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Sâmbătă, 18 februarie 2012, ora 17, la domiciliul
părintelui Iosif se va face o slujbă de pomenire. Apoi,
sicriul va fi adus în Biserica Parohiei Giroc. La ora 18
se va oficia Vecernia. La ora 20 va fi slujba de Utrenie
(Priveghere), biserica urmând să fie deschisă întreaga
noapte.

Duminică, 19 februarie 2012, la ora 9,30 se va des-
făşura Slujba Sfintei Liturghii (ultima Liturghie ală-
turi de părintele Iosif).
La ora 13 va avea loc slujba de înmormântare, cu în-
conjurarea bisericii şi plecarea spre cimitirul din
Giroc.

Programul slujbelor

Preotul Iosif Gaiţă s-a născut la 10 aprilie 1931, într-o familie de ţărani fruntaşi din comuna Giroc. A ab-
solvit cinci clase primare, între 1938-1943, şi opt ani în cadrul Şcolii normale de băieţi, între 1943-1951,
absolvind Facultatea de Teologie în anul 1955.
Educaţia din familie - bunicul şi fratele bunicului, Nicolae şi Iosif, au fost alături de Biserică şi de
preoţi - faptul că a cântat în strană, a citit Apostolul, tatăl său fiind corist şi parte activă a Consiliu-
lui Parohial al Bisericii Ortodoxe din Giroc, au dus la dorinţa de a ajunge preot cu orice preţ, aceasta
deşi, după absolvirea şcolii, Iosif Gaiţă a fost repartizat în Ardeal pentru a profesa ca învăţător.
Prima parohie în care a fost trimis spre a-L sluji pe Dumnezeu a fost cea din comuna Milcoveni, din
judeţul Caraş-Severin, unde a slujit de la 1 ianuarie 1956 până la 1 mai 1958. Sătenii l-au primit
cu dragoste neţărmurită şi cu un respect ieşit din comun, mai ales că parohia Milcoveni fusese va-
cantă timp de patru ani.
La 1 mai 1958 a fost numit ca preot al Parohiei din Giroc. «Dumnezeu m-a rânduit să devin preot
în comuna mea natală, Giroc, alături de dorinţa sătenilor, care au adresat un memoriu cu sute de
semnături Mitropoliei… Satul m-a dorit. Drept recunoştinţă, trebuia să-i slujesc din toată inima
mea, să-i iubesc, fiindu-le un păstor trimis de Dumnezeu».
Deşi a slujit în timpuri vitrege, părintele a încercat să întreţină atât Biserica, cât şi casa parohială.
Părintele Iosif Gaiţă a renovat biserica, fără a apela la ajutorul financiar al credincioşilor. A refăcut

în totalitate turnul bisericii, a refăcut parte din acoperiş, a restaurat iconostasul şi pictura, zugrăveala,
pardoseala, a restaurat scaunele şi a achiziţionat diferite obiecte de cult şi a introdus gazul în biserică

şi în casa parohială.
În plan pastoral, a căutat să răspundă la toate serviciile religioase, dar a fost alături şi de elevii şcolii cu

clasele I-VIII din Giroc. La 31 decembrie 2002, părintele Iosif Gaiţă a ieşit la pensie, însă a rămas alături
de credincioşii pe care i-a păstorit şi i-a slujit de-a lungul vieţii. Pentru întreaga activitate desfăşurată, la

împlinirea vârstei de 75 de ani, Consiliul Local i-a conferit Titlul de Cetăţean de Onoare al comunei Giroc,
iar Mitropolia Banatului, rangul de Iconom Stavrofor.

IInn mmeemmoorriiaamm IIoossiiff GGaaiiţţăă

Între multele amintiri minunate ale copilăriei mele la
Giroc apare un chip cu o privire blândă şi veşnic veselă
- Părintele Iosif Gaiţă - un om drag, pe care-l port în
suflet şi pe care îl văd mereu alături de iubitul meu
bunic, tata Itu (părintele Horia Vişoiu).  Doar de două
ori, în aproape 30 de ani, am avut norocul să mă în-
torc în ţară, dorind ca fetele mele să cunoască obi-
ceiurile noastre de Sfintele Sărbători. 
În anul 2000, de Crăciun, am avut onoarea ca Părin-
tele Iosif Gaiţă să facă o slujbă specială pentru rudele
familiei noastre trecute în nefiinţă, iar în anul 2010, de
Sfintele Paşti, am avut ocazia să-l văd din nou pe
Părinte la slujbă, însoţit de membrii familiei şi de
dragostea pentru cre din cioşi.

