
Dragi    ucenici, 

Chiar dacă nu toti am fost prezenti la parastasul din 6 august sunt sigură ca sute de fii 

duovnicesti au avut ganduri pioase si aprins lumanari pentru parintele nostru iubit! 

In seara de 10 august dupa slujba Acatist, la cateheza de luni seara Pr. Cristian Galeriu a 

sustinut o predica la un nivel galerian si  pe care insusi Părintele Constantin Galeriu l-ar 

fi apreciat. Si a exemplificat teologia lui Vladimir Lossky . Ce-i drept la un nivel inalt  , 

Parintele Cristian atingand déjà nuante si fineturi bune pentru cei care vor sa 

aprofundeze . De altfel  Părintele Cristian a tradus din greaca anul trecut  din opera 

acestuia.1 A urmat slujba la mormânt chiar la ora la care acum doisprezece ani Părintele 

Constantin Galeriu s-a desprins si a plecat la cer. Florile, lumânarile aprinse , multimea 

credinciosilor veniti  , strănepotii , privirile intelegatoare ale preotilor si a prezbiterei 

Argentina (bunica) marturiseau pace , iubire si nadejde ca pomenirea lui va fi din neam 

in neam. 

In ceea ce ma priveste : 

 Am actualizat cartea editata in 2013 si  am postat-o la adresa 

www.parintelegaleriu.ro/carte 

  Postarile au fost facute pe site-urile http://ucenic.go.ro/si parintelegaleriu.ro de 

catre Cristian Midvichi fostul meu student si masterand azi, specialist IT iubitor 

de sfintenie. Dumnezeu actioneaza prin oameni. 

 Am postat articolele ucenicilor Prof.univ.dr.Costea Muntean, Prof.Vanghelie 

Mihaela,  Stelian Gombos , cercetator stiintific Anghel  Constantin la adresele 

 Mihaela Vanghele-directoare la Scoala Sfântul Silvestru „ Părintele  

Galeriu salvatorul celor care-l cheama in ajutor”- 

http://ucenic.go.ro/ParinteleGaleriu&DnaVanghelie.pdf 

                                                           

1 Vladimir Lossky şi vocaţia sobornicească a teologiei: „Teologia dogmatică” (trad. pr. dr. Cristian Galeriu, 

Anastasia, Bucureşti, 2014) 

 



 Anghel Constantin-“ Părintele  Galeriu : Părintele  meu, parintele nostru”- 

http://ucenic.go.ro/Anghel%20Constantin-

%20si%20eu%20sunt%20ucenic.pdf 

 Stelian Gombos- “In Memoriam: Împlinirea a doisprezece ani de la 

naşterea în viaţa cea cerească şi veşnică a Părintelui Profesor Constantin 

Galeriu de la Biserica „Sfântul Silvestru” din Bucureşti…” 

http://ucenic.go.ro/Stelian_Gombos-12ani.pdf 

 Părintele Galeriu - tâlcuitor al duhului vremurilor noastre (Sfânta 

Mănăstire Oașa/19-25 iulie 2013) Costea Munteanu-

http://ucenic.go.ro/Comunicare_Oasa_CMunteanu.pdf 

 

 Poate ar trebui sa fim mai apropiati de biserica Parintelui nostru , pentru ca  

Părintele Galeriu  este ascultator si lucrator in rugaciunile ucenicilor , pentru ca 

este un urmas al sau in cuvant aici, pentru ca sunt multe “legaturi “ pe care nu 

trebuie să le pierdem. Iata Sfântul Nifon din ziua de 11 august a carui viata 

Părintele ne-a istorisit-o ca nimeni altul si in carui zi a plecat (ziua liturgica 

incepe de la ora 18 ziua precedent) , al doilea hram al bisericii  „Sfântul Silvestru” 

, Sfântul Neagoe Basarab ucenicul Sfântului Nifon ca si asemanarea constructiei 

cu Mănăstirea Curtea de Arges . si mi-a placut idea ca in data de 11 august 

parohia  Bisericii „Sfântul Silvestru”   avea sa faca excursie la Mănăstirea Curtea 

de Arges . Sa nu-l uitam!  

Argentina Gramada 
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