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Preacucernici părinti, onorată audiență, dragi botoșăneni,
Astăzi este sărbătoarea tuturor românilor şi, de aceea, vă rog ca, împreună, să mulțumim lui
Dumnezeu pentru destinul românesc. Un destin greu încercat de-a lungul istoriei, dar care
trebuie, tocmai din această cauză, să aducă mândrie și bucurie în inimile noastre. La 1
decembrie 1918 Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a hotărât Unirea Transilvaniei,
Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul Român. Ne apropiem de împlinirea a 100 de
ani de la naşterea Statului Român, dată la care, miile de reprezentanţi de la Alba Iulia, îşi
alegeau principiile pe baza cărora să-şi construiască o ţară care să fie la înălţimea marilor puteri
din Vestul Europei.
Unirea tuturor teritoriilor locuite de români, deplina libertate naţională, libertatea credinţei, a
expresiei, reforma agrară şi condiţii necesare dezvoltării industriei româneşti, sunt cele mai
importante dintre principiile de atunci, sunt valori pe care le respectăm şi astăzi. Totodată, aşa
cum la Alba Iulia, Adunarea Națională cu smerenie s-a închinat înaintea memoriei acelor bravi
români, care în război și-au vărsat sângele pentru libertatea și unitatea națiunii române, şi noi, la
Botoşani trebuie să ne amintim de miile de botoşăneni care au fost declaraţi morţi sau dispăruţi
în războiul întregirii neamului. Şi judeţul Botoşani a plătit cu zeci de mii de vieţi jertfite pentru
o Românie întreagă şi independentă. Să nu uităm aceste lucruri, dragi botoşăneni.
Şi să nu uităm că noi, generațiile prezentului, în fiecare zi, avem datoria de a construi România
de mâine. Să fim, așadar, mai buni unii cu alții, să ne ajutăm semenii, să ne îndeplinim sarcinile
corect și prompt, pentru că de fiecare dintre noi și de toți împreună, depinde ridicarea neamului
românesc. Români de toate vârstele, bucurați-vă de sărbătoarea noastră a tuturor, aduceți-vă
aminte cu pioșenie de eroii noștri, fiți mândri de semenii noştri care au arătat și încă arată
întregii lumi valorile acestei țări. Să fiți sănătoși, să vă împliniți dorințele alături de cei dragi și
să vă bucurați în pace de sărbătorile iernii ce stau să vină.
La Mulți Ani, tuturor!
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