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Cuvântul Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, la proclamarea solemnă a
anului 2018 ca An omagial al unităţiide credinţă şi de neam şi An comemo-rativ al făuritorilor Marii Uniri din1918 –Catedrala patriarhală, 1 ian-
uarie 2018:Sfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne a proclamat anul 2018dreptAnul Omagial al unității de cred-ință și de neam și Anul comemorativ alfăuritorilor Marii Uniri din 1918pe totcuprinsul Patriarhiei Române.Credința creștină este, încă de laapariția poporului român în istorie,prin-cipalul element constitutiv al conști-inței de sine a românilor, al identitățiiromânești, alături de latinitate sauromanitate.Este o realitate istorică incontesta-bilă faptul că etnogeneza românească șicreștinarea au fost două procese con-comitente și convergente. Încreştinaţisau creștinați, adică uniți cu Hristos prinBotez, pe când se formau ca popor nouîn istorie, românii poartă în sufletele lorpecetea tainei Crucii și Învierii lui Hris-tos, trăind ritmic istoria ca pe o Cruce șio Înviere, suferință și speranță, întristareși bucurie.Biserica Ortodoxă Română aavut o contribuție majoră la pro-movarea conștiinței identităţii şi aunității spirituale a neamului româ-nesc.Ea a cultivat cu insistență însufletele credincioșilor români conști-ința că au aceeași obârșie, ca neam,aceeași limbă romanică (neolatină) șiaceeași credință creștină. Altfel spus,adevărul originii daco-romane și allatinității limbii sau adevărul „roman-ităţii românilor” a fost conștientizat înBiserică și transmis de ierarhi, preoți șidiaconi prin predici, dar mai ales printipărirea cărților bisericești și difuzarealor în toate provinciile locuite deromâni, inclusiv în Transilvania.În predosloviile sau prefețele tipări-turilor importante întâlnim adesea afir-marea originii romane și unității decredință a românilor. Toți clericiitipografi au avut conștiința că tipărit-urile lor sunt adresate întregii semințiiromânești.După ce limba română orală a luatforma scrisului, ea a fost folosită pentrua traduce textul Sfintei Scripturi dinlimba greacă, în limba vie a poporuluiromân. Când a devenit și limbă de cultsau liturgică, limba română a dobânditstatutul de limbă de cultură şi civiliza-ție creștină. Liturghia săvârșită înlimba română în toate provinciilelocuite de români a devenit, astfel,

un factor de unificare spiritualăetnică, de promovare a conştiinţeiidentității și unităţii naționale, dar șia culturii românești.Mihai Eminescu, cunoscând rolulBisericii și al credinței creștine în dez-voltarea culturii și a limbii române caveșmânt viu al învățăturilor de credințăși al cultului liturgic, a numit BisericaOrtodoxă Română„maica spirituală a
neamului românesc, care a născut
unitatea limbii și unitatea etnică a
poporului”[1].Biserica Ortodoxă Română a slujitîntotdeauna poporul român și a spri-jinit aspirațiile lui. În acest sens, mareleistoric Nicolae Iorga scria: „Mitropoliții,episcopii, egumenii și așa de adeseaori și smeriții călugări ori umilii preoțide mir au dat poporului, ei singuriaproape, toată învățătura, au înzestratneamul cu o limbă literară, cu o liter-atură sfântă, cu o artă în legătură cugustul și nevoile lui, au sprijinit Statulfără să se lase a fi înghițiți de dânsul, aucălăuzit neamul pe drumul pământuluifără a-și desface ochii de la cer (…),dând istoriei noastre cărturari,caligrafi, sculptori în lemn, argintari,oameni de Stat, ostași, mucenici șisfinți”[2].Cultivând conștiința unității decredință și neam, Biserica OrtodoxăRomână a contribuit la pregătirea mar-ilor evenimente istorice, având ca scopunitatea naţională a românilor, şianume:Unirea Principatelordin 1859,obținerea Independenței de stat aRomâniei (1877-1878) șiMarea Uniredin 1918, decisivă pentru constituireastatului național unitar România.Sărbătorim în acest an, 2018,împlinirea Centenarului de la înfăp-tuirea Unirii Basarabiei, Bucovinei șiTransilvaniei cu Regatul României,în anul 1918, după încheierea Primu-lui Război Mondial. Intrarea României