Chiar dacă destinul a fost să-mi duc viaţa pe aceste
meleaguri, atât de îndepărtate de draga mea
Românie, sufletul şi gândurile mele sunt zi de zi ală-
turi de toţi cei dragi, aşa cum în aceste momente, cu
regret, trebuie să accept despărţirea de Părintele care
mi-a bucurat copilăria cu voioşia sa dintotdeauna.
Bunul Dumnezeu să Vă odihnească în pace, dragă
Părinte, iar întregii familii să vă aducă liniştea su-
fletească. 
Vă sărut mâna, Părinte, acea mână care m-a
mângâiat de atâtea ori cu dragoste părintească.

SĂNDUŢA, 
nepoata Preotului Protopop Horia Vişoiu,

stabilită în Peru

GGâânndduurrii ddee ffooaarrttee ddeeppaarrttee
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În neliniştile sale, omul, încă din începuturi, or-
becăind prin întuneric, era setos de luminile
cunoaşterii şi ale mântuirii.
Acestea, reunite, au creat o sete de absolut care
l-au trimis dincolo de toate aspiraţiile spre care ţin-
tea, înălţându-l şi făcându-l diferit de ceilalţi muri-
tori.
Tot aşa şi Părintele Iosif Gaiţă, în drumul său lung
şi sinuos, a cunoscut, ca nici o altă fiinţă, nesfârşite
clipe de bucurie dar şi de suferinţe, peste care, cu o
voinţă şi inteligenţă specifice neamului nostru,
le-a trecut.
Agândit mereu pozitiv, a gândit la o lume exact aşa
cum şi-o închipuia după faptele Mântuitorului Iisus
Hristos, crezând mereu că în viaţa de dincolo nu
există nici durere, nici tristeţe.
Oriunde a trăit, ca slujitor al Bisericii, Părintele
Iosif Gaiţă a făcut parte din substanţa fiinţei noas-
tre, a tuturor celor pe care i-a păstorit, făcându-ne
din fragili, puternici şi din neştiutori, cunoscători
prin credinţă.
Cu siguranţă, înainte de sfârşit, aflat între viaţă şi
agonie, s-a întrebat care este sensul vieţii pe
pământ; a găsit răspunsul, dar, din păcate, totul era
prea târziu pentru că a simţit cum, încet-încet, se
stinge, descoperind o altă lume, plină de lumină,
pajişti cu flori şi de bucurii.
Oricât de mult şi-au dorit cei care au stat la
căpătâiul său să mai salveze câte un strop din viaţa
chinuită a ultimilor ani de existenţă, au trebuit să
se recunoască învinşi şi resemnaţi că acest chip ne-
milos al morţii s-a apropiat tot mai mult de cel pe
care ei îl iubeau nespus.
Au fost clipe solemne de linişte sufletească
aparentă care l-au lăsat să se înalţe la ceruri pe cel
atât de apropiat lor.
Fiu al satului, născut şi crescut într-o educaţie de
excepţie, porneşte pe drumul său cu gândul de a se
întoarce, după voinţa lui Dumnezeu, în locurile na-
tale, pentru a sluji în Sfânta Biserică timp de peste
47 de ani.
Un om ales al lui Dumnezeu, cu o modestie aparte,
dar şi cu un caracter puternic, a rezistat vicisitu-
dinilor comuniste şi a ţinut în jurul bisericii creş-
tine mii de enoriaşi, golind cupa amărăciunilor şi
mizeriilor acestui regim în afara sufletelor lor, pe
drumuri părăsite şi necălcate de suflare omenească.
Am putea spune că Părintele Iosif Gaiţă a păşit prin
trei timpi istorici, a izbutit, prin meditaţie şi
cunoaştere aprofundată, să se înalţe pe trepte
nevisate de semeni, dobândind o demnitate şi forţă
capabile să corecteze însăşi propriile realizări.
Având această educaţie la temelia formării sale ca
om, cu sufletul creştin şi cu o organizare perfectă în
gândire, un cititor încrâncenat al Cărţilor Sfinte, a
cuvântat, duminică de duminică sau ori de câte ori
era nevoie, predici care au cuprins întreaga viaţă pe
care a trăit-o.
Nu s-a abătut de la Cuvântul Evanghelic, dând o
anumită frumuseţe, dar şi greutate cuvântului ros-
tit pe solee, în faţa altarului.A fost alături de credin-
cioşii comunităţii noastre în vârtejul unor existenţe
nesigure, a ascultat cu răbdare faptele de păcat ale
acestora şi i-a binecuvântat spre îndreptarea lor,
prin împărtăşanie şi dezlegări.
A păşit de mii de ori în casele noastre pentru a da
aceeaşi binecuvântare prin sfinţirea acestora şi pen-
tru a ţine la distanţă tot ceea ce este rău.
A fost atent la zbuciumul oricât de mărunt sau mare
al oamenilor pe care îi păstorea şi nu a lăsat nici o
urmă de duşmănie, nici în fapt, nici în vorbă, nici în
gând.
Reacţiile omeneşti, fireşti de altfel, au venit ca un
răspuns pozitiv la activitatea de duhovnic a Părin-
telui, iubindu-l până la veneraţie şi rostindu-i nu-
mele cu sfinţenie.
Trebuie să recunoaştem că, prin dispariţia Părin-

