
  
18 iulie 2022 - Mânăstirea Curtea de Argeș. 

 
         Activitatea s-a organizat în parteneriat de Filiala Județeană Argeș „POSADA” a A.N.C.M.R.R. - 
președinte col. ( rtr.) Laurențiu  DOMNIȘORU, Asociația Județeană Argeș Cultul Eroilor „Regina Maria” - 
președinte col. ( r.) Nicolae MAZILU, Corul Veteranilor condus de lt. col. ( rtr.) Vasile MANDU și 
L.A.D.P.M. Argeș - președinte lt. col. ( r.) Aurel SOARE . Activitatea s-a desfășurat cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului Calinic Argeșeanu. 
         Program: 
1- Deschiderea activității 
2-Intonarea Imnului de Stat 
3-Intonarea Imnului Regal 
4-lntonarea Imnului Eroilor 
5-Prezentarea unui material despre Regina Maria 
6-Depuneri de coroane de flori la mormântul Reginei 
7-Intonarea Melodiei „Haideți cu toții să apărăm” 
8-Recitare de Poezie 
9-Acordarea cuvântul Invitaților 
         Desfășurarea activității: 

Cu prilejul comemorării a 84 de ani de la trecerea în neființă a Reginei Maria, la Mănăstirea Curtea de 
Argeș, s-a organizat un regal de aducere aminte a celei mai iubite regine a României. 

Ceremonia a fost deschisă de Corul Veteranilor „Mihai Viteazul”, cu intonarea Imnului României, 
„Deșteaptă-te române”, și a Imnului Regatului Român, „Trăiască Regele”. 

Într-o manieră pioasă, cu demnitate și profund respect, Președintele Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor „Regina Maria”, domnul Nicolae Mazilu, a rostit câteva cuvinte, punctând scopul întâlnirii, programul 
desfășurării ei, insistând pe importanța Marii Regine pentru poporul român. A ținut să mulțumească în mod 
deosebit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, pentru binecuvântarea sa și pentru permisiunea ca 
acest eveniment să se desfășoare în acest lăcaș sfânt. 
·         Preoții Adrian Adrian Enache și Paul Solomon au oficiat slujba religioasă dedicată memoriei Reginei 
Maria. După încheierea ei, preotul Paul Solomon a transmis regretele Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop 
Calinic de a nu participa la această ceremonie, mai ales că dumnealui își dorea nespus să fie prezent, ținând 
cont că are un cult deosebit pentru personalitatea Reginei Maria. 

În continuare, au luat cuvântul câțiva dintre cei care venerează în mod constant personalitatea reginei: 
             Dl. profesor doctor Constantin Vereșcanu, într-o manieră clară și folosind termeni elogioși, a trecut 
în revistă viața și activitatea Reginei Maria, rolul dumneai în desfășurarea evenimentelor din perioade 
importante ale istorie (înainte şi după izbucnirea Primului Război Mondial). Regina Maria a fost preocupată 
în mod constant să pledeze cauza României și să promoveze cele mai de seamă valori ale țării dincolo de 
granițe. La finalul discursului, dl. profesor a recitat o poezie, compoziție proprie, dedicată reginei, intitulată: 
„Briliantul României”. 

-Dl inginer Dobre a completat cele spuse de dl. profesor, aducând în plus opinii ale marilor 
personalități ale României, și nu numai, care au aplaudat faptele și au apreciat personalitatea fără seamăn a 
Reginei Maria. 

-Dl col. Bold, un mare admirator al reginei, a făcut o prezentare succintă a acestei personalități regale, 
pornind din perioada copilăriei și până când a devenit faimoasa regină a României, insistând pe minunata 



legătură pe care aceasta a avut-o cu armata. „A fost numită comandant onorific al Regimentului 4 Roşiori, 
care i-a purtat numele şi a cărui uniformă a îmbrăcat-o, fiind şi o iscusită călăreaţă. Contribuţia sa 
remarcabilă pe front îi aduce supranume precum „Mama Regina“, „Mama răniţilor“ sau „Regina-soldat“. 
În final, dl. col. a citit o scrisoare emoționantă, scrisă de regină înainte să moară, un fel de testament lăsat 
poporului român, pe care l-a iubit nespus, de parcă ar fi fost născută pe meleaguri românești. 

Corul Veteranilor a mai interpretat: „Victorie și glorie”, „Imnul eroilor” și melodia religioasă: 
„Călugărul Pitirim” 

Președintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”, domnul Nicolae Mazilu, a oferit 
medalii celor doi preoți și a trimis o alta, precum și un dar simbolic, Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop 
Calinic. Apoi, a mulțumit tuturor particpipanților, neuitând să aprecieze aportul de necontestat al Filialei 
ANCMRR, „Posada”, Curtea de Argeș, care știe să răspundă mereu prezent actvităților realizate în comun. 

La încheierea ceremoniei, preotul Paul Solomon a propus să se cânte, împreună cu ansamblul coral, 
„Mulți ani trăiască!”, creându-se astfel o atmosferă emoționantă și o comuniune sufletească deosebită. 

Vă prezentăm imagini de la eveniment. 
PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE ARGEȘ „POSADA” 
Col. ( rtr.) Laurențiu  DOMNIȘORU 

 

     
 



    
 

     
 
 



   
 

    



    
 

    



 