în această conflagrație mondială (4/17august 1916) a urmărit, de fapt, între-girea neamului românesc și făurireastatului național unitar.În cei doi ani de război, clerul orto-dox român a fost foarte activ: o parte aclerului ortodox român din RegatulRomâniei a însoțit trupele române pecâmpurile de luptă, o altă parte a rămasalături de credincioșii din teritoriileromâneşti ocupate de trupele germaneși bulgare, iar mulți monahi și monahiidin mănăstiri s-au angajat ca voluntariîn serviciile sanitare ale Armateiromâne.În 27 martie/9 aprilie 1918, laChișinău, Sfatul Țării a hotărât cumajoritate de voturi Unirea Basara-biei cu România. În cuvântul regeluiFerdinand, rostit în cadrul dejunuluioficial de la Palatul Regal din Iași, ofer-it în cinstea delegației basarabene, eramenționată importanța momentului:„V-ați alipit în timpuri grele pentruȚara Mamă, ca un copil tânăr, însă cuinima adevărat românească. Salutămîn voi o parte frumoasă a unui vis careniciodată nu se va șterge (…) Trăiascăcopilul cel mai mic, dar poate cel maivoinic, al României Mari”[3].La 15/28 noiembrie 1918, în SalaSinodală a Palatului Mitropolitandin Cernăuți, s-au desfășuratlucrările Congresului General alBucovinei, care a hotărât „Unireanecondiționată și pentru vecie aBucovinei, în vechile ei hotare până laCeremuș, Colacin și Nistru, cu Regat-ul României”[4].Desăvârşirea României mari afost înfăptuită prin proclamareaUnirii Transilvaniei cu România,în18 noiembrie /1 decembrie1918, laAlba Iulia. Cele două Bisericiromânești din Transilvania, Ortodoxă șiGreco-Catolică, dincolo de anumitesuspiciuni și neînțelegeri între ele, au

contribuit mult la efortul de emanci-pare națională.În dimineața zilei de 1 decem-brie 1918, la sfârșitul SfinteiLiturghii, săvârșite în biserica orto-doxă din Alba Iulia, episcopul MironCristea al Caransebeşului, acitit rugăciunea pentru dezrobirea
neamului românesc. Cuprinsul pro-fund al rugăciunii rostite a creat oemoție foarte puternică în rândul celorprezenți, încât întreaga biserică a into-nat apoi imnul Deșteaptă-te, române.Se spune că atunci: „nu era nici unochiu uscat. Din ochii tuturor curgeausfintele lacrimi ale învierii noastrenaționale”[5].Ședința Adunării Naționale Con-stituante s-a încheiat cu un cuvântfestiv al episcopului ortodox Ioan I.Papp al Aradului, care accentua ideeapotrivit căreia clerul și poporul sunt„una în cugete și simțiri, sunt una îndorințele și aspirațiunile naționale”[6].Marea Unire de la 1 Decembrie1918 a avut urmări pozitive pentru noulstat român întregit și pentru BisericaOrtodoxă Română. La 18/31 decem-brie 1919, în scaunul vacant de mitro-polit primat al României a fost alesepiscopul Caransebeșului, MironCristea, care, în anul 1925, a devenitprimul patriarh al Bisericii OrtodoxeRomâne, urmând apoi desfășurareaprocesului de organizare unitară a Bis-ericii din întreaga Românie.La 15 octombrie 1922, în cadrulunei ceremonii desfășurate la Cate-drala Reîntregirii Neamului din AlbaIulia, regele Ferdinand I și reginaMaria au fost încoronați ca suverani aiRomâniei Mari, act ce simboliza unireatuturor românilor „de la Nistru până laTisa” sub același sceptru.Comemorarea făuritorilor MariiUniri și a contribuției istorice majorea acestora la îndeplinirea idealuluinațional de unitate constituie oofrandă de recunoștință, dar și prilejpentru generația actuală de acunoaște mai bine virtuțile lor, de a leprețui și a le pune în lucrare,fiind chipuri de lumină și întărirespirituală pentru viața și lucrareaBisericii astăzi.După Revoluția din decembrie1989, ziua de 1 decembrie 1918 adevenit Ziua Națională a României,Ziua Unității și Demnității Naționale aRomânilor. Întrucât unitatea teritorialărealizată în anul 1918 nu mai este astăzipe deplin aceeași, trebuie să sporimmai mult comuniunea cu frații noștriromâni din apropierea granițeloractuale ale României și cu românii depretutindeni. De asemenea, trebuie să