telui Iosif Gaiţă, comunitatea noastră este mult mai
săracă decât ar fi putut fi vreodată, această dispari-
ţie fiind marcată în mai toate publicaţiile locale, dar
ceea ce este mai important, în sufletele tuturor celor
care l-au cunoscut.
Cei mai mulţi dintre noi, privind în urmă, regretă
timpul pierdut în nimicuri sau zădărnicii, ceea ce
nu i se potriveşte Părintelui Iosif Gaiţă.
A ştiut dintotdeauna că viaţa pe pământ este limi-
tată şi că trebuie să şi-o dedice, cu tot harul dăruit
de la Dumnezeu, familiilor şi credincioşilor, iar cu
conştiinţa care priveşte dincolo de percepţia
simţurilor a înţeles că adevărata mântuire este în
lumea de dincolo, unde timpul, fără sfârşit, îi va
analiza faptele bune ale existenţei sale pe pământ.
A fost atât de puternic şi de înţelept încât, în timpul
prelungitelor tristeţi cauzate de neliniştea existenţei
noastre, nu a căzut niciodată în prăpastia deznădej-
dii, rămânând indestructibil în conştiinţă şi în tăria
credinţei la care nu a renunţat sub nici o formă. Ba,
mai mult, le-a îmbogăţit cu noi gânduri şi fapte, cu
o toleranţă spirituală calculată, pe calea devenirii
sale.
A trăit la fel cum a şi murit, abordând imposibilul
şi posibilul deopotrivă, dând vieţii sale, pe calea
demnităţii, un sens aparte, în care doar trupul său a
dispărut.
Părintele Iosif Gaiţă a rămas nemuritor pentru toţi
cei care l-am cunoscut, crezând în forţa sa spiritua-
lă şi în harul pe care l-a primit de la Dumnezeu.
În timpul vieţii a năzuit spre idealuri specifice
tinereţii, mai apoi maturităţii şi, apoi, omului aşezat
care nu avea în faţă decât altarul sfânt şi jertfa pen-
tru ca binele să triumfe.
Aşa cum am mai spus, nimic nu putea să pareze
calea crezului său care, de altfel, era şi generatorul
forţei sale, întru finalizarea acţiunilor iniţiate.
Dacă noi, ca simpli muritori, avem o oarecare demni-
tate şi ne interiorizăm deznădejdile, judecând că
timpul vindecă dar totuşi lasă urme nereuşitei noas-
tre, Părintele Iosif Gaiţă nu avea de ce să fi simţit
toate acestea. A fost un părinte iubitor de
Dumnezeu şi de oameni, un soţ, tată şi bunic, dar şi
un frate model pentru noi care am rămas trăitori,
luptând cu multă atenţie împotriva durerilor
cauzate de dispariţia celor dragi.
A fost capabil să dăruiască umanităţii un sacrificiu
ieşit din comun, o viaţă spirituală bună şi frumoasă
în speranţa nepierdută că toate acestea îi vor face pe
oameni mai buni şi mai generoşi, că îi va apropia de
ei înşişi, dar, mai ales, de Mântuitorul Iisus
Hristos.
A fost martorul unor dezastre, al unor schimbări is-
torice, al unor „cutremure omeneşti”, dar nimic nu
l-a putut opri sau îngrozi, pentru că avea o credinţă
nezdruncinată şi a fost conştient tot timpul că nu
are voie să facă nici un pas înapoi.
A cufundat în scalda sfântă pe mulţi dintre noi, ne-a
aşezat cu dragostea de părinte pirostiile pe cap sau
a trăit alături de noi momente triste la slujbele de
despărţire şi de pomenire a celor dragi nouă.
Probabil că doar în aceste momente realizăm cât de
important a fost pentru noi toţi, dar, ca oameni ce
suntem, ne-am obişnuit cu dragostea de a-l privi şi
de a-l şti lângă noi, fără să ne gândim vreodată că
şi existenţa sa este vremelnică şi va veni o clipă a
despărţirii.
Cu o expresie a suferinţei, acum, în aceste zile care
au mai rămas până la despărţirea definitivă, să
aducem celui care a fost Părintele Iosif Gaiţă oma-
giul cuvenit, să căutăm un loc în inimile noastre, în
mintea noastră atât de primitoare, pentru ca el să
rămână un strop de dragoste şi un chip sfânt aşa
cum şi el iubitor şi sfânt a fost pentru noi.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Dr. Iosif Ionel TOMA,
Primarul comunei Giroc

