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Anul XCIV (94)
SERIE NOUĂ

Împlinirea a 300 de ani de la moartea mar-tirică a Sfântului Voievod Constantin cu ceipatru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu şiMatei, şi a sfetnicului Ianache reprezintă unprilej de aducere aminte despre jertfa SfinţilorMartiri Brâncoveni.

Sfântul Constantin Brâncoveanu s-a născutîn anul 1654, în satul Brâncoveni, fostul judeţRomanaţi, fiind nepot al voievodului ŞerbanCantacuzino. A rămas orfan de mic, tatăl săufiind omorât în februarie 1655, în timpul răs-coalei seimenilor şi dorobanţilor, ridicaţiîmpotriva domniei. Astfel, Constantin a fostcrescut de mama sa, de bunica după tată, PăunaGreceanu, şi de unchiul său, stolnicul Constan-tin Cantacuzino, ceea ce i-a prilejuit primireaunei educaţii alese. Copilăria şi-a petrecut-o încasele părinteşti din Bucureşti, deprinzând cartegrecească şi latinească, dovedindu-se iscusit laînvăţătură. Murind cei doi fraţi ai săi mai mari,toată moştenirea părintească rămâne tânăruluiCantacuzino. Se căsătoreşte cu Marica, nepoa-ta lui Antonie Vodă din Popeşti. În 1678, unchi-ul său, Şerban Cantacuzino ajunge domnitor,astfel că tânărul Constantin este înaintat vel-logofăt, cea mai înaltă treaptă a ierarhieiboiereşti.  Cu toate că nu a râvnit niciodată latronul Munteniei, a fost nevoit să primeascăungerea ca domnitor, la aceasta contribuindboierii ţării, împreună cu mitropolitul Teodosieşi cu Patriarhul Ecumenic, cu toţii preţuindu-lpentru alesele sale calităţi, intelectuale şi morale. Deşi situaţia ţării, aflată între cele trei mariImperii aflate în conflict permanent (Habsburgic,

Ţarist şi Otoman), Constantin Brâncoveanu areuşit cu tact şi înţelepciune, să păstreze o vremeun climat de linişte şi de prosperitate. În aceastăperioadă, voievodul s-a dedicat realizării delucrări cu rezonanţă culturală şi spirituală, în spe-cial ctitoririi unor aşezăminte laice şi bisericeşti de

mare însemnătate şi valoare spirituală şi arhitec-turală. Astfel, au fost înălţate bisericile de la Pot-logi şi Mogoşoaia, mânăstirile Hurezi şi Brân-coveni, precum şi palatul de la Mogoşoaia, care sedistinge prin stilul arhitectural brâncovenesc,devenit renumit. Prin aceasta, Constantin Brân-coveanu a ctitorit epoca cea mai strălucită a cul-turii noastre româneşti. De asemenea, voievodula trimis ajutoare şi danii substanţiale către creştiniiaflaţi în afara hotarelor ţării, în Moldova, Transil-vania, precum şi la Locurile Sfinte. Averea luiimensă însă, râvnită de turci, precum şi intrigile dela Curte, i-au grăbit sfârşitul. Dar astfel, voievo-dul a primit impreuna cu cei patru feciori şiIanache Văcărescu, primul său sfetnic şi dregător,care era şi unchiul soţiei sale, cununa mucenicieipentru marturisirea credinei ortodoxe.În apropierea Paştilor anului 1714, printr-un trimis al înaltei porţi, care sosise laBucureşti, lui Constantin Brâncoveanu i sepune pe umăr năframa de mătase neagră, sem-nul mazilirii. A fost dus împreună cu familia şio parte din averi la Constantinopol unde va fiînchis în sumbra închisoare Edicule(Închisoarea celor şapte turnuri). Preot Petru UrsulescuParohia SeleuşContinuare în pagina 2

Sfinţii Brâncoveni,Mărturisitorii lui Hristos Prezenţa Sfinţilor în viața Bisericii estecontinuarea misterului Fiului întrupat. Fiul şiCuvântul lui Dumnezeu Se manifestă prin ei,iar sfinţii precum este Hristos sunt plini deiubire şi jertfă, daruri harismatice care schim-bă întreaga existenţă a omului. Sfinţii reprezintăTradiţia vie a Bisericii; ei formează etos unviu, inspirat şi dinamic, fără de care Biserica nuar fi ceea ce este. Tradiţia vie şi, prin aceasta,Biserica însăşi nu se poate concepe, înţelege şifiinţa fără o succesiune a Sfinţilor. De aceeaApostolul Pavel scrie în una dintre Epistolelesale următorul îndemn : „Aduceţi-vă aminte deînaintaşii voştri” (Evr. 13,7). Este un îndemn larecunoştinţa pentru toţi cei care ne-au transmisEvanghelia. Viaţa Bisericii nu a fost niciodatăîntreruptă pentru a o reîncepe din nou. Sfinţii auo mare importanţă şi prin ceea ce ne transmit:Biserica vie, credința ei, puterea ei duhovni-cească, exemplul ei. Importanţa minunilor ţine de faptul că elesunt semne ale îndumnezeirii omului, ale lumi-nii şi bunătăţii lui Dumnezeu arătate în Sfinţii.Strălucirea dumnezeiască a feţelor (ProroculMoise, Sisoie, Pamvo, Sfântul Vasile cel Mare,Alexie omul lui Dumnezeu, Serafim Sarov),chiar şi sfinţirea hainelor sau a obiectelor sfin-ţilor transmite prin atingere, îmbrăţişare şiînchinare: har, binecuvântare, mireasmă,agheasmă şi vindecare (brâul sfânt al Maicii

Domnului, gluga sfântului Mihai Maleinu, cru-cea sfântului Atanasie Athonitul), izvorârea demir (Dimitrie al Salonicului, Simeon, Simon,Nil şi Teofil Aghioriţii), rămânerea intactă asfintelor moaşte (Spiridon, Gherasim, Dionisie,Patapie, Sfânta Paraschiva şi Ioan Iacob de la

Neamţ), cât şi foarte multele minuni surveniteîn timpul hramurilor, litaniilor şi al rugăciuni-lor speciale ale credincioşilor moaştelor. Credinţa este o practică, sau o învăţătură,care îşi are sensul şi puterea în practică. Sfinţiisunt cel mai bun exemplu de fiinţare a creşti-nismului, a permanenţei lui. Prin ei Hristoseste ieri, azi şi întotdeauna Acelaşi. Cultura nueste decât o formă, ea nu se poate substituifiinţei Bisericii, fiinţării Creştinismului. Sfinţiitrăiesc „pe pământ ca în cer”, împlinind voin-ţa neschimbătoare a lui Dumnezeu. Sfinţii suntvindecătorii autentici ai lui Hristos. L-au iubitmult pe Hristos şi şi-au arătat dragostea lorprin cuvinte şi fapte. Iar Hristos îi poate iubinemărginit pentru dragostea lor. Sfinţii seamă-nă cu Hristos în special din punct de vedere aliubirii. Prin sfinţi se pogoară în lume energiilenecreate ale lui Dumnezeu şi tot prin ei lumease sfinţeşte în toate elementele ei.În timpul vieţuirii lor ei au iubit şi acum,când sunt aproape de Judecătorul celor vii şicelor morţi al inimii lor, de Hristos, ne iubescşi mai mult şi de aceea ne ajută cu acelaşifolos de dincolo. După Sfântul Vasile celMare, sfinţii sunt suveranii pământului, slă-viţii, măreţii, viguroşii, autenticii, curaţii,puternicii, cei cărora Dumnezeu le aparţinedeoarece şi L-au apropiat cu iubire. De aceea,lumea de azi are nevoie de sfinţi şi sfinţire

pentru că nu se poate face misiune socială înlume fără Dumnezeu – fără conştiinţa de a fiînsoţit de Dumnezeu, fără conştiinţa de sinesfinţită de Dumnezeu.Arhim. dr.  Teofan MadaContinuare în pagina 2

Sfinţii în Biserică 

Înainte de toate, să ne amintim unlucru binecunoscut din bătrâni, veri-ficat de ştiinţă fără doar şi poate:copiii proveniţi din relaţii de sânge,între membrii aceleiaşi familii sau aiaceluiaşi neam dezvoltă defecte şimalformaţii genetice, suferind unhandicap fizic sau/şi psihic, ducândla degenerarea urmaşilor. Evident,Biserica ţine cont de acest lucru, măr-turie stă certarea lui Irod de cătreSfântul Ioan Botezătorul, şi extindeaceastă interdicţie şi în cazul relaţii-lor duhovniceşti (naşi – fini), chiar

dacă nu au o înrudire trupească.Omul nu poate şti planurile şilucrările lui Dumnezeu, dar tot ce artrebui să ştie şi să fie încredinţat e căDumnezeu vrea binele şi nu moarteapăcătosului, că nimic nu este întâm-plător şi că tot ceea ce face şi îi dăomului îl face spre folosul lui. Într-opovestioară, care poate fi un fapt realîn orice timp, un copil se plimbaîmpreună cu tatăl său printr-o pădu-re, culegând flori. Erau flori minu-nate, frumos colorate, intens parfu-mate. La un moment dat, tatăl îl

opreşte pe copil să culeagă o floareaparent asemănătoare cu celelalte.Copilul nu înţelege. De ce? Răspun-sul are două variante: uneori, Dum-nezeu „ne explică” de ce se întâmplăanumite lucruri, dacă acestea ne suntatunci de folos, iar alteori, nu găsimnicio explicaţie logică. Dar cândcopilul va creşte, cu siguranţă că vaînţelege răspunsul. Aşa şi Dumne-zeu; aşteaptă să creştem duhovni-ceşte. Cu cât ne apropiem mai multde Dumnezeu, cu atât se apropie şiDumnezeu de noi; cu cât ne deschi-

dem către Dumnezeu, cu atât se des-chide şi El către noi; cu cât Îl cunoaş-tem mai mult pe Dumnezeu, cu atâtse face şi El Însuşi cunoscut nouă.Din păcate, unii oameni nu reuşescsă afle răspunsul niciodată.Dar ce spune Biserica, atuncicând mama află la ecografie, în pri-mul trimestru de sarcină, că poartă înpântece un copil cu sindrom Down?Medicina o sfătuieşte clar, ca fiindcaz medical concret şi oficial, să facăavort provocat. Produsul de concep-ţie, viitorul copil va fi un retardat al

societăţii, nu va fi bun de nimic,părinţii se vor chinui toată viaţa (nuîn puţine cazuri şi nu de puţine ori,din păcate, au fost şi mai sunt medicicare sfătuiesc abandonarea lui), iarstatul îşi „consumă” banii pe nimic.Acestui „nimic” binecuvântat deDumnezeu prin zămislirea lui, Bise-rica spune NU.
profesor Laura ChîlniceanCentrul Şcolar pentru EducaţieIncluzivă AradContinuare în pagina 3

Problema copiilor cu handicap între Dumnezeu şi societate 



Urmare din pagina 1Iubirea de frumusețe divină aOrtodoxiei nu este un tipar istoric, nueste monolită, nu este demodată şi fărălauri. Ortodoxia nu este atât o moşte-nire doctrinară, cât o moştenire a unuimod de viaţă (Pr. Dumitru Stăniloae).Acest mod de viață ortodoxă este rea-litatea prezenţei lui Dumnezeu în mij-locul credincioşilor, căruia îi este stră-in sentimentul distanţării deDumnezeu, după cum îi este străin şisentimentul izolării omului de Dum-nezeu şi de semenii săi. El este un faptal comunicării pentru că Ortodoxiaeste o lume a limbajului şi comunică-rii, a dialogului şi a comuniunii. De ceHristos s-a Întrupat? Ce ne spune Hris-tos? De ce vorbesc apostolii? Ce esteBiserica? Cine sunt sfinţii? În Ortodoxie ne aflăm la polulopus al individualismului pentru căel nu corespunde vieţii şi DuhuluiBisericii, care sunt o manifestare, încare se vede omul, se vede chipul săuşi se vede Hristos în cuvintele Sale.Ortodoxia nu este o chestiune priva-tă între Dumnezeu şi mine, nu esteun psihologism îngust şi religios. Eaeste o lume a propovăduirii, cuvântu-lui, manifestării, a frumuseții şi a pre-zenţei. Prin aceasta ea exprimă şicreează un om nou, frumos, prezent înlume ca şi creştin, ca un om întru Hris-tos, ca un ucenic al lui Hristos, a căruimod de viață decurge din credinţa vieîn Hristos şi din iubirea lui Hristos înnoi.Duhul Sfânt vitalizează, reface şicreează sfinţi şi în secolul nostru pen-tru că Biserica Ortodoxă este expe-rienţa unei continue pogorâri a daru-rilor Sfântului Duh peste cei vrednici

