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Duminică, 31 octombrie 2010, a fost pentru credincioşii greco-catolici din Ramna o zi
deosebită: reluarea activităţii pastorale şi misionare prin persoana pr. Vasile Chindriş, nu de
mult hirotonit în Catedrala din Lugoj. Localitatea Ramna se află în jurisdicţia Eparhiei Române
Unite Lugoj şi în cadrul Protopopiatului Reşiţa. Din 1948 până la această dată, activitatea
acestei comunităţi afost oprită datorită regimului ateu până în 1989 şi a diferendelor dintre
Biserica Greco-Catolică şi ierarhia Bisericii Ortodoxe. PS Alexandru Mesian a hotărât
reactivarea acestei comunităţi prin amenajarea casei parohiale şi a unei capele şi numirea
preotului amintit, scrie pe BRU.ro pr. Marian I. Ştefănescu, Protopop de Reşiţa.

În jurul orei 10.00, PS Alexandru Mesian a fost întâmpinat la intrarea curţii casei parohiale de
către pr. Vasile Chindriş şi de un grup de preoţi. Episcopul a fost însoţit de Mons. Angelo Pop,
Vicarul general. Serviciul divin a început afară, cu rostirea unei decade din Rozar şi cu sfinţirea
apei. Apoi a fost binecuvântată clădirea în care este amenajată locuinţa preotului şi a capelei.
La ora 10,30 a început Sfânta Liturghie în capelă în prezenţa unui număr însemnat de
credincioşi. La altar au concelebrat cu Arhiereul Unit de Lugoj: Mons. Angelo Pop, Vicarul
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general, pr. Vasile Chindriş (administrator parohial de Ramna) pr. Marian I. Ştefănescu
(protopop de Reşiţa), pr. Gavrilă Timiş (paroh de Vermeş), pr. Nicolae Tutaş (paroh de Bocşa).
Răspunsurile liturgice au fost conduse de un grup de tineri de la Catedrala “Coborârea Sfântului
Spirit” din Lugoj.

În predică PS Alexandru a explicat faptul că timp de 62 de ani nu s-a putut relua activitatea în
această parohie prin “vicisitudinile vieţii şi încercările prin care a trecut Biserica Greco-Catolică”.
Un prim pas concret a fost retrocedarea acestei case din partea statului român, lăcaşurile de
cult fiind în posesia Bisericii Ortodoxe. “Avem promisiuni că în curând va fi retrocedată biserica”,
a spus Preasfinţia Sa, făcând referire la dialogul cu Episcopul ortodox de Caransebeş, PS
Lucian Mic. S-a menţionat faptul că imediat după 1990 s-a constituit în Ramna un consiliu
parohial, s-a înregistrat comunitatea la Primărie, s-au făcut forme legale pentru retrocedarea
imobilelor noastre şi a terenurilor intra şi extra-vilane. La finalul Liturghiei, pr. Vasile Chindriş a
rostit un cuvânt de mulţumire. Pr. Marian I. Ştefănescu a dat citire actului episcopal de numire a
pr. Vasile Chindriş ca administrator parohial în Ramna şi i-a înmânat în mod simbolic crucea şi
Evanghelia. Întregul eveniment s-a încheiat cu o agapă.

Sursa: BRU.
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