Stimate şi Iubite Surori, Stimați şi Iubiți Frați Români,
membri şi prieteni ai LIGII CULTURALE PENTRU
UNITATEA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
De Ziua Culturii Naţionale şi a lui Mihai Eminescu, Marele Fiu al Pământului românesc, lumină a
Credinței şi a Spiritualității străbune, în numele conducerii Ligii Culturale şi al meu personal țin să vă adresez din
adâncul inimii un reînnoit gând de bine şi de mulţumire pentru tot ceea ce aţi întreprins şi continuați să realizaţi
pentru păstrarea limbii, a istoriei, tradițiilor şi a valorilor umaniste-creștine, pentru susţinerea cu numeroase gesturi
şi fapte, în aceste vremuri de multe şi diverse încercări prin care trecem, a identității noastre naţionale.
Toate acestea stau mărturie şi ne dau tărie şi speranță în Neamul nostru, în viitorul său.
În cei doi ani de luptă dusă în Bătălia pentru Viaţă şi Normalitate în care suntem cu toții angajați, am fost
nevoiți să restrângem sever câmpul de acţiuni şi comunicarea directă cu voi, cu comunitățile româneşti de
pretutindeni. Dar sunt convins că noi, oamenii vom învinge!
Am fost nevoiți să amânăm, al doilea an consecutiv, Congresul Spiritualității Româneşti, organizat de trei
decenii, mai întâi la Herculane, mai apoi la Alba Iulia şi Zlatna de Liga Culturală şi factorii de răspundere din județul
Alba, cu sprijinul consecvent şi exemplar al autorităților şi instituțiilor culturale naţionale şi locale. Am păstrat, însă,
comunicarea şi frăția noastră, speranța de a continua să promovăm idealurile care ne-au însuflețit lucrarea în
serviciul Culturii şi al Ţării.
Da, avem DATORIA, prin noi înșine în primul rând, să reluăm întâlnirea născută prin luminile, ambiția şi
dăruirea patriotică a unor minți şi inimi minunate, în frunte cu Victor Crăciun, Adrian Păunescu, Grigore Vieru,
Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi, Ion Ungureanu, Vasile Tărâțeanu, şi atâtea alți fii şi fiice ale neamului românesc de
pretutindeni, scriitori, profesori, artiști, ingineri, oameni de artă şi arhitecți, ziariști, istorici şi juriști, diplomaţi şi preoți
de înaltă vocație şi slujire românească.
De aceea, la acest început de Nou An 2022, ne angajăm împreună cu voi toţi, cu hotărâre, să contribuim la
înfăptuirea unei regenerări a spiritualității noastre creatoare, la realizarea unei adevărate politici naţionale în
domeniul cultural şi moral, pentru a continua, astfel, drumul înaintașilor noștri.
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