şi sfinţi. În smerenia lor, prin despăti-mire, Sfinţii reflectă lumina dumne-zeiască: oamenii îi văd strălucind defrumuseţea luminii.Sfinţii ne arată dragostea lor prinrugăciuni continue la Domnul şi prinmijlocirile lor făcătoare de minuni înviaţa noastră. Noi le dezvăluim dra-gostea studiind, povestind rudelor şiprietenilor vieţile sfinţilor sau, întăriţifiind în credinţă, predicând despreviaţa sfântului pe care îl sărbătorim.Sfinţii Părinţi au lăsat scrieri exacte şielogii panegirice în cinstea sfinţilor,cântări şi învăţături.  Credincioşii îşicinstesc sfinţii dragi la ziua hramuluilor prin slujbe dumnezeieşti şi ofe-rind daruri curate: prescuri, lumânări,tămâie, ulei, icoane, candele, coliveetc. Un alt semn de preţuire al sfinţi-lor este închinarea bisericilor în nume-le lor, facerea de icoane sfinte, con-struirea de paraclise, de racle etc.Preţuirea sfinţilor este o faptă isto-rică a Bisericii noastre. Negarea aces-tei preţuiri devine negarea lui Hristos,din moment ce avem tradiţie evan-ghelică şi apostolică pentru  aceasta.Biserica Ortodoxă nu proclamă sfinţi,ci doar îi recunoaşte, şi aceasta, cu toatecă este o acţiune nouă, o efectueazăpentru ca nu cumva turma de credin-cioşi (enoriaşii)  să se rătăcească şi săpreţuiască ca sfânt pe cineva care nueste în realitate sfânt. Noi, credincioşii,avem credinţa fermă şi siguranţa că înBiserica noastră vieţuieşte adevărul, devreme ce ea este curată şi dintodeaunaîndrumată de Duhul Sfânt. NiciodatăBiserica nu a greşit în ceea ce priveşterecunoaşterea unui sfânt. Pentru mar-tiri, ziua martirului lor a fost prima lorzi de pomenire şi niciodată nu s-a ope-

rat procedura de recunoaştere. Pentruceilalţi sfinţi, Biserica este răbdătoare şiaşteaptă semnele cereşti, care sunt indi-cative harului Dumnezeiesc ce acope-ră pe omul îndumnezeit. Dumnezeul îi înalţă pe sfinţi şi nuîncercarea oamenilor. De aceea, tre-buie să treacă destul timp de la ador-mirea lor, rudele să dispară, să se con-

firme şi să se dovedească mărturiile şidepoziţiile persoanelor care au cunos-cut, au auzit sau au simţit tainic pre-zenţa sfinţilor prin viziune, iluminare,minuni, izvorâre de mir etc. Mulţi din-tre sfinţi erau preţuiţi de către poporulevlavios înainte de recunoaşterea ofi-cială a Bisericii, care ca o mamă bună,venea să premieze şi să confirme cre-dinţa pruncilor ei. Rugăciunea sfinţilor susţinelumea. Mijlocirile Preasfântei Născă-toare de Dumnezeu, Maica Domnu-lui, întru tot lăudată şi mijlocirile înge-rilor fără trup şi ale slujitorilordumnezeieşti cereşti, rugăciunilePreacinstitului Înainte-mergător şi

Botezător Ioan, ale prorocilor, apos-tolilor şi martirilor, sunt sprijin, limande scăpare şi mângâiere pentru cre-dincioşii care le cer ajutorul. Sfinţiiau experienţă, cunoştinţe, sunt lumi-naţi de Dumnezeu, sunt iubitori, dis-puşi să ofere învăţătură şi binefacere,sunt neobosiţi în filantropie şi milos-tenie. Ei sunt cei care au învins şi neajută şi pe noi să învingem şi să ajun-gem la scopul nostru fericit. Toată lumea nu valorează cât sfin-

ţenia. Îi vine greu lumii să perceapăsfinţenia, cu toate că are nevoie de eaşi ea este soluţia problemelor sale.Este de nemăsurat şi de nepreţuitvaloarea sfinţeniei. Sfinţenia este înspecial credinţa şi răbdarea sfinţilor şinu vreo situaţie teoretică. Credinţasfinţilor este aceea care îi face să res-pingă orice slăvire pământească şi sărefuze orice odihnă pământească.Răbdarea sfinţilor îi face dispuşi pen-tru luptă, răbdători în greutăţi şi cunădejde numai în hrana cerească.Hristos dezvăluie viaţa dumneze-iască prin intermediul sfinţirii. Viaţaeste darul lui Dumnezeu şi îşi reali-zează scopul numai în strânsă legătu-

ră cu El. Hristos trimis în lume dez-văluie puterea mântuitoare şi sfinţi-toare a lui Dumnezeu. Hristos îi chea-mă pe toţi credincioşi la o sincerăpocăinţă şi reînnoire duhovnicească,la un martiriu continuu de dragoste şidăruire, aşa cum s-au învrednicit toţisfinţii. Credinţa în Hristos sfinţeşteomul frumos cu sau prin energiileharului Dumnezeiesc.Aşa cum au făcut şi sfinţii, îlurmăm pe Hristos din dragoste, celcare ne-a iubit primul şi, orice am facenoi cei obişnuiţi, nu putem să ajun-gem pe de-a întregul la iubirea Lui.După Sfântul Nicolae Cabasila: Sfân-tul nu iubeşte ceea ce îi place lui, ciceea ce îi place lui Hristos. Se aban-donează pe sine şi fuge către Hristos.El îşi uită sărăcia şi nădăjduieşte labogăţia Lui, deoarece puterea dra-gostei este cea care îi  face pe cei careiubesc ce-i bun să-şi împartă miracu-loasa agoniseală. Toată voinţa şidorinţa sfinţilor sunt folosite întruDumnezeu. Iar teologul grec P. Nellas spunecă Sfinţii se bucură de orice se bucu-ră Hristos, regretă de orice regretă şiHristos, exprimă şi activează în isto-rie voia lui Hristos. Vorbesc ca fiindgurile lui Hristos şi dezvăluie  adevă-rul. Acţionează ca mâini ale lui Dum-nezeu şi fac minuni. Singurul izvoral sfinţeniei este într-adevăr numai laDumnezeu. Istoria vieţii sfinţilor noştri estetrăirea şi prelungirea Evangheliei.Numai trăind ceea ce au trăit şi sfinţiiputem să înţelegem, să vorbim şi sădescriem ce este trăirea sau sfinţenia.Experienţa sfinţilor este şi experienţanoastră, atâta timp cât ne luptăm. Sănu ne descurajăm uşor. Sfinţii sebucură de întâlnirea lor personală cuHristos, iar bucuria lor este dar pentrutoată Biserica. 

Sfinţii în Biserică 
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Urmare din pagina 1Aici au fost ţinuţi închişi vreme de 4 luni,fiind supuşi la cele mai cumplite chinuri, fiindtorturaţi pentru a mărturisi unde şi-au ascunsaverile. După  cele patru luni de tortură, ostaticiiau fost mutaţi în închisoarea Bostangi Başa,unde erau închişi numai înalţii demnitari. Şiaici au urmat alte serii de torturi, tot în scopuljefuirii de avere. În cele din urmă, muftiul areuşit să obţină graţierea ostaticilor, dar cucondiţia trecerii la mahomedanism, insăbătrânul voievod va refuza cu bărbăţie şi curaj,ca şi cei dimpreună cu dânsul, drept pentru careau fost condamnaţi la moarte prin decapitare, îndata de 15 august 1714. Această zi era menităsă le adâncească şi mai mult durerea din suflet,fiind şi Praznicul Adormirii Maicii Domnului,dar şi ziua  in care voievodul implinea saizecide ani.Astfel, Brâncoveanu, împreună cu toaterudeniile lui, au fost scoşi din temniţă, numai încămăşi, cu capetele descoperite, şi purtaţi înlanţuri pe uliţele Constantinopolului, ca niştefăcători de rele. spre locul de execuţie Ialy-Kioşc, din apropierea marelui serai. De faţăerau, pe lângă şirurile de ieniceri şi mulţimea depopor îngrozită, şi sultanul Ahmed al III-lea,crudul său vizir, Gin Ali, precum şi ambasadoriimarilor puteri europene de atunci, invitati spe-cial la macabrul spectacol.Cumplita dramă n-a durat decât un sfert deceas, după spusele unor martori oculari. Călăuli-a pus în genunchi pe toţi şase, la o oarecaredistanţă unul de altul, li s-au scos bonetele, si lis-a îngăduit să-şi facă o mică rugăciune. DelChiaro păstrează următoarele cuvinte de îmbăr-bătare ale lui Brâncoveanu: „Fiii mei, fiţi cura-joşi, am pierdut tot ce am avut în această lume,cel puţin să salvăm sufletele noastre şi să nespălăm păcatele cu sângele nostru”. Sub prima

lovitură de paloş a căzut capul vistierniculuiIanache Văcărescu, apoi al fiului mai mare a luiBrâncoveanu, apoi cele ale lui Ştefan şi Radu.Când călăul a ridicat paloşul să taie capulcopilului Mateiaş, acesta înspăimântat, s-a rugatsultanului să-l ierte, făgăduind că se va facemusulman, dar bătrânul tată şi-a îmbărbătat ast-fel copilul: „Din sângele nostru n-a mai fostnimeni care să-şi piardă credinţa. Dacă este cuputinţă, mai bine să mori de o mie de ori decâtsă-ţi renegi credinţa strămoşească pentru a trăicâţiva ani mai mulţi pe pământ.”. Copilul, carenăscut, îşi puse liniştit gâtul pe tăietor şi-i zisecălăului : „Vreau să mor creştin: loveşte”, iaracesta îi tăie capul. La capătul acestor imaginicutremurătoare pentru sufletul oricărui tată,capul lui Constantin Brâncoveanu nu s-a pututdezlipi de trup la lovirea călăului, şi astfel, ceişase martiri şi-au încredinţat viaţa în mâinileCelui care fusese mărturisit. Apoi, trupurilecelor şase eroi ai credinţei au fost târâte pe uliţi

şi aruncate în apele învolburate ale Bosforului,iar capetele au fost înfipte la prima poartă aseraiului, unde au stat trei zile, după care şi eleau urmat trupurilor. Pe ascuns, creştinii auadunat  trupurile celor şase martiri, şi le-au dusîn taină de le-au îngropat, nu departe de Con-stantinopol, în insula Halchi, în biserica mână-stirii Maicii Domnului, pe care domnitorulbrâncovean o ajutase cu ceva timp mai înainte.Soţia marelui domnitor a stat închisă laConstantinopol până în martie 1715, când afost exilată la Kutai, pe malul estic al Măriinegre, de unde a fost eliberată şi a venit în ţară,în 1716.  In anul 1720, doamna Marica a adusîn ţară osemintele soţului ei, în timpul domnieilui Nicolae Mavrocordat şi au fost înmormân-tate în biserica Sf.  Gheorghe Nou, între mor-mântul lui Ion Mavrocordat şi cel al lui GrigorieBrâncoveanu. Nu s-a scris numele voievoduluipe lespedea de pe mormânt de teama turcilor,dar pe aceasta se poate distinge, săpată în pia-

tră stema Ţării Româneşti, ca semn că acoloodihneşte domnitorul acesteia.La iniţiativa fostului patriarh MironCristea, în 1934, cu prilejul praznicului Sfinţilorîmpăraţi Constantin şi Elena, sicriul cu osem-intele lui Constantin Brâncoveanu a fost stră-mutat din biserica Sf, Gheorghe Nou şi depusîn paraclisul patriarhal, pentru a se săvârşicuvenita slujbă de pomenire. Apoi, a doua zi aurmat o procesiune, în cadrul căreia sicriul cucinstitele oseminte a fost purtat, în suneteleclopotelor bisericilor, de-a lungul  mai multorstrăzi din Bucureşti, şi repuse în biserica Sf.Gheorghe Nou, unde se află şi astăzi. Prinaceasta, s-a dat cuvenita cinstire celui care,vreme de un sfert de veac, a ştiut să conducă înmod autonom ţara lui, deşi condiţiile vremiierau vitrege, a reuşit să ridice prestigiul cultur-al al Ţării Româneşti, şi mai ales, a ştiut sămoară pentru credinţa străbună, în acest feldovedind încă o dată întregii lumi că românii auavut parte  de conducători destoinici, ridicaţi larangul sfinţeniei. Pentru aceasta, în anul 1992,Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Româneva trece pe cei şase martiri în rândurile sfinţilor,ca zi de prăznuire fiind stabilită data de 16august, pentru a nu coincide cu PrazniculAdormirii Maicii Domnului.În anul acesta, 2014, omagiem SfântaEuharistie şi comemorăm 300 de ani de la mar-tiriul Sfinţilor Brâncoveni, anul 1714. SfântulMartir Constantin Brâncoveanu, cu toti ai săi, afost un mărturisitor autentic al credinţei creştineortodoxe şi un exemplu viu pentru noi. Comem-orarea Sfinţilor Martiri Brâncoveni ne cheamăsă apărăm credinţa ortodoxă, având în sufletiubire jertfelnică iar aceasta  ni se dăruieşte maiales când ne împărtăşim cu Sfântul Trup şiScumpul Sânge al Domnului nostru Iisus Hris-tos Cel Viu. 

