» Părintele Galeriu ,
apostol si misionar in lumea noastra. »
Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos

Părintele Profesor Constantin Galeriu , desi mutat, trupeste,
acum

sapte

ani

din

lumea

noastra

vremelnica

la

"cea

îmbătranitoare si pururea vesnica" , ramane tainic , duhovniceste
, prezent în iubirea , în recunostinta si cinstirea multor crestini ,
a slujitorilor si fiilor duhovnicesti din parohia "Sfântul Silvestru ",
a dascalilor de teologie si a studentilor de la Facultatea de
Teologie "Iustinian Patriahul" dar si a noastra , în Eparhii, in
toată Biserica noastră strămoseasca.
Toti îi păstram "candela" unei prezente vii mereu aprinsă si
mereu luminoasă, atat prin preţuirea moştenirii operei sale
teologice , cât şi prin valorificarea amprentelor personalitaţii sale
duhovniceşti şi misionare unice , imprimate în sufletele si în viaţa
celor ce l-au cunoscut ca profesor si mentor , cu statura de apostol
al spiritualitaţii , al culturii si al tradiţiei sanatoase în slujirea
Lui Dumnezeu si a neamului românesc.
Principalele

directii

ale

vietii

si

ale

slujirii

Părintelui

Profesor Constantin Galeriu se deschid din rodirea minunata a "
semintelor"
darnicie

în

duhovnicesti
"

solul

"

presarate
spiritual

cu
al

atata

generozitate

tinerilor

teologi

,

si
al

intelectualilor si al credinciosilor , unind astfel evlavia si
nevointa personala cu disponibilitatea totala , pana la jertfirea
de sine în îndeplinirea chemarii de slujitor al Altarului , cu o
pasiune neincetata pentru cercetarea si studiul teologiei , cu
mare deschidere spre cultura si mai ales spre stiinta.

Părintele Constantin Galeriu a unit într-un tot organic,
inalta cunoastere teologica cu profunzimea experientei Sfintilor
Parinti , transpuse în viata reala a Bisericii, transmitand el
însusi

convingeri

duhovnicesti

tuturor

celor

ce

au

atata

trebuinta de modele. Părintele Galeriu a ramas si va rămane un
model de preot adevarat , de profesor de Teologie cu chemare
reala , de apostol , de misionar si de om al Lui Dumnezeu.
Principalele directii ale vieţii si ale slujirii Părintelui Profesor
Constantin cu adevarat filantrop, în cel mai frumos si mai
concret înteles al faptei iubitoare, de la care nu a exclus si nu a
îndepartat , pe cat i-a fost omeneste cu putinţa , pe nimeni.
Iata de ce ne bucurăm cu cei care au iniţiat si sustinut acest
moment de evlavioasă , demnă si pilduitoare evocare a unei
prezente teologice in viata bisericeasca din parohii, din familii ,
din scolile teologice si din întreaga societate românească.
Părintele Galeriu lucrează spiritual si pe mai departe în viaţa
si în slujirea Sfintei noastre Biserici , pe care a iubit-o si cu
mesajul căruia s-a identificat cu pasiunea sa unică , iar noi îl
cinstim nu la timpul trecut , ci mereu în prezentul vietii noastre
crestinesti.
Dumnezeu să -l aseze cu cei alesi!
Galati 2010

