Ambasadorul României în Rusia, Vasile Soare, tur de forță de 5000 de km pentru comemorare a prizonieri
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Pentru a marca Ziua Eroilor Neamului, sărbătorită la 6 iunie, Ambasadorul Romaniei în
Federația Rusă, domnul Vasile Soare, a pornit într-un tur de forță de aproximativ 5000 km prin
Rusia pentru a sfinți monumentele ridicate în memoria prizonierilor români de război care au
murit în lagărele sovietice.

Iată ce a declarat ambasadorul pe contul său de facebook:: "Pentru marcarea in acest an a
ZILEI EROILOR NEAMULUI / Inaltarea Domnului am pornit cu masina intr-un tur de forta de
aprox.5000 de km prin Federatia Rusa pentru a sfinti 7 monumente ridicate in 2018 de statul
roman (prin Oficiul National pentru Cultul Eroilor) in memoria prizonierilor romani de razboi care
au murit in lagarele sovietice din diverse regiuni ale Rusiei in anii 1941-1952. Sunt insotit in
aceasta misiune-pelerinaj de colegul meu Ilie Schipor si neobositul Parinte Stefan Stanciu de la
Parohia Ghencea din Bucuresti, care, cu binecuvantarea PF DANIEL, de 6 ani raspunde
chemarii noastre si ne insoteste in toate activitatile de comemorare a militarilor romani care
si-au gasit sfarsitul in Rusia - in razboi si prizonierat.

Primul popas l-am facut pe 3 iunie 2019 in loc.CEOBAKOVO, raionul Tutaev, regiunea
Iaroslavskaia, unde in anii 40-50 a existat Spitalul Special NKVD nr.5363 pentru prizonieri
straini de razboi. Monumentul nostru a fost amplasat in cimitirul multinational din afara acestei
localitati, alaturi de insemne comemorative ale prizonierilor germani si unguri. Am beneficiat de
sprijinul Biroului Relatii Externe al Patriarhiei Ruse, fiind intampinati de episcopul de Ribinsk,
IPS Veniamin, dar si de reprezentanti ai autoritatilor locale. Dupa ce am prezentat celor
prezenti date de care dispunem despre cei aprox.30.000 de prizonierii romani morti in Rusia
(aici sunt inhumati 6), Parintele Stefan Stanciu a oficiat slujba de sfintire a monumentului si
pomenire a militarilor nostri morti departe de Tara si familii, fiind sprijinit si de episcopul Bisericii
Ortodoxe Ruse. S-a cantat Hristos a Inviat in romana si rusa, dupa care cu totii am pastrat un
moment de reculegere si la monumentele german si ungar din apropiere. Dupa ceremonie, am
vizitat Biserica din localitatea centru de raion Tutaev, din sec.17, care adaposteste icoane vechi
de o valoare inestimabila. Misiunea noastra continua, urmatorul popas fiind la MIHAILOVO,
reg.Ivanovo.

HRISTOS S-A INALTAT! DUMNEZEU SA-I ODIHNEASCA PE MILITARII ROMANI MORTI
DEPARTE DE TARA SI CEI DRAGI IN ANII 40-50! VESNICA POMENIRE EROILOR
NEAMULUI ROMANESC!", a încheiat ambasadorul mesajul său.
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