Sfinţii Brâncoveni, Mărturisitorii lui Hristos 
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Urmare din pagina 1E o traumă cumplită, pentru sar-cină, o asemenea veste. Lacrimi,frământări, gânduri de tot felul,teamă, ruşine, vinovăţie, lipsa pof-tei de viaţă, demoralizare, pentrumamă, pentru ambii părinţi, pentrufamilie, în general. Ştiu ei oare carea fost voia lui Dumnezeu? Ştiu eioare ce le pregăteşte Dumnezeu prinaceasta? Ştiu ei oare că pot fi maicâştigaţi decât dacă ar avea un copilsănătos? Biserica nu face niciun felde pogorământ faţă de uciderea deprunci şi nu dă dreptul moral laavort în urma descoperirii unei pato-logii la copil. „Dacă ne oprim aiciasupra problemei handicapului,după cum spunea DominiqueBeaufils, o facem pentru că aceastadevine la ora actuală o problemămajoră, în măsura în care cunoştin-ţele de genetică, diagnosticul pre-natal evoluează şi tind să conducă lao formă gravă de eugenism, cu atâtmai gravă cu cât ea se ascunde înspatele măştii amăgitoare a ceea ceeste numit în chip pudic avort tera-peutic. De fapt, termenul terapeuticnu se aplică copilului, deoarece estecondamnat la moarte, ci societăţiicare este debarasată astfel de o greu-tate pe care se dovedeşte incapabi-lă să şi-o asume de mai mult timp.Dar care este norma? Până undemerge refuzul handicapului? Esteneliniştitor să ne întrebăm care va fievoluţia grilei normative? O ano-malie fizică minoră nu va ajungeîntr-o zi unul dintre aceste avorturiterapeutice?”E o nevoinţă deosebită şi cutotul aparte, a lua asupra ta răspun-derea pentru un copil neajutorat.Copilul nu înţelege suferinţa, darpărintele, da, şi, tocmai de aceea,plata acestuia poate fi maximă: veş-nicia. În sprijinul a ceea ce am ară-tat în rândurile de mai sus, printr-unscurt fragment din cartea sa, Cre-dinţa ta te-a mântuit, a medicului şiteologului francez, DominiqueBeaufils, şi în acord cu învăţăturaBisericii, raportarea la Dumnezeueste element existenţial în viaţaomului pentru perceperea sa înlume, dar mai ales, pentru relaţia luicu Creatorul şi cu cei din jur. Cuatât mai mult cu cât părintele are uncopil cu dizabilităţi. Raportându-ne la cei din jurul nostru, totdeunavom „descoperi”, la un moment dat,pentru „liniştea” propriului suflet cănoi suntem mai buni decât ceilalţi,mai credincioşi, mai iubitori, că ne

îndeplinim îndatoriile cu conştiin-ciozitate, întocmai vameşului dinparabolă (Lc.18,10-13). Însă, rapor-tându-ne cu smerenie la Dumnezeu,privind spre înălţimile Cerului, înverticalitatea Crucii, ca ceea ce sun-tem creaţi să accedem în sus şi să nurămânem lumeşti, ne vom da seamade micimea noastră, de neputinţeleşi de neajunsurile noastre. Astfel,părinţii copiilor cu nevoi speciale şiîngrijitorii acestora, printr-un planspecial al lui Dumnezeu sunt che-maţi a fi candidaţi la sfinţenie, lamucenicie: „Fiţi sfinţi, precum Tatălvostru Sfânt este” (Mt.5,48).O vorbă binecunoscută dinpopor, dar total imorală spune: „Eul-am făcut, eu îl omor”, ca aparte-nenţă exclusivă a copilului faţă depărintele său. La polul opus, sau,mai bine zis, ca răspuns la aceasta,Biserica învaţă: „copilul nu este alnostru, ci a lui Dumnezeu”, el esteun dar al lui Dumnezeu şi nu oposesie personală. De aceea, avemdatoria să îi purtăm o atât de maredragoste şi grijă ca pentru un dar dela Însuşi Dumnezeu. Pe de altăparte, în faţa lui Dumnezeu, noi toţi,părinţii şi copiii acestora, suntemfraţi unii cu alţii, ca fii ai TatăluiCeresc. Orice om are datoria mora-lă faţă de copil, de mamă, de tată, defrate sau de orice alt grad de rudeniede a le purta de grijă şi de a-i iubi.Dar oare şi păgânii nu fac acelaşilucru cu ai lor? Cu atât mai multcreştinii extind această datorie pen-tru toţi semenii. Nicio ostenealăfăcută din dragoste de Dumnezeunu este pierdută. Tot ceea ce esteoferit şi pierdut din dragoste pentruaproapele, indiferent cine este aces-ta, se salvează, se păstrează intact şise înmulţeşte în viaţa veşnică. Dra-gostea te face atent la toate, lanevoile copilului, la stările lui, sen-sibilizează sufletul şi îl ajută pepărinte să aleagă calea cea maipotrivită. Îngrijind copilul cu han-dicap ca pentru Dumnezeu, consa-crându-şi întreaga viaţă ca frate şidar al lui Dumnezeu, părintelui i seconsideră sfinţenie şi mucenicie,ascultarea sa de voia lui Dumnezeu.E ceea ce se spune că nu o facempentru copil, ci o facem pentru fra-tele nostru.       În jurul copilului cu handicap,pentru o perioadă, relativ scurtă saumai lungă, în afara familiei, aparalte persoane implicate în creşterea,educarea sau ajutorarea lui: bona,asistentul personal, cadre didactice

etc. Dacă persoana nu e credincioa-să, are un serviciu, face şi rabdă câtpoate, primeşte salariul şi pleacă.Dacă are frică de Dumnezeu şi Îicunoaşte voia, se poate asemăna înmucenicie cu părinţii copilului, aşacum arătam mai înainte. Prin exten-sie, se poate asemăna cu ceea cespunea Cuviosul Paisie Aghioritul,că mulţi sfinţi din trecut ar vrea sătrăiască în zilele noastre pentru a senevoi muceniceşte. Cu adevărat,Dumnezeu dă nenumărate ocazii, întimpuri diferite. Numai noi să lepercepem şi să le dorim. E mult maiuşor să nu-ţi baţi capul şi să-ţi alegialternativa „normală” decât dublaresponsabilitate a îngrijirii şi a răb-darii „capriciilor” unui copil bol-nav. Şi nu unul oarecare, ci unul cutulburări psihice care ţipă, are acce-se de furie, loveşte şi se loveşte, nuvrea să mănânce, nu se face înţelesş.a.m.d. Cine este cu adevărat cre-dincios, în taina inimii sale chiarcaută să se nevoiască cu un astfel decopil. Şi aş îndrăzni aici să îndemncu multă încredere şi curaj să nuevite un suflet neajutorat pe careDumnezeu îl scoate în cale, nuîntâmplător. Ideal ar fi să caute chiarastfel de copii, să-şi ofere ajutorulnumai şi pentru câteva ore, 2-3, ooră, oricât e binevenit şi orice felde ajutor vine benefic în întâmpina-rea părinţilor, în special a mamei:să-l plimbe, să se implice în anumi-te activităţi, să facă, împreună cu el,cumpărături, să-l ducă într-un parc,la un muzeu, într-un club de copii,fiecare după caz, o zi, două, trei pesăptămână. Nici nu vă imaginaţi cemare ajutor este pentru mamă şi cecâştig sufletesc uriaş pentru acea

persoană! Este cu adevărat o milos-tenie iubitoare de Dumnezeu şi deaproapele.„Pe dătătorul de bună-voie îliubeşte Dumnezeu” spunea SfântulIoan Gură-de-Aur şi continua stră-lucitul Ierarh să arate marea impor-tanţă a milosteniei, indiferent subce formă este ea făcută, trupeascăsau sufletească, cel care face milos-tenie este considerat sau este văzutde Dumnezeu mult mai mare decâtcel care ar învia morţi. Putereamilosteniei, oricât de mică sau depuţină ar fi ea, făcută din dragostede Dumnezeu, de bună-voie şi dintoată inima, este adevărata minune,căci nu vine din puterea lui Dum-nezeu (ca în cazul unei învieri, deex.), ci vine din voinţa omului, dinsufletul şi din puţinul său. De aceea,Dumnezeu îl iubeşte, întrucât, larândul său, omul a dat dovada iubi-rii dezinteresate faţă de aproapele. Este mai mult decât umanitar,dacă ar fi să judecăm lumeşte,având în vedere materialismulegoist al zilelor noastre, un aseme-nea gest. Şi asta pentru că, din păca-te, s-au cultivat într-o măsură maimare faptele milosteniei trupeşti –lucruri materiale, bani, alimente,îmbrăcăminte, le faci sau nu le faci–, decât faptele milosteniei sufle-teşti – a ajuta, a cerceta, a sfătui etc.Căci cei care ştiu să-şi „adunecomori în ceruri” sunt cei care ştiucă oricui ar face, cu fapta sau cucuvântul , cât de mic, lui Hristos îiface (Mt. 25, 34-45).Iată două povestioare dinIstorioare pentru suflet, de BrunoFerrero, care scot în evidenţă cât deimportant este fiecare copil, atât

pentru Dumnezeu, cât şi pentrumama lui: în prima se spune căodată, nişte „şcolari stăteau în rândînainte de a intra să viziteze expo-ziţia celor mai importante invenţiiale secolului. Învăţătoarea încercasă-i pregătească pe copii pentru ceeace aveau să vadă. - Cine ştie să-miindice o invenţie din zilele noastrecare nu exista acum douăzeci deani? întrebă ea. / - Eu, domnişoară!spuse cu multă convingere un copil,ducându-şi arătătorul spre piept”.Pentru oricare mamă, fiecare copileste o nouă „invenţie” a lui Dum-nezeu, despre care nu ştim ce poten-ţial are, cu ce mare dar e înzestratsau care e planul lui Dumnezeu cuacesta. Şi indiferent cum ar arătacopii ei pentru cei din jur, pentruea, aceştia sunt cei mai minunaţi,cei mai frumoşi, aşa cum reiese şidin a doua povestioară: „de abiaajunşi în casa de la munte, mama luiMarcu, un băieţel de 4 ani, începu săvâneze păienjenii care îşi făcurăpânze peste tot. Văzând acestea,Marcu interveni: - Păienjenii mici sănu-i omori. Mama îi răspunse: - Darnu vezi cum sunt de urâţi? Iar el îispuse: - Dar pentru mamele lor suntaşa de drăgălaşi!” Mare este puterealui Dumnezeu, căci, „ceea ce la omeste cu neputinţă, la Dumnezeu totuleste cu putinţă”.Copilul cu handicap nu trebuiesă „sperie” pe nimeni, nici în a-leticheta, nici în a-l marginaliza, cidimpotivă. El poate fi un răspunsposibil pentru mântuirea fiecăruiadintre noi, dacă conştientizăm acestlucru şi dacă acţionăm ca atare. Nu este nici o bucurie mai mare,ca aceea de a te întâlni, sub oriceformă ar fi ea, cu un copil, indiferentcum este el, căci întâlnirea cu uncopil este întâlnirea cu sufletuluman pur şi neprihănit, este întâlni-rea cu Însuşi Hristos.
Bibliografie1. Beaufils, Dominique, Cre-dinţa ta te-a mântuit, Editura Trini-tas, Iaşi, 2009;2. Biblia sau Sfânta Scriptură,EIBMBOR, Bucureşti, 1988;3. Chîlnicean, Laura, Copiii cunevoi speciale şi viaţa de familie –autism, sindrom Down, EdituraIcona, Ediţia a III-a, Arad, 2012;4. Ferrero, Bruno, Istorioarepentru suflet, vol. 5 şi vol. 6, trad.Simona Ştefana Zete şi Andrei Măr-cuş, Editura Galaxia Gutenberg,Târgu-Lăpuş, 2007;

Problema copiilor cu handicap între Dumnezeu şi societate 

NOI PROTOPOPI ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI  
În cadrul Permanenţei Consiliului Eparhial,întrunită joi, 31 iulie 2014, la Reşedinţa arhiepis-copală din Arad, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, a numit noi pro-topopi pentru Protopopiatele Ineu, Lipova şiSebiş, începând cu 1 august 2014, şi anume:

Protopopiatul Ineu Protopop este părintele iconom AdrianZaha, parohul Bisericii cu hramul ,,SfântaCuvioasă Parascheva” din Parohia Agrişu-Mare. Părintele Adrian Zaha s-a născut în mun.Satu Mare, la 27 iulie 1984. A absolvit Semi-narul Teologic Liceal Ortodox din Arad, apoiFacultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” şi Masteratul în cadrul Universităţii,,Aurel Vlaicu” din Arad. A fost hirotonit preotîn anul 2008 pe seama parohiei Ciunteşti, cuFilia Vălani, com. Craiva,  Protopopiatul Ineu.

Din anul 2011, părintele Adrian Zaha este parohal parohiei „Sf. Cuv. Parascheva” din Agrişu-Mare, com. Târnova, prot. Ineu. Din data de 1august 2014 este noul protopop al Protopopiat-ului Ineu. 
Protopopiatul Lipova

Protopop este părintele ic.stavr. Ioan-Terentie Jidoi, parohul Bisericii cu hramul,,Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,din Parohia Radna, Prot. Lipova. PărinteleIoan Jidoi s-a născut la data de 18 mai 1955,în localitatea Slatina de Criş, Com. Dezna,Jud. Arad. A absolvit Seminarul Teologic dinCaransebeş în anul 1977, după care în 1978a fost numit preot în Parohia Chelmac, Prot.Lipova. Între 1978-1982 a fost student laInstitutul Teologic Universitar Sibiu. Între

anii 1990 până în 1992 a fost Secretar la Pro-topopiatul Lipova. Din anul 1994 până înprezent este preot paroh în Parohia Radna,oraş Lipova. 
Protopopiatul SebişProtopop este părintele iconom Alexan-dru Botea, parohul Bisericii cu hramul ,,Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil” din ParohiaPrunişor, Prot. Sebiş. Părintele Alexandru Boteas-a născut la data de 1 mai 1957. A absolvitSeminarul Teologic din Caransebeş în anul1980 şi Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilar-ion V. Felea” din Arad, în anul 2012. Conform Statutului de organizare şifuncţionare a Bisericii Ortodoxe Române, pro-topopul are funcţia de colaborator direct alierarhului, iar acesta poate, printr-o simplăşedinţă a Permanenţei Consiliului Eparhial,

să ofere unui alt preot acest mandat de slujire,astfel încât mai mulţi preoţi dintr-un pro-topopiat să ajungă să poarte această greutate afuncţiei şi misiunii de protopop, iar Biserica săprospere. La încheierea mandatului pe care l-au avut foştii părinţi protopopi, respectiv
părintele Moise Nica, fost protopop de Ineu;
părintele Crinel Onea, fost protopop de Lipo-va şi părintele Beni Ioja, fost protopop deSebiş, chiriarhul le-a adresat mulţumiri pen-tru toate realizările de-a lungul anilor în pro-topopiatele amintite. Părinţii protopopiamintiţi au străbătut cu măiestrie toate difi-cultăţile cu care s-au confruntat de-a lungulvremii, în aceste protopopiate cu dificultăţieconomice, cu parohii micuţe, cu nevoideosebite, alături de preoţii din subordineaprotopopiatelor administrate de ei. 
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Slujire arhierească în

