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„Credință și comemorare” la Bistrița 

În cadrul proiectului comun „Credință și comemorare. Biserica pe drum – 70 de ani de la evacuare 
și deportare ” Biserica Evanghelică C.A. din România (www.evang.ro) a lansat o invitație la 
festivitatea comemorativă, care va avea loc de vineri până duminica, din 12 până în 14 septembrie 
2014 la Bistrița. 

Festivitatea începe cu o conferință de presă la  Primăria Bistrița, la care participă pe lângă Primarul 

Ovidiu Crețu, E.S. Episcopul Reinhart Guib și Dr. Hans Georg Franchy, Președintele Comunității sașilor 

bistrițeni din Germania. 

Expoziția itinerantă și slujba divină 

Punctul spiritual culminant al festivității îl constituie slujba divină de duminică, ora 10:00, la Biserica 

evanghelică orășănească Bistrița cu primpreotul Hans Dieter Krauss. Predica o va ține , E.S. Episcopul 

Reinhart Guib. 

Pe lângă expoziția pregătită de Biserica Evanghelică C.A. din România „Credință și comemorarea” 

poate fi vizitată și expoziția documentară a Asociației sasilor transilvăneni „Pornirea spre necunoscut. 

Evacuarea sașilor din Transilvania de Nord 1944”. 

„După evacuare a urmat deportarea” 

Prin acțiunea „Credință și comemorare” Biserica Evanghelică C.A. din România dorește să invite 

comunitatea sașilor transilvăneni și pe partenerii săi din Ungaria, Austria, Bavaria, Baden-

Württemberg și Renania-Palatinat pentru a comemora cei 70 de ani de la exodul sașilor evanghelici 

din Ardealul de Nord. E.S. Episcopul Reinhart Guib: „După evenimentele din septembrie 1944 a urmat 

în ianuarie 1945 pentru credincioșii evanghelici din România deportarea enoriașilor tineri, în plină 

floare a vârstei, în Uniunea Sovietică. Prin această măsură restrictivă comunitatea omogenă a sașilor 

ardeleni a fost zdrobită, astfel încât această comunitate trăiește și astăzi despărțită, în România, 

Austria și Germania”. 

Anul acesta, în cele opt stații – din Transilvania prin Ungaria spre Austria și Germania – pe acest drum 

reconstituit al convoiului din 1944 vor avea loc slujbe divine și va fi prezentată expoziția itinerantă. 

Următoarea stație este la Budapesta. 
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