apărăm și să cultivăm unitatea de cred-ință și neam, pentru a promova demni-tatea poporului român în dialog șicooperare cu celelalte popoare alelumii.Prin milostivirea lui Dumnezeu, curugăciunile Maicii Domnului și aletuturor sfinților, prin dărnicia clerului șicredincioșilor din Patriarhia Română,dar și a Guvernului României, amunicipiului Bucureşti şi a unorprimării şi consilii judeţene din ţară, înziua de 30 noiembrie 2018, la sărbă-toareaSfântului Apostol Andrei, Ocroti-torul României, va fi sfințită Cate-drala Națională, acest edificiu noufiind o necesitate liturgică practică,dar și un simbol al spiritualitățiiromânești.Catedrala Mântuirii Neamuluisau Catedrala Națională, cu hramulprincipal Înălțarea Domnului și ZiuaEroilor, unește simbolic iubirea faţăde Dumnezeu a unui popor creştin,jertfelnic şi darnic, cu recunoștințape care o datorăm permanentEroilor Neamului.Ne rugăm Preasfintei Treimi să nedăruiască tuturor bucuria comuniuniifrățești în păstrarea dreptei credințe, aunității și a demnității noastre naționale.† DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Note:[1] Timpul, 14 august 1882, în:Mihai Eminescu, Opere, vol. 13,Bucureşti, Ed. Academiei, 1989, pp.168-169.[2] Nicolae Iorga, Istoriei Bisericiiromâneşti şi a vieţii religioase aromânilor, vol. I, ediţie revăzută şiadăugită, Bucureşti, Ed. Ministeriuluide Culte, 21928, p. 4.[3] „Basarabenii în Iași și toastulSfatului Țării la palatul Regal”, Miș-carea, 1 aprilie 1918, apud I. Agrig-oroaiei, „Marea Unire”, în: GheorghePlaton (coord.), Istoria Românilor,volumul VII, tom II, Ed. Enciclope-dică, București, 2003, p. 496.[4] 1918 la români. Desăvârșireaunității național-statale a poporuluiromân. Documente externe. 1916-1918, vol. 2, București, 1983, p. 1240,apud I. Agrigoroaiei, „Marea Unire”, p.506.[5]Biserica și Școala, XLII (1918),47, p. 2.[6]Biserica și Școala, XLII (1918),49, p. 1.Sursa: http://basilica.ro/2018-anul-omagial-al-unitatii-de-credinta-si-de-neam-si-anul-comemorativ-al-fauritorilor-marii-uniri-din-1918-2/

2018 – Anul Omagial al unității de credință și de neam șiAnul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918

Ioan (Ignatie) Papp – „Episcopul Unirii”
Ioan I. Papp a fost al şapteleaepiscop de neam român din frunteaEparhiei Aradului (1903-1925)1,locţiitor de mitropolit al Transilva-niei (octombrie 1918-mai 1920) șifost co-preşedinte al Marii Adunări

Naţionale de la 1 Decembrie 1918.Ierarhul, la 1 Decembrie 1918, arostit celebrele cuvinte: „Cel ce aînviat din morţi a înviat azi şineamul românesc”. Această viziuneexprimă realitatea „învierii poporu-

lui român”, adică renașterea popo-rului înfrânt și umilit. ÎnviereaDomnului nostru Iisus Hristos devi-ne lumină pentru a lumina istorianoastră personală și chiar istoriacomunitară. Acest crez al Preasfi-

nțitului Ioan ne îndeamnă să neamintim mereu că suntem ucenici aiCelui care a venit, vine în fiecare ziși va veni la sfârșit. Dacă am reușica popor să ținem cont mai mult deaceastă realitate, am fi mai puțin