Parohia Ciunteşti,
 Protopopiatul Ineu

Biserica veche a Parohiei Ciunteşticu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” a îmbrăcat în Duminica a8-a după Rusalii haină de sărbătoare.IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului,a fost întâmpinat de părintele TeodorVid, consilier administrativ-bisericesc,fiu al satului şi pr. Adrian Zaha, noulprotopop al Ineului. Ierarhul a oficiatSfânta Liturghie în prezenţa unuinumăr mare de credincioşi.Pornind de la pericopa evan -ghelică, în cuvântul de învățătură cutitlul preluat din literatura teologicăprivind ,,Minunea înmulţirii pâinilor şipeştilor”, Înaltpreasfințitul Timotei le-a vorbit celor prezenţi despre înţelesulobişnuit al celor două cuvinte, adicăpâini şi peşti, punând în luminăînţelesul spiritual, cu referire directăla taina euharistică pentru cel dintâi şicuprinsul tainic al numelui de creştinpentru cel de-al doilea, subliniindlegătura dintre ele în viaţa credin -ciosului, care se desăvârşeşte prinurmarea lui Hristos şi împărtăşirea cuEl. Aceasta asigură şi unitatea creştinăla care fac apel citirile zilei ( I Cor. 1 şiMatei 14) şi care se verifică princercetare duhovnicească şi TainaSpovedaniei, a arătat chiriarhul.Cu acest prilej, chiriarhul a hiro -tonit întru diacon pe tânărul teologBogdan Tod, iar întru preot pe dia -conul Sorin Streulea, care a fosthirotesit şi duhovnic. La sfârşitulSfintei Liturghii părintele protopopAdrian Zaha l-a instalat ca paroh înParohia Ciunteşti şi Filia Vălani, penoul preot Sorin Streulea. La ceas deseară, chiriarhul a poposit în FiliaVălani, unde după Slujba Vecerniei asăvârşit binecuvântarea de lucrăriexecutate la biserică. În cadrul cuvân -tului de învăţătură s-a referit la hiro -toniile săvârşite, de diacon şi preot,subliniind importanţa preoţiei însăvârşirea celor două taine amintite,spovedania şi euharistia, în acest anomagial în Biserica Ortodoxă Românăşi evidenţiate de duminica a opta dupăRusalii.Pentru strădania depusă în lucrareapastoral-misionară desfășurată înaceastă parohie şi pentru lucrărileefectuate la această biserică, părinteleAdrian Zaha, fost preot paroh înaceastă parohie până în anul 2011, aprimit distincția de iconom.
Praznicul Schimbării  la
Faţă a Mântuitorului la

Mănăstirea  Hodoş-
Bodrog

În ziua praznicului Schimbării laFaţă a Domnului, obştea monahală, înfrunte cu Părintele arhimandrit NestorIovan, stareţul mănăstirii, soborulpreoţilor şi diaconilor slujitori şimulţimea de pelerini, au întâmpinatpe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, care a popositca în fiecare an, pentru a oficia SfântaLiturghie arhierească, cu prilejulhramului Paraclisului de iarnă alSfintei Mănăstiri Hodoş-Bodrog.Cu acest prilej, chiriarhul a adresatcelor prezenţi un cuvânt de învăţăturădupă titlul luat din istorisirile biblice şiprelucrări ale tradiţiilor imnografice,anume ,,strălucirea dumnezeirii”,

arătând că aceasta cuprinde întreagafăptură sau creaţie, dar este învederatănumai pe măsura putinţei decuprindere a puterilor sufleteşti alecredincioşilor. Ea se oglindeşte înfiinţa celor ce lucrează după dreptarulevanghelic, aşa încât drepţii strălucescca luminătorii, luminând lumea. Într-un astfel de cadru, la acest praznic sebinecuvintează şi roadele pământului,mai ales acelea aduse pentru SfântaEuharistie, pentru împărtăşirea credin -cioşilor prin vrednicia ce o dă acestoraschimbarea permanentă în bine a vieţiilor sufleteşti, a amintit ierarhul.La momentele rânduite, slujbaSfintei Liturghii a fost înfrumuseţatăprin hirotonia a doi vieţuitori dinobştea sfintei mănăstiri, şi anume: amonahului Varlaam (Vasile) Frîncuîntru ierodiacon şi a ierodiaconuluiMacarie (Mihai) Deleu, întruieromonah.După Sfânta Liturghie Înaltprea -sfinţia sa a oficiat slujba parastasuluivrednicului de amintire episcop alAradului, Visarion Aştileanu, la 30 deani de la trecerea la cele veşnice.Părintele stareţ arhim. NestorIovan a mulţumit ÎntâistătătoruluiArhiepiscopiei Aradului, în numelevieţuitorilor mănăstirii şi al soboruluipreoţilor slujitori, pentru prezenţa înmijlocul credincioşilor veniţi săparticipe la Sfânta Liturghie.
Duminica a 9-a după

Rusalii în Parohia
 Chesinţ, prot. Lipova
În cea de-a 9-a Duminică dupăRusalii, în vremea postului AdormiriiMaicii Dumnului, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Ara -dului, a poposit în Parohia Chesinţ,Prot. Lipova. Chiriarhul a fost întâm -pinat cu un cuvânt de bun venit depărintele Ioan Jidoi, noul protopop alLipovei, alături de un sobor de preoţişi un număr însemnat de credincioşi.Pentru început s-a oficiat slujba desfințire a lucrărilor ce s-au efectuatprin jertfa bunilor credincioşi dinChesinţ, la biserica ce poartă hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”.De la ora 10, a urmat Sfânta Liturghiesăvârșită în sobor de preoți și diaconi.În cuvântul de învăţătură, plecândde la pericopele zilei (I Cor. 3; Matei14), adăugând şi tâlcuirea Evanghelieişi Cazania duminicii a 9-a dupăRusalii despre împuţinarea credinţei,chiriarhul, referindu-se mai ales lasimbolul corabiei şi a mării, a cuvântatdespre ,,Credinţa ziditoare a Bisericii”,atât în înţelesul de sfânt lăcaş cât şi deinstituţie întemeiată de MântuitorulHristos pentru mântuirea oamenilor,care sunt îndatoraţi să contribuie laînălţarea ei. Ridicarea, înnoirea sauînfrumuseţarea sfintelor locaşuri,

dovedeşte credinţa lucrătoare a celorce din însăşi fiinţa lor fac casă luiDumnezeu, după cum oricine vrea să-şi zidească sieşi casă, face aceastapotrivit propriei înzestrări cu valorinepieritoare. Praznicele ce urmeazădau pildă de o astfel de credinţă zidi -toare pe Maica Domnului şi pe martiriibrâncoveni, a amintit chiriarhul.La finalul Sfintei Liturghii, pentrucontribuţia adusă la înnoirea şiînfrumuseţarea sfântului lăcaş, preotulparoh Aurelian Popa, a fost răsplătit cudistincţia de iconom.
Hramul de vară al

 Paraclisului Facultăţii
de Teologie din Arad
În ziua de 13 august calendarulbisericesc face pomenire de mutareamoaştelor Cuviosului MaximMărturisitorul (580-662), astfel căParaclisul Facultăţii de Teologie dincadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”din Arad îşi serbează hramul de vară.Programul liturgic a debutat, înajun, cu slujba Vecerniei împreunatăcu Litia, după care a urmat slujbaUtreniei. În însăşi ziua serbării a fostcitit Acatistul urmat de SfântaLiturghie. Aceasta a fost oficiată decătre Înaltpreasfinţintul Părinte dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului, alături de care s-au aflat

părinţi profesori, absolvenţi, studenţi şicredincioşi.La momentul predicii, ÎPS Sa aevocat chipul cinstirii acestui marepărinte al Bisericii de către ostenitoriişcolilor teologice arădene şi de cătreînchinătorii acestui locaş dupăcuvintele Apostolului citit, din epistolaSf. Ap. Pavel către Efeseni cap. 6, vers:10-17: …fraţilor, întăriţi-vă în Domnulşi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-văcu toate armele lui Dumnezeu, ca săputeţi sta împotriva uneltirilordiavolului. Căci lupta noastră nu esteîmpotriva trupului şi a sângelui, ciîmpotriva începătoriilor, împotrivastăpâniilor, împotriva stăpânitorilorîntunericului acestui veac, împotriva

duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.Pentru aceea, luaţi toate armele luiDumnezeu, ca să puteţi sta împotrivăîn ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, sărămâneţi în picioare. Staţi deci tari,având mijlocul vostru încins cuadevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşadreptăţii, Şi încălţaţi picioarele voastre,gata fiind pentru Evanghelia păcii. Întoate luaţi pavăza credinţei, cu careveţi putea să stingeţi toate săgeţile celearzătoare ale vicleanului. Luaţi şicoiful mântuirii şi sabia Duhului, careeste cuvântul lui Dumnezeu. Acestecuvinte ne arată chipul adevărat alcredinciosului aflat într-o permanentăstare de veghe, asemenea unui ostaş”.Totodată, pericopa evanghelică (Lc.12) arată modul mărturisirii creştine pecare a ilustrat-o la nivelul maxim altrăirii jertfelniciei sfântul pomenit.Plecând de la aceeaşi imaginedescrisă de Apostol, ÎPS Timotei aexplicat credincioşilor simbolisticaveşmintelor preoţeşti pe care le poartăslujitorii altarelor la slujbă, în contextulhirotonirii întru preot a PC Diac.Sucigan Cosmin Nicuşor, pentruParohia Căpruţa, protopopiatul Lipova.La final, PC Pr. Lect. dr. ŞtefanNegreanu a mulţumit ierarhului pentruprezenţă, oferindu-I un frumos buchetde flori, semn al ataşamentului,ascultării şi rugăciunii permanenteîntru sănătatea şi îndelunga păstorireca Arhiepiscop al Aradului.
Praznicul Adormirii
Maicii Domnului la
Mănăstirea  Hodoş-

Bodrog
Încă din ajunul praznicului, sutede credincioşi din tot cuprinsulBanatului şi a Câmpiei arădene,precum şi a celor două ţări din veci -nătate, Ungaria şi Serbia, şi-au în -dreptat paşii spre străvechea MănăstireHodoş-Bodrog, pentru a se ruga laicoana Făcătoare de minuni a MaiciiDomnului cu puncul, continuând otradiţie sacră a înaintaşilor lor. Aici,Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepis -

copul Aradului, potrivit obiceiuluiîndătinat, a fost întâmpinat de obşteamonahală, în frunte cu PreacuviosulArhimandrit Nestor Iovan, stareţulmănăstirii şi de sutele de pelerini. Laparaclisul de vară, înconjurat desoborul de slujitori, chiriarhul a oficiatslujba de Priveghere.După aceasta, miile de credincioşiau pornit la Procesiunea ,,DrumulCrucii’, care se face de decenii întregi,din evlavia credincioşilor care veneaula Sfânta Mănăstire în aceste zile dehram şi care doreau să-şi intensificeosteneala şi jertfa lor închinată MaiciiDomnului, an de an. Pe ,,DrumulCrucii” au rostit bogate cuvinte deînvăţătură şi zidire sufletească

părintele Teofan Mada, vicar-admi -nistrativ, părintele Teodor Vid,consilier administrativ-bisericesc şipărintele Iustin Popovici, consiliercultural ai Arhiepiscopiei Aradului,vieţuitori ai acestei mănăstiri. Slujbelesfinte s-au desfăşurat pe tot parcursulnopţii, săvârşindu-se slujba ProhoduluiMaicii Domnului, Taina SfântuluiMaslu, Sfânta Liturghie, acatiste şi alterugăciuni închinate Maicii Domnului.În noapte, ÎPS Timotei a participatla slujba Prohodului Maicii Domnuluila Catedrala arhiepiscopală din Arad.În ziua praznicului, ÎPS Arhie -piscop Timotei a oficiat Sfânta Li -turghie Arhierească la MănăstireaHodoş-Bodrog înconjurat de un alessobor, din care a făcut parte şi părinteleIoan Tulcan, decanul Facultăţii deTeologie Ortodoxă din Arad, precumşi alţi slujitori din împrejurimi.În cuvintele de învăţătură rostite încadrul sfintelor slujbe, în temeiul citi -rilor biblice ale slujbelor praznicului:paremii, apostole, evanghelii, chi -riarhul a arătat prin cuvinte aleseimportanţa cultului Maicii Domnuluiîn Biserică şi în viaţa credincioşilor.Totodată, chiriarhul a amintit şi faptulcă ne aflăm în ajunul pomeniriiSfinţilor brâncoveni, care au fostmartirizaţi în această zi de praznic, laanul 1714 şi care sunt pomeniţi într-unmod deosebit pe tot parcursul acestuian omagial.Numeroşi credincioşi s-au spove -dit şi împărtăşit cu Trupul şi Sângelelui Hristos.După Sfânta Liturghie toţi cre -dincioşii au participat la o agapă oferităîn trapeza mănăstirii .Părintele stareţ arhim. NestorIovan a mulţumit chiriahului pentrutoată purtarea de grijă care o arată faţăde obştea sfintei mănăstiri şi pentrufaptul că în fiecare an poposeşte înmijlocul obştii şi a pelerinilor veniţiîn număr atât de mare la acest praznic.Adormirea Maicii Domnului afost prăznuită în toate bisericile şimănăstirile din cuprinsul Arhiepis -copiei Aradului într-o atmosferă deintensă spiritualitate, multe dintrelocaşurile de cult din cuprinsuleparhiei purtând hramul praznicului.
Duminica a XI-a după