PPăărriinntteellee IIoossiiff GGaaiiţţăă aa ffăăccuutt ppaarrttee
ddiinn ssuubbssttaannţţaa ffiiiinnţţeeii nnooaassttrree
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Întotdeauna mi-a făcut plăcere să vorbesc cu Părin-
tele şi despre Părintele Iosif Gaiţă. Părintele avea pute-
rea şi harul de a-ţi da curaj să mergi mai departe,
oricâte necazuri sau întristări întâlnea în sufletul păs-
toriţilor săi. Acum, la ceas de despărţire, nu mai
putem vorbi cu Părintele, dar, pe cât ne stă în putinţă,
măcar vom vorbi despre Părintele nostru.
Personal, îl cunosc de mic, mă fascina prin exemplul
de a fi, iubea foarte mult copiii, de aceea prima întâl-
nire cu Părintele a fost când m-a strâns lângă dânsul
şi m-a rugat să-i cânt la ureche cântarea «Hristos a în-
viat». Am cântat şi apoi, duminică de duminică, mă
vedea crescând acolo, în altar, lângă dânsul. Du-
minica, când clopotul bătea de utrenie, dis-de-
dimineaţă, doamna preotească îl conducea pe părinte
până la poartă, având grijă de forma exterioară şi ţinu-
ta părintelui, întotdeauna îngrijită. Apoi, părintele
venea încet, niciodată grăbit, parcă în ritmul bătăilor
clopotului, să facă rugăciune pentru toată lumea.
Deşi suferea de o neputinţă a piciorului, Părintele nu
obosea, chiar dacă slujba sau situaţiile în care trebuia
să fie cu credincioşii erau câteodată obositoare.
Slujea frumos, avea o voce duioasă, dar plină de pute-
re, iar când predica parcă «cerurile se deschideau» şi
ne făcea să înţelegem Evanghelia Mântuitorului
Hristos.
Părintele Iosif se bucura de fiecare om, fie mare, fie
mic, fie ortodox sau de altă confesiune, avea o vorbă
pentru fiecare. Toată viaţa şi-a dedicat-o slujirii lui
Dumnezeu şi slujirii oamenilor. Un teolog al Bisericii

spunea frumos «Ceea ce eşti strigă mai tare decât ceea
ce spui», iar Părintele Iosif Gaiţă a căutat mai întâi
Împărăţia lui Dumnezeu şi mai apoi pe celelalte, ale
lumii acesteia, fiind un om modest, mai aspru cu el şi
îngăduitor cu ceilalţi. Îmi va rămâne pentru totdeauna
în minte imaginea Părintelui din noaptea de Înviere.
Către miezul nopţii, căuta în Sfânta Biserică astfel ca
totul să fie după tipic, iar când Părintele împărţea
Sfânta Lumină i se umplea sufletul de bucurie.
La una dintre Sfintele Învieri mi-a spus: «Eugen,
dragă, în primul an de preoţie la slujba de Înviere
plângeam ca un copil când din mâna mea împărţeam
lumină, acum văzându-mi visul împlinit, acela că am
devenit preot prin mari sacrificii făcute de părinţii
mei».
Mărturisesc că prin aceste exemple m-am format, iar
în anii de seminar şi Facultatea de Teologie, Părintele

m-a ajutat cu tot ce i-a stat dânsului în măsură.
În fiecare an, la data de 10 aprilie, îl serbam pe Părin-
tele Iosif într-un cadru restrâns, familial, cântam «La
mulţi ani», apoi Părintele ne omenea.
O mare bucurie a fost când, la împlinirea a 75 de ani,
Înalt Prea Sfinţitul Nicolae Corneanu, Mitropolitul
Banatului, i-a oferit rangul de Iconom Stavrofor. Ca
o surpriză a fost numirea Preasfinţitului Paisie Lugo-
janul pentru Părintele Iosif, când, în cadrul Sfintei
Liturghii de Paşti, i-a fost oferită Sfânta Cruce şi brâul
roşu, astfel devenind protopop onorific al Girocului,
după remarca frumoasă a Părintelui Ioan Bude, Pro-
topopul Timişoarei.
Mulţumindu-ne tuturor pentru toate, a fost ultima
Liturghie la care a mai slujit, deşi la marile sărbători
creştine, atât cât puterile l-au ajutat, a asistat la slujbe,
din strana dreaptă, fiind înconjurat cu multă căldură
sufletească de preoţii parohiei, Adrian Chermeleu şi
Daniel Mateia, dar şi de credincioşi.
Acum, la ceas de despărţire de Părintele Iosif Gaiţă,
noi, toţi preoţii şi credincioşii din Giroc şi nu numai,
simţim un mare gol. Ca un ultim omagiu, trecem pe
lângă sicriul Părintelui şi, sărutându-i mâna dreaptă,
Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie, îi făgăduim că nu
îl vom uita şi că îi vom păstra memoria în veci de
veci.
Dumnezeu Să-l ierte şi Să-l odihnească, alături de
sfinţii săi! Veşnica lui pomenire!

