
Ciprian Dobre a primit “Crucea arhiepiscopală pentru mireni”, din 

partea Înalt Preasfințitului Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei 

 

În 28 iulie, a cincea duminică după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop 

Irineu al Alba Iuliei a fost prezent în mijlocul credincioşilor din parohia Sărmaşu, 

protopopiatul Luduş. Câteva mii de oameni au asistat la ritualul  târnosirii bisericii 

cu hramul „Naşterea Sfintei Fecioare Maria”, „Sfântul Mare Mucenic Mina” şi 

„Sfântul Vasile cel Mare” din Sărmaşu și au participat la săvârșirea Sfântei Liturghii, 

ascultând, cu smerenie, cuvântul de învăţătură al ÎPS Irineu al Alba Iuliei. 

Credincioșii au asistat, pe dealul „Comoara”, la momentul înmânării titlului de 

cetățean de onoare al orașului Sărmașu, părintelui Ilie Bucur, care, alături de 

părintele Daniel Cămară, păstorește credincioșii din această parohie.  

Încântat de distincția primită, părintele Ilie Bucur a declarat: “Cele trei hramuri 

ale bisericii au o semnificaţie deosebită, pentru că, în perioada aceasta de 10 ani 

cât noi am lucrat aici, s-au întâmplat câteva lucruri deosebite şi, aş spune 

relevante, minuni pentru mine şi pentru credincioşii care sunt aici. Dispunem de o 

biserică ce este pictată, de 32 de camere cu 50 de locuri, este deosebit de frumos 

şi ne bucurăm că prin prezența Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Irineu, 

puterea Duhului Sfânt s-a revărsat asupra bisericii noastre şi asupra tuturor 

locuitorilor.” 

La finalul slujbei de sfințire a bisericii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu 

al Alba Iuliei a oferit Crucea arhipepiscopală pentru mireni, Președintelui 

Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre și primarului din Sărmași, Ioan Mocean. 

 

 

 

 

 



În distincția acordată de Arhiepiscopia ortodoxă a Alba Iuliei se amintește: 

Ascultând sfatul Sfântului Apostol Pavel “Să cinstiți pe cei care se ostenesc pentru 

voi”, Oferim Domnului CIPRIAN DOBRE, Președintele Consiliului Județean Mureș, 

prinos de aleasă cinstire și-i dăruim distincția Crucea arhiepiscopală pentru 

mireni, spunând împreună cu Sfântul Apostol Ioan: “Să ai spor în toate, să mergi 

bine cu sănătatea, precum bine mergi cu sufletul! Nădăjduim că acest simbol al 

prețuirii va fi un temei spre sporirea pe mai departe a râvnei misionare întru 

slujirea lui Dumnezeu și a semenilor. Pentru adeverirea celor de mai sus se acordă 

această diplomă, întărită cu semnătura Noastră și cu pecetea Sfintei 

Arhiepiscopii.” 

În cuvântul de mulțumire adresat Arhiepiscopului Alba Iuliei, Ciprian Dobre a 

declarat: “Mă simt onorat de gestul Înalt Preasfinției Sale, Irineu. Distincția primită 

din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei mă obligă la aceeași grijă pentru  

păstrarea valorilor spirituale din județul Mureș și pentru îmbunătățirea traiului de 

zi cu zi al mureșenilor.”, a mai spus Ciprian Dobre. 