Rusalii la Catedrala
Veche din Arad

În Duminica a XI-a după Rusalii,Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei, a slujit la Catedrala Veche,,Sfântul Ioan Botezătorul” din Arad,unde a avut loc Adunarea anuală aOastei Domnului.La Sfânta Liturghie, pe lângăsoborul preoţilor şi diaconilor apar -ţinători acestei parohii, au slujit şiPreacuviosul Părinte Pimen Lupu dela Certeze şi părintele diacon CălinTeuca.În cuvântul de învăţătură,chiriarhul, plecând de la pericopelezilei (Mt. 18 şi I Cor. 9), legate deDuminica datornicului nemilostiv, avorbit sub titlul ,,Simţământul dato -riei”, subliniind echilibrul pe carecredinciosul trebuie să-l ţină între dreptşi datorie, în cadrul obştesc. Iertarea pecare Mântuitorul o recomandă în acestcadru este virtutea la care îndatoreazămorala creştină pe care cel care orespect trebuie să o şi dovedească, nudoar ca mijloc de bună convieţuireîntre oameni, ci şi ca îndemn lăuntricprioritar, a spus chiriarhul.Continuare în pagina 5
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Urmare din pagina 4În după amiaza zilei, Înalt -preasfinţia Sa a participat la lucrărileAdunării Oastei Domnului, făcând înîncheiere o aprofundare a tematiciipredicii de la Sfânta Liturghie şi cureferire la spiritualitatea românească,arătând datoria Oastei Domnului de acontinua, în unitatea Bisericii noastre,lucrarea misionară de promovare atradiţiilor sănătoase ale poporuluiromân, având îndemn Anul omagial

euharistic,prin analizarea conştiinţeifiecăruia dintre membrii în TainaSpovedaniei, ca şi trăirea în HristosDomnul în cea a Sfintei Împărtăşanii,privind ca pilde sfinţii naţionali, întrecare cei brâncoveni şi de asemenea pevrednicii înaintaşi. Totodată, chiriarhula mulţumit tuturor pentru participare,transmiţând binecuvântări şi urări debine întregului Sfat Frăţesc.După încheierea lucrărilor, mem -brii Oastei Domnului şi credincioşiiprezenţi, au participat la Slujba Vecer - niei săvârşită de ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei, împreu -nă cu PC Părinte Pimen Lupu; PCPărinte Traian Micoroi, parohul acesteibiserici şi PC Părinte Adrian Murg.
Slujire arhierească de

praznicul Tăierii capului
Sf. Ioan Botezătorul
La praznicul Tăierii capuluiSfântului Ioan Botezătorul, careîncheie şirul marilor sărbători aleanului bisericesc şi este rânduit cu zi depost, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi -episcop Timotei a oficiat SfântaLiturghie arhierească la Biserica cuhramul ,,Sfinţii Martiri Brâncoveni”,din Parohia Arad-Subcetate, prot.Arad, în fruntea unui ales sobor depreoţi şi diaconi.La sosire, în faţa bisericii, Înalt -preasfinţia Sa a fost întâmpinat decătre parohul bisericii, PreacucerniculPărinte Radomir Stoica, dar şi demulţimea credincioşilor prezenţi laslujbă.În cuvântul părintesc de învăţătură,temeluit pe textul pericopelor Apos -tolului şi Evangheliei zilei (FapteleApostolilor 13, Marcu 6) chiriarhul avorbit de personalitatea Sf. IoanBotezătorul în lumina legăturii dintreVechiul şi Noul Testament, misiuneasa anticipând pe cea a Mântuitorului,încununarea martirică a acesteiaducând gândul creştinesc la cea asfinţilor brâncoveni, hramul bisericiiparohiale, care a fost cinstit în aceastălună de sfârşit a anului bisericescînchinat şi lor.La finalul slujbei, în numeletuturor celor prezenţi, preotul paroh aadus alese mulţumiri chiriarhuluipentru vizita în parohie şi îndeosebi

pentru purtarea de grijă părintească pecare o are faţă de această micăcomunitate arădeană.
Zi de hram la

 Mănăstirea Arad-Gai
Înaltpreasfinţitul Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a slujit înDuminica a 12-a după Rusalii, 31august 2014, Sfânta Liturghie laMănăstirea Arad-Gai. Soborul mai -cilor de la Mănăstirea Arad-Gai,

situată în marginea de vest a mu -nicipiului Arad, şi pelerinii care ofrecventează au beneficiat în ultima zia anului bisericesc încheiat, de alesebucurii duhovniceşti.  Unul dintrehramurile aşezământului monahal esteAşezarea în raclă a Brâului MaiciiDomnului, prăznuit şi în acest an cusobrietatea specifică asezământuluimonahal, prin săvârşirea slujbelorobişnuite de hram. Inaltpreasfinţia Sa a oficiat SfântaLiturghie arhierească în biserica marea mănăstirii, înconjurat de un alessobor de preoţi şi diaconi. În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Bunătatea lui Dumnezeu”(potrivitcitirilor zilei Lc. 10; Evrei 9; I Cor.15; Mt. 19), chiriarhul a arătat datoriacredinciosului de a săvârşi continuubinele după modelul Celui ce estesingur Bun, de a nu lipsi de la lucrareapropriei mântuiri, potrivit şi Sf. Ap.Pavel (Rom. 12, 20 şi I Cor. 10, 12).Mijlocitoarea darurilor cereşti esteMaica Domnului a cărei sărbătoareîncheie anul bisericesc pentru noi şieuharistic, precum şi al Sfintei Spo -vedanii; încât şi luna aceasta, prinnumirea ei, duce gândul la dobândireabunurilor cereşti, potrivit şi Psalmului33, 8: ,,Gustaţi şi vedeţi că este bunDomnul”. După săvârşirea Sfintei Liturghiichiriarhul a sfinţit noile ateliere decroitorie ale mănăstirii, cabinetulmedical, pangarul din clopotniţă,precum şi camerele de oaspeţi,renovate sau unele construite recent,prin strădania neobosită a maiciistareţe stavr. Magdalena Borteş.
CERCURI MISIONARE
Cerc pastoral-misionar

în Parohia Cintei
Din încredinţarea Înaltpreasfin -ţitului Dr. Timotei, ArhiepiscopulAradului, Duminică 03 August 2014s-a întrunit în biserica cu hramul,,Înălţarea Domnului” din parohiaCintei, cercul pastoral-misionarZărand.Soborul preoţesc care alcătuieşteacest cerc pastoral misionar, s-aîntrunit sub protia ÎnaltpreacuviosuluiDr. Iustin Popovici, consilier cultural,

delegatul Înaltpreasfinţitului Timotei,Arhiepiscopul Aradului, la săvârşireaTainei Sfântului Maslu de obşte.În cuvântul de învăţătură PărinteleIustin Popovici după ce a transmiscuvântul de binecuvântare alÎnaltpreasfinţitului Timotei a arătatimportanţa Duminicii a VIII-a dupăPogorârea Sfântului Duh prin relaţiadintre Sfânta Euharistie şi TaineiSfântului Maslu ca terapie duhov -nicească a credincioşilor.De asemenea, în cuvântul deînvăţătură a exemplificat aspectultainei euharistice şi al martiriului încontextul anului euharistic şi almartiriului Sfinţilor Brâncoveni ară -tându-se că prin mărturisirea sinceră apăcatelor în Taina Spovedanieidevenim vrednici de Hristos prinsuprema jertfă euharistică. Deasemenea s-a arătat că martiriulSfinţilor Brâncoveni dovedeşteataşamentul faţă de dreapta credinţăşi neamul românesc.În cadrul cercului-misionar Pr.Paroh Dr. Nicu Breda a susţinutreferatul legat de Taina SfinteiEuharistii în viziunea Sfântului IoanGură de Aur exemplificând grijaierarhiei bisericeşti şi vrednicia celorce se apropie de această Sfântă Taină.Înaltpreacuviosul Iustin a oferit co -munităţii o copie după icoana făcă -toare de minuni a Maicii Domnuluide la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, lacare după finalul Tainei SfântuluiMaslu credincioşii s-au închinatprimind ungerea cu untdelemn sfinţit.La final prin ÎnaltpreacuviosulPărinte Consilier Dr. Iustin Popovici,preotul paroh a mulţumit purtării degrijă a Înaltpreasfinţitului Timotei carecercetează anual această parohie încontextul activităţilor pastoral-socialeşi misionare derulate de preotul parohşi organismele parohiale.Cercul pastoral-misionar s-adesfăşurat sub oblăduirea MaiciiDomnului al cărui post îl trăimduhovniceşte.
Cerc pastoral-misionar
în Parohia Secusigiu
În duminica a 10-a dupa Rusalii, laora 15:00 preoţii din cercul pastoral-misionar nr. 5 s-au întâlnit în ParohiaSecusigiu, Protopopiatul Arad.Preotul paroh Ştefan Horiaîmpreună cu preoţii Pamfiloiu Liviudin Parohia Firiteaz şi preotul SasRăzvan de la Parohia Vinga au slujitSfânta Taină a Cununiei, avându-se învedere că la acea oră a fost programatăcăsătoria a doi tineri.Ceilalţi preoţi prezenţi au datrăspunsurile împreună cu corul bise -ricii, dând o notă aparte evenimentuluirespectiv, impresionând prin fru -museţea cântării.Cuvântul de învăţătură a fost ţinutde preotul paroh Horia Ştefan,coordonator al cercului pastoral-misionar, dându-le tinerilor îndemnulpentru viaţă cum ar fi credinţa înDumnezeu, dragoste unul faţă de altulşi totodată respect reciproc.După slujirea Sfintei Taine a urmato discuţie despre Taina Cununieiinsistându-se pe necesitatea şiobligativitatea divorţului bisericesc lacea de-a doua şi a treia căsătorie.De asemenea, s-a discutat desprefaptul ca naşii să fie cununaţi pentru aputea fi părinţi spirituali ai mirilor. Iarspovedirea şi împărtăşirea tinerilor înaintede cununie a fost o altă discuţie abordatăîn cadrul cercului pastoral-misionar.

La sfârşitul discuţiilor preotulparoh le-a mulţumit colegilor pentruparticipare.
Cerc pastoral-misionar
la Parohia Vânători,
Protopopiatul Arad

În Duminica a X-a dupa Rusalii,17.08.2014, preoţii din cadrul CerculuiPastoral-Misionar Chişineu-Criş, s-auîntâlnit în după-amiaza zilei la Bisericacu hramul Sfinţii ,,Arhangheli Mihailşi Gavriil” din Vânători, ProtopopiatulArad. Preoţii au săvârşit Taina Sfân -tului Maslu, iar cuvântul de învăţăturăa fost rostit de Pc. Preot DumitruDaniel de la Parohia Chişineu-Criş I,coordonatorul Cercului PastoralMisionar. În cuvântul său de învăţăturăa arătat că, credinţa puternică înHristos aduce cu sine darurile celedumnezeieşti de tămăduire atât asufletului cât şi a trupului.După săvârşirea Sfântului Maslu,preotul paroh Dorel Ancuţa amulţumit tuturor pentru participare laaceastă Sfântă Taină. În continuare,preotul Dorel Ancuţa a susţinutreferatul cu tema ,,ConstantinBrâncoveanu-apărător al intereselorreligioase ale românilor din Tran -silvania”, s-a evidenţiat rolul importantpe care l-a avut domnitorul ConstantinBrâncoveanu în timpul când în Tran -silvania pe la anul 1701, credincioşiiortodocşi erau îndemnaţi să se uneascăcu Biserica Romei, iar ConstantinBrâncoveanu a fost un puternicapărător al ortodocşilor care au rămasstatornici în dreapta credinţă. Ziua s-aîncheiat cu o agapă frăţească.

Cerc pastoral - misionar
în parohia Şiclău

Parohia Şiclău din protopopiatulArad, a găzduit duminică, 24.08.2014,întrunirea preoţilor din Cerculpastoral-misionar Chişineu-Criş.Întrunirea a debutat la ora 1800, înbiserica parohială cu hramul „Schim -barea la Faţă”, prin oficierea TaineiSfântului Maslu, săvârşită de cei 15preoţi prezenţi.Cuvântul de învăţătură la TainaSfântului Maslu a fost rostit de pă -rintele Dorel Ancuţa de la parohiaVânători, care pornind de la textulpericopei evanghelice a zilei, Pildadatornicului nemilostiv (Matei18; 23-35) şi în contextul Anului Omagial alTainei Sfintei Spovedanii şi a SfinteiÎmpărtăşanii, a vorbit despre nevoiade iertare a păcatelor, care se realizeazăprin mărturisirea lor înaintea luiDumnezeu Cel Milostiv şi Îndurat,cum Îl zugrăveşte pericopa evan -ghelică a duminicii.În continuare, părintele parohRadu Sava a susţinut referatul cu tema„Constantin Brâncoveanu - promotoral valorilor familiei creştine”, arătândcă familia Brâncovenilor prin unitateaei în martiriu şi în jertfă, devine model

pentru familia creştină de azi, în carede multe ori lipseşte o virtute sau ovaloare importantă şi anume spiritul dejertfă a unuia pentru celălalt.Seara s-a încheiat cu o agapăfrăţească.
Cerc misionar în parohia

Bonţeşti
Preoţii din cadrul Cercului Pas -toral-misionar Nr. 3 Gurahonţ, coor -donat de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit, în după-amiazazilei de 24 august, la Biserica ortodoxăcu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil” din parohia Bonţeşti,protopopiatul Sebiş.În cadrul acestei întâlniri a luatparte şi Preonoratul Părinte ProtopopBotea Alexandru, protopopiatulSebiş.Preoţii participanţi au săvârşitSfânta Taină a Maslului la care au luatparte, credincioşii din parohia Bonţeştişi parohiile învecinate.Având în vedere că Sfântul Sinoda proclamat anul acesta ca „Anomagial euharistic” şi “Anul come -morativ al Sfinţilor Martiri Brân -coveni“, preotul Luşcă Ciprian de laparohia Zimbru, a susţinut temele:1.Împărtăşirea euharistică ca pre -gustare a prânzului şi bucurieiduhovniceşti din împărăţia luiDumnezeu; 2. Mijloace de luptăîmpotriva patimilor. 3.Practici şiinovaţii nepermise în Sf. Slujbe.După susţinerea temelor au urmatdiscuţii şi au fost aduse completări decătre ceilalţi preoţi.La cercul pastoralau luat parte şi cântăreţii bisericeştidin parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul parohDârbaş Andrei a mulţumit Preaono -ratului Părinte Protopop BoteaAlexandru pentru participare şicelorlalţi preoţi şi credincioşi. Ziua s-a încheiat cu o agapă frăţească.
TUNDERI ÎN MONAHISM ÎNMĂNĂSTIRILE ARĂDENE