Preot Eugen BABESCU,
Parohia Iosefin - Timişoara

LLaa cceeaass ddee ddeessppăărrţţiirree......

““VViinnee ccâânnddvvaa şşii ooddiihhnnaa......””
În finalul uneia dintre
cele mai frumoase poezii
ale sale, intitulată “Noap -
te la mare”, poetul-filozof
Lucian Blaga scria ”Vine
cândva şi odihna/ce is-
păşire va fi/anilor aprigei
sete/febrei de noapte şi
zi”. Chiar dacă versurile
acestea ale poetului de la
Lancrăm au o altă cono-
taţie, le-am invocat pen-
tru similitudinea parţială
pe care o găsesc între tâl-
cul lor şi momentele pe
care le trăim acum, când
ne despărţim de părintele Iosif Gaiţă. Rândurile mele
se vor a fi omagiul unui enoriaş, unul dintre cei mulţi
pe care i-a păstorit, de-a lungul carierei preoţeşti vreme
de aproape 50 de ani, continuând cu osârdie râvna
înaintaşilor întru păstrarea credinţei străbune. Misiunea
cu care l-a învrednicit Tatăl ceresc de a fi un propovă-
duitor al învăţăturilor Sale şi un mijlocitor al aspiraţi-
ilor noastre către slava dumnezeiască a fost înnobilată
de împrejurarea că această misiune a desfăşurat-o aici,
în locul în care a văzut întâi lumina zilei, printre con-
să teni, şi unde ne dorm moşii şi strămoşii. Şi nu şi-a în-
deplinit această misiune oricum, doar strict
profesional, ci cu pasiune şi cu adâncă vocaţie su-
fletească, aşa cum a avut ocazia să simtă fiecare dintre
dreptcredincioşii ortodocşi, cărora părintele le-a fost
alături, împărtăşindu-le, deopotrivă, şi bucuriile şi
durerile care i-au încercat în diferite momente ale
vieţii. Nimeni nu s-a gândit, poate nici chiar părintele,
să contabilizeze numărul celor pe care i-a încredinţat,
după naştere, Mântuitorului Iisus prin taina botezului.
Sau al acelora pe care i-a adus în faţa altarului, unindu-le
destinele (printre care mă număr şi eu) prin sfânta taină
a cununiei religioase. Şi câţi vor fi fost aceia pe care 
i-a aşezat la locul de veci, cerând pentru ei Atotputer-
nicului îndurare şi iertare. Şi câte rugi a înălţat pentru
mântuirea sufletelor şi sănătatea trupurilor. Şi câte tâl-
curi ale parabolelor biblice şi semnificaţii ale cuvin-
telor evangheliei a dezvăluit celor prezenţi în Casa
Domnului. Aceasta este “febra de noapte şi zi” la care
mă refeream la început, neodihna care l-a caracterizat
în întreaga misiune preoţească, până la pensionare, pe
preotul nostru, Iosif Gaiţă. Din locul unde îşi va găsi
veşnică odihnă, părintele va veghea cu bunătate şi
blândeţe peste noi, cei care am rămas să-i păstrăm o
neştearsă aducere aminte.

Prof. Ion MURARIU

Născut la data de 10 aprilie 1931, în comuna Giroc,
într-una din familiile fruntaşe ale satului, care 
de-a lungul mai multor generaţii au slujit cu cre din-
ţă şi pioşenie biserica ortodoxă din Giroc, Iosif
Gaiţă se remarcă încă din copilărie prin înclinaţia
şi interesul pentru spiritualitate, ceea ce-l va ajuta
în viitor ca preot, pe parcursul unei îndelungate şi
remarcabile activităţi de aproape 50 de ani. Între
anii 1938 şi 1943 urmează Şcoala elementară din
Giroc şi concomitent frecventează biserica, unde
cântă în strană, spune Apostolul sau face parte din
cor, alături de vrednicii săi înaintaşi. Rezultatele
bune la învăţătură şi aptitudinile pentru cariera di-
dactică sau ecleziastică îl determină să urmeze,
între anii 1943 şi 1951, Şcoala Normală de Băieţi
din Timişoara, după care Facultatea de Teologie
din Sibiu, pe care o absolvă în anul 1955. Profe-

