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MEMORIU 
 

 

Subsemnaţii, membri ai comunităţii româneşti din Sf. Gheorghe, jud. Covasna, prin prezentul memoriu ne 

adresăm cu respect forurilor superioare bisericeşti ortodoxe (B.O.R.), pentru a solicita menţinerea în funcţie a 

preotului dr. Ciprian-Ioan Staicu la Biserica Buna Vestire. 

De curând, am aflat cu mâhnire faptul că, preotul dr. Ciprian-Ioan Staicu a fost înştiinţat că este oprit de 

la slujire la Biserica Buna Vestire din Sfântu Gheorghe. Considerăm acest fapt o mare pierdere pentru comu-

nitatea creştină pe care a păstorit-o cu dragoste, devoţiune şi competenţă vreme de 20 de ani. 

Menţionăm că preotul nostru, părintele dr. Ciprian-Ioan Staicu este un preot cu înaltă conştiinţă 

creştinească şi strămoşească, care prin toate demersurile domniei sale, prin atitudinea clericală şi grija faţă de 

enoriaşi, dovedeşte dragoste în Hristos şi dragoste, dublată de respect, faţă de enoriaşi. Ţine slujbe înălţătoare, 

care ne fac să trăim adevărata comuniune în Hristos. Îmbină erudiţia, cunoştinţele teologice, vastitatea culturii 

generale, cu simplitatea limbajului liturgic, pe care îl înţelege fiecare creştin, prezent la slujbă.  

Participarea noastră la Sfânta Liturghie este prilej de sărbătoare în Duh, comuniune drept creştină şi înălţare 

sufletească. Trăim cu adevărat Sfânta Euharistie, ne împărtăşim cu darurile iubirii lui Dumnezeu, plecăm lumi-

naţi, cu inimile sus, fiindcă noi primim de fiecare dată lumina credinţei. Slujbele oficiate de preotul dr. Ciprian-

Ioan Staicu ne întăresc sufleteşte şi ne înalţă spiritual, ne asigură elevaţia intelectuală de care populaţia instruită 

are nevoie în egală măsură. Învăţătura transmisă credincioşilor este adevăr şi lumină călăuzitoare pentru orice om. 

Ne uneşte în credinţă, pe noi românii, din păcate minoritari în această parte de ţară. 

Avem nevoie de preotul nostru, adevărat îndrumător spiritual, care a făcut deosebită ascultare de 

Preasfinţitul Episcop, ţinând slujbe şi în timpul săptămânii, în fiecare zi, când a fost de rând, la slujire. Aşa ne-a 

adus pe noi credincioşii mai aproape de Sfânta noastră Biserică. Degrabă ajutător părinte duhovnic, în ceasuri 

de cumpănă, ne-a arătat calea bună de urmat, ne-a înălţat sufletele! 

Noi, credincioşii din parohie, considerăm că oprirea de la slujire a preotului dr. Ciprian-Ioan Staicu este o 

măsură prea aspră si grabnică. Rugăm cu evlavie pe Preasfinţiile Voastre, ca în marea dumneavoastră înţelep-

ciune şi milostivire, să cercetaţi cu bunăvoinţă părintească faptele părintelui nostru drag, al cârui har îşi face 

simţită prezenţa cu adevărat în Sfânta Biserică. 

Ne temem că interzicând activitatea misionară a acestui preot prea devotat bisericii sale, comunitatea se 

va destrăma, aducând un mare prejudiciu însăşi maicii noastre Biserica Ortodoxă Română, atrăgând astfel către 

noi toţi creştinii mânia Bunului Dumnezeu. 

Nădăjduim că argumentele noastre vor înclina cumpăna dreptăţii în favoarea Părintelui Ciprian. 