Tundere în monahism la
Schitul Bodrogu-Vechi

Cu binecuvântarea Înaltprea -sfin ţitului Părinte Timotei,Arhiepis copul Aradului, părinteleprotos. Teodor Vid, exarh şiconsilier administrativ-bisericescal Arhiepis copiei Aradului,împreună cu arhimandritul NestorIovan, stareţul Sfintei MănăstiriHodoş-Bodrog şi protos. GrigoreTimiş, duhovnicul schitului demaici, au săvârşit sâmbătă, 2august, la slujba Vecerniei şislujba tunderii în mona hism asorei Marinela-Claudia Pleş, înprezent monahia Nectaria.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Maicile vieţuitoare în SchitulSfânta Cuvioasă Paraschiva dinBodrogul Vechi au cântat Braţelepărinteşti şi au dat răspunsurile lastrană. Maica Ioresta a fost naşa decălugărie - cea care a luat-o sub mantiasa pe sora Marinela-Claudia, care sepregătea de mult timp pentru acestmoment. Momentul tunderii presu -pune pe lângă tăierea părului - semnulrenunţării la voia proprie-, şi primireahainelor şi a însemnelor monahului:cămaşa, crucea pectorală, paramanul,dulama (antereul), brâul, papucii, rasa,potcapul (scufia), mantia, mătaniile,crucea şi făclia.La finalul slujbei, părintele exarhTeodor Vid a rostit un cuvânt deînvăţătură, vorbind despre viaţacălugărească şi despre acest momentimportant din viaţa monahiei Nectaria.
Călugărie în ajunul

praznicului Schimbării
la Faţă a Mântuitorului
la străvechea Mănăstire

Hodoş-Bodrog
Cu binecuvântarea Înaltpreasfin -ţitului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, unul dintre fraţii din obşteamonahală a Mănăstirii Hodoş-Bodrog,a ales ,,schimbarea vieţii sale”, primindchipul cel îngeresc.La ceas de seară, în ajunul mareluipraznic al Schimbării la Faţă aDomnului, când călugării glăsuiaufrumoasele imne de praznic: ,,Cămaraslavei bucuriei ce va să fie gătindHristos ucenicilor, Se suie în munte, dela viaţa cea râvnitoare de cele de jos laviaţa cea mai înaltă ridicându-i pedânşii” (Peasna 6, Irmos), sau ,,Întrudumnezeiască Schimbarea la Faţă,chipul nostru cel de demult printicăloşie stricat, astăzi Ziditorul a scosdin stricăciune pe Adam... şi aîndumnezeit mintea noastră. Şi petreceDumnezeu împreună şi om. Pe fiecarefire împreunate purtându-le, neschim -bate şi nedespărţite. Drept aceea, acumla Tabor negrăit a strălucit şi din tottrupul a dăruit razele DumnezeiriiSale” (Icos), rasoforul Gavrilă-GurieChindriş, a îngenuncheat în faţaSfântului Altar, cerând viaţa ceapustnicească.Slujba de călugărie a fost săvârşităde părintele Teodor Vid, exarh şiconsilier administrativ- bisericesc,vieţuitor în această mănăstire, însoţitde părinţii Clement Iordache şiArsenie Grădinaru, iar naş de călugărieal noului monah Gurie, a fost părintelestareţ, arhim. Nestor Iovan. Noulmonah l-a primit drept ocrotitor peSfântul Mucenic şi Mărturisitor Gurie,pomenit la 15 noiembrie.Cuvântul de învăţătură, la finalulslujbei, a aparţinut părintelui exarhTeodor Vid.

Călugării şi rasoforie la
Mănăstirea ,,Sf. Simeon
Stâlpnicul”, Arad-Gai.

Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei împreună cupărintele arhim. Ilarion Tăucean,stareţul Mănăstirii Feredeu, înconjuraţide un sobor de preoţi, au săvârşitsâmbătă, 9 august, la slujba Vecernieişi slujba tunderii în monahism a treidintre vieţuitoarele Mănăstirii ,,Sf.Simeon Stâlpnicul”, din Arad-Gai, şianume: maica Tomaida Orz; MaicaLucia Roşca şi maica Ecaterina, şirasoforia sorei Lavrentia.  Maicile de

la Mănăstirea ,,Sf. Simeon Stâlpnicul”au fost prezente în număr mare pentrua cânta Braţele părinteşti şi a darăspunsurile stranei. Stareţa mănăstirii,maica Stavroforă Magdalena Borteş,ajutată de maica Ieroteia, fosta stareţă,au fost naşe de călugărie - cele care auluat sub mantie pe surorile care sepregăteau de mult timp pentru acestmoment. Momentul tunderiipresupune pe lângă tăierea părului -semnul renunţării la voia proprie -, şiprimirea hainelor şi a însemnelormonahului: cămaşa, crucea pectorală,paramanul, dulama, brâul, papucii,rasa, potcapul, mantia, mataniile,crucea şi făclia.

La finalul slujbei, chiriarhul, încuvântul de învăţătură, a aprofundatîndrumările prevăzute în rânduielileîmplinite pentru chipul îngeresc, cupilda vieţii şirului celor ce ne-auprecedat, prezentând totodată recentulvolum apărut la Editura Basilica,,Despre monahismul ortodox ro -mânesc”.Ne rugăm Bunului Dumnezeupentru noii monahi şi monahii, ca aşasă le fie toate zilele vieţii în călugărieca ziua cea dintâi.
INSTALĂRI DE NOIPREOŢI ÎN PAROHIILE ARĂDENE
În luna august câteva dintreparohiile arădene au avut bucuria de a-şi primi noii păstori sufleteşti. 

Parohia Aluniş –
prot. Arad

Noul preot paroh este părintele
Sorin Ilota, absolvent al Facultăţii deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad. Înaintaş al său a fostpărintele Dan Mândra, transferat laParohia Fântânele.
Parohia Bodrogu Nou –

prot. Arad
Noul preot paroh este părintele

Bogdan Tod,  absolvent al Facultăţii
de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.
Felea” din Arad. Înaintaş a fost
părintele Marian Neagoe, numit la
Parohia ,,Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”,
Arad –Micalaca Nouă – Pasaj.

Parohia Căpruţa – 
Prot. Lipova

Noul preot paroh este părintele
Cosmin Sucigan, absolvent al
Facultăţii de Teologie Ortodoxă
,,Ilarion V. Felea” din Arad. Înaintaş a
fost părintele Marius-Cristinel
Stratulat, transferat la Parohia Turnu.

Parohia Ciunteşti - 
prot. Ineu

Noul preot paroh este părintele
Sorin Streulea, absolvent al Facultăţiide Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad. Fostul preot paroh

Gabriel-Ioan Vladu a fost transferat laParohia Scânteia, prot. Arad.
Parohia Poienari –

Prot. Sebiş
Noul preot paroh este părintele

Adrian Şerban, fost preot în ParohiaRuda, Prot. Deva. Înaintaş a fostpărintele Ciprian-Nicolae Briciu,transferat la parohia Hălmăgel, prot.Sebiş.
Parohia Scânteia – 

Prot. Arad
Noul preot paroh este părinteleGabriel-Ioan Vladu, fost preot înParohia Ciunteşti. Înaintaş a fost

părintele Mircea Hurdea, transferat laParohia Şimand. 
Parohia Ţipari – 

Prot. Arad
Noul preot paroh este părintele

Mihai Oprea, absolvent al Facultăţiide Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad, promoţia 2008.Înaintaş al său a fost părintele Daniel-Mirel Dumitru, în prezent preot parohla Parohia Chişineu-Criş I.
Parohia Zădăreni – 

Prot. Arad
Noul preot paroh este părintele

Sorin Higioşan, fost preot paroh înParohia ,,Cartierul Verde” din Arad.Înaintaş al său a fost părintele IoanGaga, pensionat.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE
Sfinţii Martiri

 Brâncoveni au fost
 comemoraţi la Arad
Tricentenarul Sfinţilor MartiriBrâncoveni a fost cinstit sâmbătă, 16august, la Arad, printr-o manifestarespirituală şi culturală de excepţie, carea avut loc la Teatrul de vară, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului. Manifestarea a făcut partedin proiectul de colaborare dintreArhiepiscopia Aradului, ConsiliulJudeţean Arad şi Centrul CulturalJudeţean Arad.Cuvântul, muzica şi poezia aucomemorat martiriul SfinţilorBrâncoveni, care nu sunt figuri dintrecut, pe care-i amintim cu veneraţie,ci ei sunt crainicii lui Hristos pentrunoi. Sfinţii Martiri Brâncoveni nu aumurit doar pentru ei, ci şi pentru noi,pentru orizontul istoric al poporuluiromân. Prima valoare pentruConstantin Brâncoveanu nu a fostsimpla vieţuire biologică, ci a fi cuHristos. A fi cu Hristos este unicaexistenţă adevărată. Şi-a dăruit viaţadin iubire pentru Hristosul inimii. L-aurmat pe Hristosul inimii până la

capăt, acceptând să moară pentrumântuirea lui şi a poporului din carefăceau parte, într-o dovadă supremăde credinţă şi iubire, dăruire şifidelitate. De fapt, fidelitatea estenumele iubirii. Prin martiriul lor,Sfinţii Brâncoveni L-au făcut mare peDumnezeu. A-L face mare peDumnezeu înseamnă a accepta ca Elsă aibă un loc în lume, în viaţa noastră,a-L lăsa să intre în timpul şi în acţiunilenoastre, în fiinţa şi raţiunea noastră dea fi.Concertul închinat SfinţilorMartiri Brâncoveni a reprezentat unmoment inedit, datorită participăriicunoscătorilor de muzică psaltică dinregiunea Banatului, dar şi a judeţelorlimitrofe, sub îndrumarea pr. LaurenţiuIacob. Repertoriul concertului a fostformat din următoarele piese:Troparele Sfinţilor Brâncoveni;Troparul Adormirii Maicii Domnului;Stihiri la „Doamne strigat-am“ aleSfinţilor Brâncoveni, glas 1; Slava laSfinţii Brâncoveni, glas 7; MărimurileSfinţilor Brâncoveni, glas 1; CântareaI din Canonul Sfinţilor Brâncoveni;Catavasie glas 1; Condacul „Apă -rătoare Doamnă“ de Ioan Zmeu, glas8; Cântarea a 9-a a Canonului SfinţilorBrâncoveni şi Axionul AdormiriiMaicii Domnului; Slava la Laude aSfinţilor Brâncoveni, glas 6; „Şiacum…“, Dogmatica pe 8 glasuri, deDimitrie Suceveanu; Chinonic „ÎntruPomenire Veşnică“, glas 7, Varis dePetru Lambadarie, cântat de pr.Laurenţiu; Condacul SfinţilorBrâncoveni, glas 8.Momentul poetic a adus în centrulatenţiei poezia „Scrisoare“, a lui Oc -tavian Goga, în interpretarea studenteiMunteanu Maria Liana, de la Uni -versitatea de Vest din Timişoara.Poezia este adresată contesei deNoailles, născută Principesa Brânco -veanu, care a declarat că nu esteromâncă şi că nu cunoaşte România,în care a fost o singură dată, în drumspre Constantinopol. RugăciunileSfinţilor Martiri Brâncoveni să neînsoţească astăzi şi întotdeauna, pentruca Hristos, Domnul Martirilor, aeternafac cum sanctis tuis in Glorianumerari, să ne primească într-o zi înslava Sa, în comuniunea sfinţilor.
Festivalul Românilor de
Pretutindeni în Parohia

Covăsânţ
Cu binecuvântarea Înaltpreasfin -ţitului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, în prima duminică dupăsărbătoarea Adormirii Maicii Dom -nului (consacrată de Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române, în şedinţasa de lucru din 25-26 februarie 2009,amigranţilor români), 17 august 2014,în Parohia Covăsânţ, din cadrulArhiepiscopiei Aradului, s-a desfăşuratcea de a V-a ediţie a FestivaluluiRomânilor de Pretutindeni.În dimineața zilei de 17 august toțiinvitații au participat la SfântaLiturghie la Biserica Ortodoxă dinCovăsânţ, săvârşită de părintele parohMihai-Octavian Blaj, alături de preoțiiînsoţitori ai grupurilor din diaspora.Festivalul a debutat cu o paradă aportului popular, de la BisericaOrtodoxă din localitate până la TabăraOrtodoxă de Păstrare şi Conservare aTradiţiilor Româneşti, unde a avut locspectacolul propriu-zis.Pe scena taberei au evoluat grupuride români din diaspora, care auprezentat cântece populare, dansuri

tradiționale și obiceiuri specifice zoneidin care provin, respectiv din Chișinău(Moldova), ansamblul de dansuripopulare „Hora Horița”, din Ucraina aprezentat un program folcloric un grupde la Pătrăuții de Jos, din Timocul deEst (Bulgaria) au fost prezențimembrii unui ansamblu folcloric detradiții românești, din Serbia au venitromânii care trăiesc în regiuneaTimocului, iar, din Ungaria, româniidin Gyula. Cu toţii au prezentat, cupricepere, măiestrie şi sensibilitate,dansul, cântul şi frumoasele costumepopulare româneşti din zonele lor deprovenienţă, purtând şi amprentalocului.Invitați au fost membrii orchestrei„Rapsozii Zarandului”, conduși detaragotistul Petrică Pașca, iar punctulculminant al festivalului l-a constituitinvitatul de onoare, cunoscutul solistde muzică populară din ŢaraLăpuşului, Grigore Leșe.Părintele paroh Mihai-OctavianBlaj, organizatorul evenimentului –spunea că pe lângă scopul principal alevenimentului, respectiv de a crealegături între tinerii români din țară șicei din diaspora, doreşte, ca pringăzduirea, la localnicii din Covăsânț,copiii care vor veni din Ucraina săaibă, măcar pentru câteva zile,momente de liniște și căldurăsufletească oferită de frații lor dinRomânia.Festivalul s-a încheiat, conformtradiției, cu ,,Hora Românească”.Au mai fost prezenţi, la acesteveniment şi au luat cuvântul PărinteleIustin Popovici, consilierul cultural alArhiepiscopiei Aradului, care atransmis şi mesajul de salut din parteaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului şi numeroasealte oficialităţi: Domnul FlorinVasiloni, Consul General al Românieiîn Gyula, Ungaria; Domnul NicolaeIoţcu, Preşedintele ConsiliuluiJudeţean Arad, Domnul Deputat DorelCăprar; Domnul Deputat Petru Andea;Domnul Viorel Dolha, PreşedinteleAsociaţiei Învăţătorilor din România şimulte alte oficialităţi.Festivalul a fost organizat cusprijinul Patriarhiei Române, alDepartamentului Politici pentruRelaţia cu Românii de Pretutindeni,al Consiliului Judeţean şi CentruluiJudeţean de Cultură Arad, alParohiei şi Primăriei din Covăsânţşi al Asociaţiei „Păstrătorii Tradi -ţiilor Româneşti”, tot din Covăsânţşi s-a bucurat de prezenţa a foartemulţi spectatori, ale căror inimi ausimţit şi au bătut româneşte launison, la această manifestare desuflet dedicată românilor depretutindeni.
Milostenia credincioșilor