sează pentru scurt timp ca învăţător în zona
Ardealului, dar atracţia pentru slujirea bisericii şi a
lui Dumnezeu îl determină ca, începând cu 1 ian-
uarie 1956, să devină preot paroh, pentru doi ani, în
comuna Milcoveni din judeţul Caraş-Severin. Este
primit aici cu multă bucurie şi apreciat pentru ac-
tivitatea pastorală desfăşurată, dovadă că, atunci
când în anul 1958, la cererea a sute de giroceni,
care înaintează o petiţie Mitropoliei Banatului, so-
licitând acesteia să-l transfere pe părintele Gaiţă în
satul natal, mai multe familii din Milcoveni se
mută la Giroc, urmându-şi părintele spiritual. Ast-
fel îşi începe preotul Iosif Gaiţă o îndelungată şi
rodnică activitate de slujitor al sufletelor celor ce
aveau să-i devină fraţi întru Hristos. S-a bucurat în
aceşti ani de sprijinul soţiei, învăţătoarea Amalia
Gaiţă, mai apoi al fiului, nurorii şi nepoatei Amalia.
A onorat cu devotament multiple servicii reli-

gioase, a trăit bucuria sătenilor săi la botezuri sau
cununii şi a ştiut să fie alături de ei şi să-i încura-
jeze atunci când şi-au condus pe ultimul drum pe
cei dragi. Fire blândă, înţelegătoare şi prietenoasă,
a fost mereu alături de cei săraci, bolnavi sau aflaţi
în suferinţă, i-a încurajat cu un sfat sau s-a rugat
pentru ei. Chiar dacă, în cea mai mare parte a vieţii,
a slujit biserica, în anii regimului comunist, când
pentru un preot provenit dintr-o familie de chiaburi
(fruntaşii satelor în perioada interbelică) şi cu o
soţie învăţătoare nu era tocmai simplu să păstreze
o echidistanţă între autorităţile statale şi autoritatea
divină, perioadă în care, din păcate, autorităţile de
atunci nu aveau nicio credinţă, preotul Iosif Gaiţă
a ştiut să menţină echilibrul, fără a-l supăra pe
Dumnezeu şi fără a face compromisuri cu regimul
ateu. Părintele Iosif Gaiţă s-a preocupat şi de în-
treţinerea bisericii şi casei parohiale, când, după
decesul preotului Horia Vişoiu, consiliul parohial,
obligat de legile din acea perioadă, a decis vinderea
celei de a doua case parohiale. Acum se renovează
biserica, se reface iconostasul, pictura şi par-
doseala, se restaurează scaunele, se introduce gazul
în biserică şi casa parohială şi se achiziţionează
diferite obiecte de cult. În anul 1999 se repară
acoperişul, se primeneşte ţigla, se tencuieşte exte-
riorul şi se dă jos turnul, schimbându-se partea
lemnoasă şi tabla exterioară.
După anul 1990, când se reintroduce studiul re-
ligiei în şcoală, părintele Iosif Gaiţă predă orele de
religie până în anul 1996, fiind alături de elevii
şcolii şi de cadrele didactice la fiecare început de an
şcolar sau ori de câte ori situaţia o impunea. După
o activitate de aproape 50 de ani în slujba sufletu-
lui consătenilor săi din Giroc şi nu numai, începând
cu 1 ianuarie 2003 se pensionează. Pentru o în-
delungată şi remarcabilă activitate, la 10 aprilie
2007 Arhiepiscopia Timişoarei, prin prezenţa P.S.S
Episcopul Paisie îi atribuie distincţia de Iconom
Stavrofor, iar Consiliul local al primăriei Giroc îl
declară Cetăţean de Onoare.
Pentru tot ceea ce a făcut pentru satul nostru şi pen-
tru comunitatea ortodoxă, să-i păstrăm vie memo-
ria şi să-i aducem un ultim omagiu. Aşa cum
părintele nostru sufletesc Iosif Gaiţă merită pe
deplin.
Dumnezeu să-l odihnească!

