
In memoria preotului Ioan Fulea din Fofeldea
Duminica 27 mai s-au implinit 25 de ani de cand vrednicul preot Ioan Fulea a trecut in vesnicie, prilej
pentru enoriasii din Fofeldea de a-si aminti de cel care le-a fost pastor timp de 19 ani.
  
  Nouasprezece ani sunt putini in viata unei comunitati dar au fost suficienti pentru ca parintele Fulea
sa-si puna o amprenta de nesters in parohia ce i-a fost incredintata spre pastorire.
  
  Deabia scapat din inchisorile comuniste nu s-a oprit in fata barierelor ridicate de opresorii
crestinismului si a purces la intarirea acestuia umbland din casa in casa, ajutandu-i pe cei neajutorati si
intarindu-i in credinta pe cei ce se temeau.
  
  A descoperit ca Fofeldea e un sat plin de vestigii materiale si spirituale si a inceput sa le puna in
valoare. Biserica monument, pictata de fratii Grecu, era in curs de degradare avansata. S-a zbatut, a
renovat-o si a restaurat minunata pictura, redandu-i stralucirea. S-a straduit sa se construiasca drumul
catre biserica iar in casa parohiala a amenajat un muzeu de arta populara in care si-au gasit locul minunate
obiecte laice si de cult, adunate din casele credinciosilor si o deosebita colectie de icoane pe sticla. Şi-a
cinstit inaintasii fiind unul din artizanii ridicarii statuii "marelui fiu al satului - August Treboniu Laurian
".
  
  Azi faptele preotului Ioan Fulea sunt continuate de Asociatia Culturala "A.T. Laurian" din Fofeldea care
nu oboseste sa puna mereu in valoare tezaurul material si spiritual lasat de inaintasi. Acum, din initiativa
tanarului preot Ioan Dumitru Tatoiu, in biserica Sf. Vasile Cel Mare a fost oficiat un parastas de pomenire
pentru cel care a devenit "un alt mare fiu al satului ". 
  
  Slujba a fost oficiata de un sobor de sase preoti, cuvantul de pomenire fiind rostit de preotul Ioan
Munteanu din Sibiel, cel care i-a urmat parintelui Fulea in parohia din Fofeldea.
  
  De organizarea acestui eveniment s-au ocupat preotul Ioan Dumitru Tatoiu cu Asociatia "A.T. Laurian "
si au contribuit toti credinciosii din Fofeldea.
  
  Felicitari pentru cei care nu uita sa-i cinsteasca pe cei care le-au fost inaintasi vrednici.
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