arădeni a ajuns la 
sinistrați

Arhiepiscopia Aradului a finalizatLuni 18 august, colecta „Solidari cufamiliile sinistrate din Oltenia” inițiatăde Patriarhia Română și TeleviziuneaRomână. Colecta s-a desfășurat cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei Arhiepiscop alAradului, în parohiile arădene înperioada postului Adormirii MaiciiDomnului 1-15 august 2014.Rezultatele campaniei umanitare aufost neașteptat de mari, preoții șicredincioșii arădeni implicându-se fărăprecedent. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Cu acest prilej s-au strânsaproximativ 30 de tone de produseneperisabile după cum urmează 7106kg zahăr, 5657 litri ulei, 9436 kg făină,1014 kg. mălai, 702 pachete de paste,2431 kg orez, 151 kg. griș, 2050 litriapă, 1834 buc. conserve, 15 litri oțet,161 buc. produse curățenie, 283 buc.produse igienă, 189 kg. legume, 400kg. cereale, 537 pachete cu pături (șihaine), în valoare de peste 100 000lei. Produsele colectate au fostîmpărțite în două tiruri care au plecatspre Protoieria Horezi înArhiepiscopia Râmnicului și înProtopiatul Târgu Jiu – ArhiepiscopiaCraiovei. Totodată, s-au strâns și 27632 lei, bani care vor fi virațiEpiscopiei Slatinei și Romanaților,pentru sinistrații acestei eparhii.„Mulțumesc tuturor preoților șicredincioșilor arădeni pentruimplicarea activă în această campanieumanitară. Transmit pe acestă cale șimulțumirile familiilor sinistrate dinzona Horezi și Târgu Jiu, tuturorbinefăcătorilor, ostenitorilor care aucontribuit la această colectă prinproduse, bani, haine și promovare acampaniei, alături de rugăciunile caBunul Dumnezeu să îi răsplăteascăpentru faptele bune și să le dăruiascăcele cerești în locul celor pământești”a declarat părintele Gabriel C. Mariș -consilierul social al ArhiepiscopieiAradului, cel care s-a deplasat personalpentru predarea celor două colecte.
Pomenirea slujitorilor

Bisericii din Petriş
În parohia arădeană Petriş a fostsăvârşită o slujbă de pomenire pentrufoştii slujitori ai acestei comunităţiortodoxe. Slujba Parastasului a fostsăvârşită de preotul paroh ŞtefanDimitriu, în prezenţa mai multorcredincioşi din localitate. Cu acestprilej au fost pomeniţi preotul PartenieMârza, cel care a păstorit vreme de 55de ani biserica din Petriş (1903-1958),dar şi alţi slujitori din vechime aiSfântului Altar: Ioan (1709); Ioan(1728); Constantin Popovici (1728,1755); Zaharia Popovici (1755); Iosif

Popovici (1764 -1791); Ioan Popovici(1767); Iosif Popovici (1825, 1872);Petru Cimponeru (1826, 1854);Vichentie Popovici (1849, 1854); IoanPopovici (1872); Iosif Cimponeriu(din 1871). „Unora din aceşti păstori aicomunităţii ortodoxe le-a fost dat să-şicârmuiască turma prin vremuri tulburişi grele, când stăpâniri şi domni străinide neam şi de credinţă au încercatsilnic să-i despartă pe petrişeni decredinţa strămoşilor lor. Pomenireaacestor slujitori ai Altarului de la Petrişse vrea a fi atât un prinos de

recunoştinţă pentru vrednicia şi jertfelepetrişenilor dreptcredincioşi din trecut,dar şi un apel la retrezirea conştiinţeicreştine în locuitorii de acum ai acesteifrumoase comune aşezate între ValeaMureşului şi culmile MunţilorZarandului. Dacă cei din vechime aureuşit în vremuri grele de iobăgie, deprigonire şi de sărăcie să-şi păstrezecredinţa şi apoi să ridice una dintrecele mai mari biserici de pe ValeaMureşului arădean, cei de vremeanoastră ar da o bună dovadă de faptăcreştinească dacă în duminici şisărbători ar umple spaţioasa bisericăridicată de înaintaşi la 1883.Amintindu-ne de părinţi, de strămoşi,de propovăduitorii Evangheliei şi demărturisitorii dreptei credinţe dintrecut ne împlinim nu doar o datoriecreştinească, dar putem să trăim maiconştient şi mai deplin bucuriacomuniunii cu Hristos”, a menţionatpr. paroh Ştefan Dimitriu.
Masa bucuriei în Parohia

Igneşti, prot. Sebiş
În săptămâna a XI-a după Rusalii,în Parohia Ignești din ProtopopiatulSebiș Arhiepiscopia Aradului, șasefamilii cu probleme sociale au primitpachete cu alimente. „Aducem mulțumiri Înaltpreas-finției Sale, Înaltpreasfințitului Părin-te Timotei Arhiepiscop al Araduluipentru părinteasca purtare de grijă princare a pus la „Masa Bucuriei” acestefamilii nevoiașe ale parohiei noastre”a declarat pr. Romică-Dorin Confide-ratu, parohul acestei Biserici. Acțiunea filantropică sedesfășoară în cadrul proiectului națio-nal „Masa Bucuriei” derulat de Patriar-hia Română în parteneriat cu SelgrosCash&Carry. Parohia OrtodoxăIgnești face parte din rândul celor maisărace 50 de unități bisericești dinArhiepiscopia Aradului care benefi-ciază de produse alimentare.
RELIGIE PENTRUSĂNĂTATE
Problemele cu care se confruntăastăzi lumea sunt din ce în ce maimari. Ne dăm seama însă că toate

probleme au soluții în Biserică, maiales atunci când citim cuvântulMântuitorului: „cele ce sunt cuneputință la oameni, la Dumnezeutoate sunt cu putință” Mt. 19,26.Indiferent de natura problemelor, fărăDumnezeu nu putem face nimic. Chiar și atunci când ne încearcăproblemele de sănătate, gândul nostruzboară tot la Dumnezeu, Doctorulsufletelor și al trupurilor, chiar dacăpiciorele noastre se îndreaptă spremedic. Și aici, mai cu folos pleci de lao consultație făcută de un medic care

îți vorbește de spre tămăduirea carevine de la Dumnezeu și cu mai multănădăjde că te vindeci mai ușor. Existămedici care te îndeamnă să îl cauți peDumnezeu în timp ce îți urmezitratamentul. Medici care pun lapicioarele Mântuitorului întreaga lor

pricepere și umplu de bunămireasmă duhovnicească întreagaconsultație. 
AMFOR – Sf. Ev. Luca

Acești medici, asemenea SfințilorDoctori fără de arginți, hrăniţi fiind cubuna învăţătură şi trăind în credinţacreştinească se remarcă prin purtareade grijă față de cei care sunt însuferinţe. Fac aceste fapte minunatenu pentru a se îmbogăţi cu aur şi cuargint, ci pentru Dumnezeu, ca să aratedragostea cea nemărginită aCreatorului tuturor.Asociația Medicilor și a Far -maciștilor Ortodocși din România –Arad, având ocrotitor pe Sf. Ev. Lucadespre care amintește Sfântul ApostolPavel în epistolele sale: „vă salută șiLuca iubitul doctor” (Colos. 4, 14),este o asociație creștin-ortodoxă, cuactivitate socio-medicală, formată dinmedici specialiști în diverse domenii. Asociația a fost înființată în anul2012 la inițiativa D-nei rector UVVGArad - Prof. Univ. Dr. CoraliaCotoraci, membru fondator și inițiatoral Asociației și a D-nei Dr. SimonaDumitra - președintele Asociației,după modelul asociației înființate dePreafericitul Părinte Daniel, PatriarhulBisericii Ortodoxe Române în anul1994, pe când era Mitropolit alMoldovei și Bucovinei. Obiectivele asociației sunt:dezvoltarea dimensiunii creștine adăruirii pentru alinarea suferințelorumane, organizarea solidaritățiicreștin ortodoxe medicale în mediileîn care tratamentul medical esteprecar iar pacientii sunt în im -posibilitatea de a plătii consultațiile șitratamentul, organizarea de colocvii,seminarii și conferințe pentruinformare și sensibilizarea cleruluiși studentilor în teologie privindprofilaxia bolilor, grija pentru bolnav,precum și legătura dintre sănătateaspirituală și cea fizică.
DISPENSARUL  

din ZIMBRUÎn anul 2003 în localitateaarădeană Zimbru, în urma unorinundații care au produs importantepagube în localitate dar și în sateleapropiate Valea Mare, Dulcele şiBrusturescu, Arhiepiscopia Ara -dului, cu binecuvântarea Înaltprea -sfințitului Părinte ArhiepiscopTimotei, construiește aici un

Dispensar medical sub ocrotirea Sf.M. Mc. Pantelimon. Dispensarul afost amenajat și dotat la inițiativa șipe cheltuiala Patriarhiei Române iarAlpha Bank donează autosanitara ceva deservi dispensarul pentru maimulți ani. Dispensarul oferă servicii

medicale gratuite locuitorilor dinzonă, care nu au altă unitatemedicală mai apropiată, prin grijamedicului de familie Dr. Ana Halicdar și a preotesei din sat AdinaLușcă, asistenta medicală per -manentă a satului.
ACTIVITATE SOCIO-MEDICALĂ

Una dintre activitățile desfă -șurate în cadrul Dispensaruluimedical din Zimbru, a avut locsâmbătă 30 august 2014, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei Arhiepiscop alAradului, prin osteneala medicilorAMFOR și cu dărnicia FarmacieiSinapis. Aceștia au efectuat oactivitate de voluntariat socio-medicală prin următoarele spe -cializări: hematologie, pediatrie,ORL și medicină de familie.Totodată în camera de așteptare aufost săvârșite rugăciuni pentrusănătate și împărțire iconițe decătre preoții prezenți: Pr. GabrielC. Mariș - consilierul social alArhiepiscopiei Aradului și Pr.Ciprian Lușcă – parohul Bisericii.Au fost consultați în mod gratuity,în doar câteva ore, peste 60 de bolnavidin această zonă defavorizată (parohianumără 350 credincioși în 4 sate), deaproape fiecare medic în parte. Toțipacienții, indiferent de confesiuneareligioasă, au beneficiat și demedicamente gratuite, iconițe si altedaruri venite din partea celor implicați.
CABINETE 

MEDICALE în ARAD
La 19 martie 2003, la o zi dupădarea în  folosinţă a Dispensaruluimedical de la Zimbru, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei ArhiepiscopulAradului împreună cu Înaltpreas-fințitul Părinte Ciprian, în prezentArhiepiscop al ArhiepiscopieiBuzăului şi Vrancei, la vremea aceeaEpiscop vicar patriarhal, sfinţeau şiCabinetele medicale „Sfinţii Doctorifără de Arginți Cosma şi Damian”.La început au funcționat în regim devoluntariat cu sprijinul cadrelor didac-tice de la Şcoala Postliceală CristianaArad, cu aportul monahiilor de la cen-trul eparhial și apoi cu aportul CMIDr. Dan Țărean. Din 2013 s-a reorga-nizat întreaga activitate prin implica-rea AMFOR Arad. 

