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SLUJBA DE POMENIRE A GENERALULUI
PAUL TEODORESCU ŞI DEZVELIREA
PLĂCII MEMORIALE DEPUSE DE „CLUBUL
AMIRALILOR”
În anul 2013, când se împlineau 125 de ani de la naşterea
generalului adjutant Paul (Pavel) Teodorescu, printr-o adevărată concentrare de forţe, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea
reunea la Vâlcea reprezentanţi ai Bisericii, ai Armatei dar şi
ai societăţii civile, în ceea ce avea să fie Simpozionul naţional
„Generalul adjutant Paul (Pavel) Teodorescu (1888-1981)
– slujitor al neamului şi ctitor al bisericii”. Manifestarea s-a
desfăşurat în zilele de 28 şi 29 iunie 2013, cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, secondat de Preasfinţitul Episcop Vicar dr. Emilian
Lovişteanul, şi a cuprins două mari activităţi: simpozionul
care a avut loc în sala „Iosif Episcopul” a Aşezământului
Pastoral-Cultural „Sfântul Ierarh Calinic” din cadrul Centrului
Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului şi Slujba de pomenire a generalului adjutant Paul (Pavel) Teodorescu ţinută,

aşa cum era şi firesc, de Hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel, la Mănăstirea Dintr-un Lemn din localitatea Frânceşti,
judeţul Vâlcea.
Evenimentul dedicat ilustrului general s-a încheiat cu
promisiunea că toate lucrările prezentate la simpozion
vor vedea lumina tiparului într-o nouă revistă. Ceea ce
s-a şi întâmplat un an mai târziu când a apărut „Misiunea”,
ca periodic al Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii
Ortodoxe cu Armata Română „General Paul Teodorescu”.
Publicaţia s-a aflat pe masa participanţilor la prima sesiune a
Centrului, desfăşurată în perioada 27-29 iunie 2014. Aceasta
va avea apariţie anuală, iar aici îşi vor găsi locul articole
semnate de istorici consacraţi, arhivişti, preoţi, preoţi militari ş.a. Proiectul este iniţiat de profesorul univ. dr. Valentin
Ciorbea, directorul fondator al revistei „Misiunea” şi direc-

Slujba de sfinţire a plăcii memoriale realizată de „Clubul Amiralilor”
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torul executiv al Centrului de Cercetare a Conlucrării Bise- Dan Căpăţână. Delegaţia Forţelor Navale a sosit la mănăsricii Ortodoxe cu Armata Română, fiind rezultat al colabo- tire în dimineaţa zilei de 29 iunie, fiind imediat invitată să
rării dintre Şcoala Doctorală de Ştiinţe Umaniste, domeniul viziteze Casa Memorială a generalului adjutant Paul (Pavel)
Istorie, din cadrul Universităţii „Ovidius”, Arhiepiscopia Teodorescu, ghidată de maica stareţă stavroforă Emanuela
Râmnicului, Statul Major al
Oprea şi maica Tecla. Au fost
Forţelor Aeriene, Statul Major
vizitate apoi, şi noul lăcaş de
al Forţelor Navale, Serviciul
cult, aflat în construcţie şi
Istoric al Armatei şi Muzeul
împrejurimile mănăstirii, iar
Marinei Române.
în final, distinsul reprezenEvenimentul se desfătant al Forţelor Navale a fost
şoară anual la Mănăstirea
invitat să semneze în Cartea
Dintr-un Lemn deoarece, din
de Onoare.
1939, la iniţiativa generalului
Slujba de pomenire a avut
Paul Teodorescu, pe atunci
loc la bisericuţa de lemn, în
ministrul Aerului şi Marinei,
faţa locului de veci al genedupă lucrările de renovare
ralului Paul Teodorescu şi
şi modernizare a mănăsa fost oficiată de părintele
tirii, realizate cu aviatori şi
Dumitru-Lucian Bostan, preot
marinari, în sfântul lăcaş au
militar în cadrul Forţelor
început să se ţină slujbe de
Navale, împreună cu părintele
Placa memorială realizată şi depusă de „Clubul Amiralilor” la Mănăstirea
pomenire şi rugăciune pentru
duhovnic al mănăstirii.
Dintr-un Lemn şi dezvelită de şeful Statului Major al Forţelor Navale,
aceştia. În acest fel s-a realizat
O surpriză extrem de
contraamiral dr. Alexandru Mîrşu
o conlucrare deosebită între
plăcută a constituit-o amplacele două categorii de forţe, Marina şi Aviaţia, respectiv Bise- sarea unei plăci memoriale pe unul din pereţii porţii de
rica Ortodoxă Română. A fost aleasă ziua de 29 iunie, aceasta intrare a Bisericii de zid, placă realizată de „Clubul Amiralilor”,
fiind Praznicul Sfinţilor Petru şi Pavel, în semn de omagiu pe care sunt gravate cuvintele: „În memoria eroilor marinari şi
pentru activitatea depusă de generalul Paul (Pavel) Teodo- aviatori care s-au jertfit pentru România”. Placa a fost dezvelită
rescu la Mănăstirea Dintr-un Lemn, loc unde, de altfel, şi-a de şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul dr.
găsit şi sfârşitul.
Alexandru Mîrşu şi apoi sfinţită de un sobor de preoţi condus
Statul Major al Forţelor Navale a fost prezent şi de de părintele Dumitru-Lucian Bostan.
această dată la slujba de pomenire prin cei mai de seamă,
Ceremonia s-a încheiat cu deja tradiţionala fotografie de
reprezentanţi ai săi: contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu grup.
şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul de
NOTĂ
flotilă dr. Constantin Ciorobea, contraamiralul de flotilă dr.
Gigi-Cristinel Uce, comandorul Ion Ciontoiu şi comandorul 1 Muzeul Marinei Române.

Participanţii la activităţile desfăşurate la Mănăstirea Dintr-un Lemn
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