA MULTI ANI TUTUROR ROMANILOR DE PRETUTINDENI! 

                               1 decembrie 2018 
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