Obiectul de activitate al Cabine-telor se realizează prin asistențaambulatorie în specialitățile: Hema -tologie (Prof.Dr.Univ. CotoraciCoralia), Pediatrie (Șef lucrări Dr.Dumitra Simona), Dermatologie(Dr. Victor Neamțiu), MedicinăInternă (Dr. Moș Liana), Medicinăde familie (Dr. Cirin Horia, Dr. PopaCălin, Dr. Onel Mircea), Psihiatrie(Dr. Piroș Ligia, Dr. Mariș Mariana),urmând și specializarea ORL (Dr.Ion Șerban) și altele. Sunt așteptați șialți medici care binevoiesc a susțineaceastă faptă bună și a ajuta ladezvoltarea domeniilor de activitateși intensificarea consultațiilormedicale, deasemenea și farmacișticare, pe lângă faptele bune săvârșiteîn taină, sunt așteptați a colabora cumedicii cabinetelor pentru a puteadistribui și medicamente gratuitecelor aflați și în suferință și însărăcie.În vremurile grele în care trăim,nu prea mai întâlnim „doctori fără dearginți” asemenea Sfinților Cosma șiDamian, ocrotitorii acestui cabinetmedical, dar iată că Dumnezeu lu -crează în sufletul medicilor credin -cioși care, din iubire de aproape șicompasiune față de suferințabolnavilor, se pun aici în slujba lor.Într-o conlucrare cu aceștimedici vin și slujitorii altarelor,preoții care se roagă pentru aceșticredincioși aflați în suferință și carese programează acolo. Toți ceiconsultați aici, sunt trecuți într-oevidență a Cabinetelor și formeazăpomelnicul citit lunar de preoți laSfântul Altar.
CONSULTAȚII ȘI
 MEDICAMENTE

 GRATUITE
„Este un prilej deosebit deafirmare a lucrării samaritene aBisericii pentru cei care sunt mai lipsițiși care sunt prea încercați cu boala –spunea la redeschiderea cabinetelormedicale Înaltpreasfințitul PărinteTimotei Arhiepiscopul Aradului -Lucrarea aceasta este una departeneriat cu medicina. Aici oameniivin ca la biserică iar medicii se vorpune la dispoziția lor asemeneapreoților. Un cabinet poate nivela niștesituații pe care societatea încă nu lepoate stăpâni. Noi vrem să venim înajutorul societății, nu să facemconcurență unii cu alții. Este un sprijinreciproc: așa cum Biserica estesubvenționată de Stat și Bisericaîncearcă să ajute Statul acolo undeStatul nu poate pătrunde.”Pacienţii doritori de consultațiigratuite, care fac parte din următoarelecategorii sociale: defavorizaţi social,copiii din familii cu venit mic, familiidezorganizate, familii cu mulţi copii,monoparentale, şomeri, pensionari,persoane neasigurate, persoane cudizabilităţi, indiferent de credinţareligioasă, sunt așteptați zilnic la sediulCabinetelor: Arad, str. Episcopiei, nr.60-62 sau se pot programa direct la tel:0257-280-309. Pentru mai multedetalii se poate lua legătura și cupreotul din parohia de care aparțineți.Este deci o activitate de voluntariatși de dăruire asemenea celei a sfințilordoctori Cosma și Damian care purtaude grijă de bolnavi fără a percepenimic în schimb, doar credința șimărturisirea lui Hristos. Protos. Dr. Iustin PopoviciConsilier cultural
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Vineri, 1 august – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente.
Duminică, 3 august – Slujeşte şipredică în Parohia Ciunteşti, Pro-topopiat Ineu. Hirotoneşte întru preotpe diaconul Sorin Streulea pe seamaParohiei Ciunteşti şi Filia Vălani,fiind hirotesit şi duhovnic. Hiro-toneşte întru diacon pe tânărul Bog-dan Tod. Chiriarhul a poposit în FiliaVălani, unde după Slujba Vecerniei asăvârşit binecuvântarea de lucrăriexecutate la biserică, acordă Pr. Adri-an Zaha, noul Protopop al Ineului,distincţia de Iconom.
Luni, 4 august – Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial,rezolvarea problemelor curente.
Marţi, 5 august – Participă laVecernia cu Litie la Catedralaarhiepiscopală din Arad.
Miercuri, 6 august – Slujeşte şipredică la Mănăstirea Hodoş-Bodrog.Hirotoneşte pe ierod. Macarie(Mihai) Deleu întru ieromonah şi pemonahul Varlaam (Vasile) Frîncuîntru ierodiacon. Oficiază slujbaparastasului pentru vrednicul deamintire Visarion Aştileanu, Episcopal Aradului (1973-1984).
Joi, 7 august – Slujeşte la Cate-drala Veche din Arad. Hirotoneşteîntru preot pe diaconul Bogdan Todpe seama Parohiei Bodrogu Nou,Arad şi întru diacon pe tânărul SorinIlota.
Vineri, 8 august – Slujeşte la Cat-edrala Veche din Arad. Hirotoneşte

întru preot pe diaconul Sorin Ilota,pe seama Parohiei Aluniş, Pro-topopiatul Arad şi întru diacon petânărul Cosmin Sucigan.
Sâmbătă, 9 august – Slujeşte laVecernie la Mănăstirea ,,SfântulSimeon Stâlpnicul” din Arad-Gai.Săvârşeşte slujba tunderii în mon-ahism pentru monahiile Tomaida,Lucia şi Ecaterina şi rasoforia soreiLavrentia.
Duminică, 10 august – Slujeşteşi predică în Parohia Chesinţ, Prot.Lipova. Săvârşeşte slujba de binecu-

vântare a lucrărilor ce au fostefectuate la biserică. Preotulparoh Aurelian Popa este distinscu rangul de Iconom.
Luni, 11 august – Prezi-darea Permanenţei ConsiliuluiEparhial, rezolvarea prob-lemelor curente.
Miercuri, 13 august – Slu-jeşte şi predică la Capela Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă dinArad, cu prilejul unuia dintrehramuri. Hirotoneşte întru preotpe diaconul Cosmin Sucigan,pe seama Parohiei Căpruţa,Protopopiatul Lipova.
Joi, 14 august – Slujeşte şipredică la Slujba Privegherii laMănăstirea Hodoş-Bodrog.Participă la Slujba ProhoduluiMaicii Domnului la CatedralaArhiepiscopală din Arad.
Vineri, 15 august – Slujeşteşi predică la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, înconjurat de un alessobor, cu prilejul hramului.

Sâmbătă, 16 august – Participă,împreună cu alţi ierarhi, în frunte cuPreafericitul Părinte Patriarh Daniella Slujba de sfinţire a picturii noi şibinecuvântarea  lucrărilor la BisericaSfântul Gheorghe Nou , ctitorie brân-covenească şi la Sfânta Liturghie cuprilejul zilei de pomenire a SfinţilorMartiri Brâncoveni.
Duminică, 17 august – Participă,împreună cu alţi ierarhi, în frunte cuPreafericitul Părinte Patriarh Daniella Slujba de sfinţire a picturii restau-

rate de la Biserica  cu hramul SfântulGheorghe de la Mogoşoaia, ctitoriebrâncovenească. Participă la SfântaLiturghie oficiată de  PreafericitulPărinte Patriarh Daniel împreună cutoţi Ierarhii Sfântului Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române şi cureprezentanţii celorlalte Biserici Orto-doxe surori.
Luni, 18 august – Participă slu-jba de Te Deum în deschiderealucrărilor şedinţei de lucru a Sfântu-lui Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne, urmată de şedinţa de lucrua Sfântului Sinod în Sala Sinodalădin Reşedinţa Patriarhală, sub preşed-inţia Preafericitului Părinte PatriarhDaniel.

Marţi, 19 august – Participă lamanifestărilor dedicate „ZILELORARADULUI 2014” la Sala Ferdi-nand, din cadrul Primăriei Arad, undes-a desfășurat simpozionul ştiinţificnaţional „Aradul în timpul primuluirăzboi mondial şi făurirea RomânieiMari”.
Miercuri, 20 august – PrezidareaPermanenţei Consiliului Eparhial,rezolvarea problemelor curente.
Joi, 21 august – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente.Vizita la şantierul de lucru alpicturii de la Catedrala Arhiepisco-pală.
Vineri, 22 august – Participă laședința festivă a Consiliului LocalArad în cadrul căreia au  fost acordate,,Titluri de excelenţă” unor personal-ităţi care ,,s-au identificat cu idealurile

oraşului în decursul anilor”.
Duminică, 24 august – Slujeşteşi predică la Catedrala Veche dinArad, cu ocazia întrunirii anuale aOastei Domnului. În după amiazazilei, a participat la lucrările AdunăriiOastei Domnului, iar seara a săvârşitslujba Vecerniei în Catedrala Veche,făcând în încheiere o aprofundare atematicii predicii de la SfântaLiturghie şi cu referire la spirituali-tatea românească, arătând datoriaOastei Domnului de a continua, înunitatea Bisericii noastre, lucrareamisionară de promovare a tradiţiilorsănătoase ale poporului oman.
Vineri, 29 august – Slujeşte şipredică la Biserica cu hramul ,,SfinţiiMartiri Brâncoveni”, din ParohiaArad-Subcetate, Protopopiatul Arad.
Sâmbătă, 30 august – Participăla manifestarea cu prilejul împliniriia 20 de ani de activitate a  societăţiicomerciale ,, Cerbul Albastru”  lainvitaţia Fam. Heredea.
Duminică, 31 august – Slujeşteşi predică la Mănăstirea ,,Sf. SimeonStâlpnicul”, Arad-Gai, cu prilejulunuia dintre hramuri. După săvârşireaSfintei Liturghii chiriarhul a sfinţitnoile ateliere de croitorie ale mănă-stirii, cabinetul medical, pangarul dinclopotniţă, precum şi camerele deoaspeţi, renovate sau unele construiterecent, prin strădania neobosită aMaicii stareţe Stavr. MagdalenaBorteş.Diacon Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal – August 2014 

Vrednicul de pomenire Episcopul VisarionAştileanu al Aradului, a fost comemorat, în ziuade 6 august 2014, la Mănăstirea Hodoş-Bodrog,la 30 de ani de la trecerea la Domnul, tocmai laacest mare praznic.După săvârşirea Sfintei Liturghii din ziua depraznic, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a oficiat slujbaparastasului pentru vrednicul de pomenireepiscop al Aradului, Visarion Aştileanu. Încuvântul de învăţătură, chiriarhul a evocat princuvinte alese personalitatea vrednicului ierarh,care a păstorit eparhia Aradului mai bine de undeceniu (ales 10 iun. 1973, înscăunat 26 aug.1973 – decedat 6 aug. 1984): ,,EpiscopulVisarion fost un ierarh vrednic, un ierarh care aîndrumat activitatea administrativă-economicăa eparhiei, a redeschis mănăstirea Prislop, a fostpreocupat de valorificarea patrimoniuluicultural-artistic al eparhiei, a iubit şi a încurajatcultura teologică şi formarea tinerelor generaţiide preoţi”. Ierarhul a evidenţiat şi faptul că înaceastă perioadă la Sfânta Patriarhie s-aucomemorat, cu participarea preoţilor şicredincioşilor de pretutindeni, 28 de ani de latrecerea la cele veşnice a vrednicului depomenire patriarh Iustin Moisescu precum şi 7ani după patriarhul Teoctist, care a păstorit şieparhia Aradului vreme de un deceniu. ,,Ne-amrugat în această zi ca Dumnezeu să le dăruiascădezlegare şi iertare de cele ce ar fi greşit în viaţaaceasta, şi să-i învrednicească de vederea

luminii slavei dumnezeieşti”, a spus chiriarhul.La slujba parastasului au participat şi rudenii aleEpiscopului Visarion, printre care şi actorulDan Aştileanu, nepot al vrednicului ierarh.Episcopul Visarion a trecut la cele veşnicetocmai la acest mare praznic al Schimbării laFaţă a Mântuitorului, la 6 august 1984 şi a fostînmormântat în cripta episcopală de laMănăstirea Hodoş-Bodrog, alături de alţi ierarhiarădeni. Tot după rânduială, la locul de odihnăal vrednicului ierarh Visarion Aştileanu,Înaltpreasfiţia sa a rostit o rugăciune depomenire.Scurte date biograficeVisarion Aștileanu (numele de botez Vasile)s-a născut la 14 martie 1914 la Cluj. VasileAștileanu a urmat studiile secundare la Liceul,,George Bari” din Cluj (1925-1933), celesuperioare la Academia Teologică Unită dinCluj (1933-1935), continuând cu studii deFilosofie și Teologie în Colegiul ,,DePropaganda Fide” din Roma (1935-1942). LaRoma a obținut licența (1941) și doctoratul(1942). A fost secretar eparhial și preot laBiserica Bob din Cluj (1942-1949).Între 1952-1955 a fost deținut politic.În anul 1958 a funcționat ca inspectorpatriarhal, apoi, din 1962 ca episcop vicarpatriarhal. În anul 1973 a fost episcop alEpiscopiei Ortodoxe Române a Aradului, pecare a păstorit-o între anii 1973-1984.În perioada în care a fost inspector general

patriarhal a slujit ca preot la bisericile ,,Tatu” șiAntim din București (1958-1961). La 9septembrie 1962 a fost tuns în monahism laMănăstirea Sinaia, sub numele Visarion, șihirotonit arhiereu cu titlul ,,Ploeșteanul”. Între1962-1969 a funcționat ca episcop-vicarpatriarhal, apoi ca episcop-vicar la MitropoliaArdealului, cu titlul ,,Rășinăreanul” (instalat 1iunie 1969), apoi episcop al Aradului (ales 10iunie 1973, înscăunat 26 august 1973), unde apăstorit până la moarte (6 august1984).Protos. Dr. Iustin Popovici

Comemorarea Episcopului VisarionAştileanu la Mănăstirea Hodoş-Bodrog Apariţieeditorială
De curând, a apărut o nouă carte decântări bisericeşti semnată de conf. dr. Mir-cea Buta cu titlul: Cântări la Taina Cunu-niei, diferite Ierurgii şi alte slujbe. Cartea afost tipărită cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Părinte Dr. TIMOTEI SEVICIU,Arhiepiscopul Aradului, care a scris unbogat „Argument” la începutul cărţii. Edi-tura în care apare este EDITURA MUZI-CALĂ din Bucureşti, specializată înlucrările din domeniu. Cartea cuprinde: Tro-parele de la Taina Cununiei, Cântările de laRânduiala Înmormântării, Stihirile de laSfinţirea cea mare a apei, Troparele la TE-DEUM de mulţumire, Cântările Utreniei,Cântări la Pavecerniţa Mare, TropareleCeasurilor şi Fericirile de la Obedniţă.Reţinem câteva din scopurile propuse deautor prin editarea acestei cărţi; 1) Pregăti-rea melodiilor în vederea editării lor îndublă notaţie; 2) Apropierea tonicilor şi al-teraţiilor folosite de un registru sonor multmai accesibil vocilor din strană; 3) Folosireaunor cuvinte menţionate în noile ediţii alecărţilor de cult, în funcţie de evoluţia lin-gvistică; 4) Ajutorul şi susţinerea elevilorseminarişti, a studenţilor teologi, acântăreţilor din strană şi nu în ultimul rândal preoţilor slujitori. La sfârşit, dar nu în ul-timul rând, putem afirma că în premieră,tipărirea s-a realizat cu sprijinul SectoruluiCultural al Arhiepiscopiei Aradului.Protos. Dr. Iustin Popovici