Prof. Octavian GRUIŢA

SSăă ppăăssttrrăămm vviiee aammiinnttiirreeaa
ppăărriinntteelluuii nnoossttrruu ssuufflleetteesscc



4 DIALOG CU CETĂŢENII

PPrreeoottuull iiccoonnoomm ssttaavvrrooffoorr
IIoossiiff GGaaiiţţăă aa ttrreeccuutt llaa cceellee vveeşşnniiccee
S-a născut la data de 10 aprilie 1931 în localitatea Giroc, judeţul
Timiş, într-o familie de oameni gospodari ai satului. Şcoala primară
o face în satul natal între anii 1938 - 1943. Între anii 1943 – 1951 face
şcoala normală de băieţi din Timişoara. Primeşte o educaţie aleasă în
familia sa, familie care slujea biserica şi pe Dumnezeu, având pe
bunicul său Nicolae cântăreţ de strană, şi pe tatăl său, membru al coru-
lui din aceea vreme. Mai târziu este îndrumat să devină preot şi ter-
mină Facultatea de Teologie din Sibiu în anul 1955.
La început, preotului Iosif Gaiţă i-a fost încredinţată parohia Mil-
coveni din judeţul Caraş Severin, aceasta fiind vacantă de 4 ani.
Neavând preot, sătenii l-au primit cu o dragoste şi un respect deo -
sebite, fiind un bun  păstor de suflete, din anul 1956 până în anul
1958. Apreciat fiind pentru activitatea sa pastoral-misionară în această
parohie, la cererea a sute de Giroceni, printr-o petiţie înaintată
Mitropoliei Banatului, preotul Iosif Gaiţă este transferat în satul natal.
Datorită relaţiilor bune pe care le-a avut cu enoriaşii din Milcoveni,
mai multe familii de aici se mută la Giroc, urmându-şi preotul
duhovnic.
Instalându-se în satul natal, preotul Iosif s-a exprimat în mai multe
rânduri credincioşilor: “Satul m-a dorit. Drept recunoştiinţă, trebuie
să-i slujesc din toată inima şi să-i iubesc, fiindu-le un păstor trimis de
Dumnezeu”.

În felul acesta, preotul Iosif Gaiţă îşi începe o îndelungată şi rodnică
activitate de slujitor al Lui Dumnezeu şi păstor de suflete în parohia
Giroc. Alături de marea familie a girocenilor păstoriţi de el, părintele
Iosif s-a bucurat nespus de mult şi de sprijinul soţiei sale, învăţătoarea
Amalia Gaiţă, urmând ca bucuria lui să o împlinească, mai târziu, fiul
lui, nora şi nepoata Amalia.
A oficiat Sfintele Taine în biserică şi în parohie, trăind bucuriile săte-
nilor, ţinând in braţe pruncii lor, şi binecuvântând tinerii lor în faţa Sfân-
tului altar. A fost o fire blândă, prietenoasă şi înţelegătoare. A fost
întotdeauna alături de cei săraci, de bolnavii aflaţi în suferinţă, pe care
i-a încurajat şi i-a alinat sufleteşte, rugându-se Lui Dumnezeu pentru ei.
Preotul Iosif Gaiţă a fost un bun slujitor al lui Dumnezeu. Un preot cu
o moralitate demnă de urmat, ştiind să împletească activitatea
duhovnicească cu cea gospodărească. A ştiut să-i înveţe pe credin-
cioşi calea adevărului şi în acelaşi timp să păstreze curat lăcaşul lui
Dumnezeu în care să se întâlnească cu păstoriţii lui la rugăciune. Ac-
tivitatea pătintelui Ioasif a fost şi una didactică, activând ca dascăl şi
preot la orele de religie la Şcoala din Giroc după anul 1990, fiind ală-
turi de elevi şi cadrele didactice. 
După o activitate de aproape 50 de ani de preoţie şi de ziditor de su-
flete, în anul 2003 se pensionează, iar în anul 2007 Arhiepiscopia Timi -
şoarei îi oferă distincţia de Iconom Stavrofor, datorită activităţii
remarcabile. Mai târziu, Consiliul Local al Primăriei Giroc îl declară
cetăţean de onoare. A mulţumit celor care l-au sprijinit în această mi-
siune şi a mulţumit şi credincioşilor pentru că, spunea părintele: 
„M-au dorit să fiu păstor şi preot”. Atunci când s-a pensionat, preo-
tul Iosif a spus: „Atâta timp cât sănătatea îmi permite, voi fi alături de
credincioşii pe care i-am slujit şi de biserica comunei noastre.”
A păstorit în parohia Giroc 47 de ani, iar la vârsta de 81 de ani, printr-o
grea suferinţă, Dumnezeu îi dezleagă sufletul, lăsându-l să treacă în
veşnicie, în data de 16 februarie 2012. Loc de unde părintele va con-
tinua rugăciunea lui pentru credincioşii din parohia Giroc.
Iată, a venit vremea când din mijlocul nostru pierdem un om de
seamă, dar pentru cei înţelepţi preotul Iosif Gaiţă rămâne un exemplu
de neînlocuit. El a valorificat talentul pe care i l-a dat Dumnezeu ca
din acest dar să dea şi altora care l-au urmat.
Avem sufletele întristate că localitatea Giroc pierde o valoare atât de
mare şi rămânem toţi cu lacrimi în ochi şi cu rugăciunea în suflet,
rugând pe Dumnezeu să îi găsească un loc de odihnă în împărăţia Sa.
DUMNEZEU SĂ-L IERTE ŞI SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE !

Preotul parohiei Chişoda, Traian DEBUCEAN
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Aşa cum spune
Cartea Înţelepciu-
nii, "Sufletele celor
drepţi sunt în
mâinile lui Dum-
nezeu, şi vor trăi cu
El în iubire". Iubit
de întreaga comu-
nitate, de credin-
cioşii giroceni şi nu
numai, pe care i-a
păstorit cu credin-
cioşie şi cu dra -
goste, Părintele
Iosif s-a despărţit
de trupul pămân-
tesc şi a intrat în
casa Tatălui. Noi
credem că Dum-
nezeu, în milos -
tivirea Sa, l-a
fericit dăruindu-i
cununa biruinţei.
Părintele a fost un
căutător de 

Dumnezeu! A fost omul lui Dumnezeu! Orice creatură umană este
menită să-L caute pe Creatorul său, să-L cunoască şi să-L iubească.
Preotul are însă un raport cu totul special şi unic cu Dumnezeu, el fiind
investit să administreze Sfintele Lui Taine şi să predice tuturor cuvân-
tul Său mântuitor.
Părintele Iosif rămâne preot al lui Hristos pentru vecie; plecarea lui
trupească dintre noi nu-i va şterge pecetea preoţească imprimată în fi-
inţa sa prin Sfânta Taină a preoţiei, pentru că preoţia sa este părticică
a Preoţiei lui Hristos, Marele şi Unicul Preot, care S-a jertfit pe Sine,
pentru mântuirea noastră. Părintele Iosif a celebrat jertfa lui Hristos şi
s-a făcut el însuşi părtaş de mântuirea adusă de Hristos. Împlinindu-şi
misiunea cu zel apostolic, oriunde a fost trimis, el L-a predicat şi L-a
făcut cunoscut oamenilor pe Hristos. Mulţumesc Proniei divine că mi-a
dat ocazia de a-l cunoaşte şi de a colabora cu vrednicul de pomenire,
Prea Onoratul  Părinte Iosif. Pentru mine, care i-am urmat paşii, a fost
un adevărat tată duhovnicesc, de la care am avut foarte mult de învăţat.
Sunt sigur că părintele Iosif va continua să-şi exercite preoţia sa mij -
locind pentru Biserica Sf. Dimitrie din Giroc şi pentru propăşirea cre -
dinţei noastre ortodoxe. 
Fie ca exemplul său de generoasă dăruire, cu nesecatele sale virtuţi
umane şi creştine, să ne stimuleze şi pe noi în urmarea fidelă şi totală
a lui Hristos Domnul. Părintele Iosif a fost un dar autentic din partea
lui Dumnezeu pentru parohia noastră şi pentru credincioşii giroceni. 
Fără îndoială că această despărţire fizică de părintele Iosif a provocat
în noi un senti-
ment de mare
durere. Cu toate
acestea, ne con-
solează gândul
că, prin trecerea
sa la Domnul,
am dobândit un
mijlocitor în
faţa lui Dum-
nezeu. 
Lumea l-a apre-
ciat nespus de
mult, atât ierar hii
noştri, credin-
cioşii gi ro ceni,
cât şi noi, cei
care i-am fost fii duhovniceşti şi l-am urmat pe  calea preoţiei. Prea
Onoratul Părinte iconom stavrofor Iosif Gaiţă va rămâne în sufletul
nostru şi în memoria tuturor celor pe care i-a mângâiat cu cuvântul său
duhovnicesc, pentru totdeauna. Memoria unui preot vrednic nu se
stinge niciodată! Preotul, aici şi în lumea lui Dumnezeu, este o predică
vie care cheamă pe oameni la Dumnezeu. 
Iubiţi fraţi întru Hristos, singura mângâiere pe care o putem aduce
părintelui şi întristatei sale familii astăzi este aceea de a-l pomeni în
rugăciunile noastre; el va rămâne cu noi în rugăciunea şi în inima noas-
tră. Doamne, odihneşte în pace pe preotul tău Iosif şi aşează-l lângă
toţi drepţii Tăi! Amin.

Preot paroh, Adrian CHERMELEU