obosiți de cotidian, mai puțin prizo-nieri ai efemerului și mai dispuși sămergem cu inimă milostivă pe caleamântuirii.Arhim.dr. Teofan MadaContinuare  în pagina 2 
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Urmare din pagina 1
Date biograficeIoan (Ignatie) Papp s-a născut ladata de 20 decembrie 1848, în locali-tatea bihoreană Pociovelişte, din tatăcântăreţ la biserica din sat, Ilie, şimama Raveca2. În 1868 este absol-vent al gimnaziului din Beiuş, iar dinanul şcolar 1868/1869 este întâlnitprintre elevii Institutului Teologic dinArad. Episcopul Aradului ProcopieIvașcovici îl ia pe tânărul Ignatie Pappca practicant, apoi dactilograf în Can-celaria eparhială. În 1875 este numitarhivar, iar din 1876 până în 1891funcţionează ca referent în Senatulbisericesc al Consistoriul diecezanArad. Slujirea preoţească o începe în1879, când pe 14 iulie 1879 este hiro-tonit diacon, iar preot în 1890. În anul1899 intră în cinul monahal primindnumele de Ioan, ajungând până latreapta de protosinghel. După decesulepiscopului Iosif Goldiş pentru ocu-parea scaunului eparhial al Aradului s-au manifestat unele polemici între ceicare îl susţineau pe Vasile Mangra şicei care nu erau de acord cu numireaacestuia.Persistându-se starea de tensiunedintre românii arădeni, împăratulFranz Iosif nu ratifică actul de alege-re a lui Vasile Mangra în fruntea Epis-copiei Aradului. Drept urmare se orga-nizează noi alegeri, în urma cărora înfruntea Eparhiei arădene este ales Ioan(Ignatie) Papp (30 ianuarie 1903), careera cel mai „bătrân” protosinghel dinEparhia Aradului, deci cel mai îndrep-tăţit, conform Statutului organic alBisericii Ortodoxe din Transilvania,să fie în fruntea credincioşilor orto-docşi arădeni.Alegerea a fost prezidată de man-datarul mitropolitan Eusebiu Roşca3.Alegătorii i-au atribuit lui AugustinHamsea 20 de voturi, iar lui Ioan(Ignatie) Papp 36 de voturi. La data de27 martie 1903 a sosit şi confirmareaîmpăratului. Hirotonirea ca episcop aavut loc la Sibiu în data de 23 aprilie1903 prin punerea mâinilor celor doiierarhi români din Transilvania: mitro-politul Ioan Meţianu şi episcopul de laCaransebeş Nicolae Popea4.Presa bisericească a vremii subli-nia că „după un an şi mai bine devăduvie a scaunului episcopesc al Ara-dului, din îndurarea lui Dumnezeu şispre bucuria bisericei noastre drep-tmăritoare, turma cuvântătoare dinaceastă eparchie văzându-şi Păstorulaşteptat, provăzut cu darul archieriei,hirotonându-se în ziua marelui muce-nic Sf. Gheorghe”5. La hirotonire noulepiscop a fost însoţit de AugustinHamsea, protopopii George Popovici(Şiria), dr. I. Trăilescu şi Vasile Beleş(Arad) din partea clerului şi de dr.Nicolae Oncu şi P. Truţia dintre mireni,alături de protopopul Nicolae Roxin şipreotul A. Horvat reprezentanţi ai păr-ţilor bihorene. În acelaşi tren, care îiducea spre Sibiu,  s-au mai aflat şiNicolae Popea – episcopul Caranse-beşului – şi arhimandritul FilaretMusta.În primele două decenii ale vea-cului trecut Aradul a fost centrul poli-tic al Transilvaniei, prin acţiunea proe-minentelor personalităţi politice careau activat aici. După moartea mitro-politului Vasile Mangra, survenită la14 octombrie 1918, Aradul devine şi„capitala” religioasă a Transilvaniei,deoarece episcopul Ioan I. Papp ajun-ge locţiitor al scaunului mitropolitan alArdealului6.Alegerea unui nou prelatpe scaunul vacant de la Sibiu a întâr-ziat, practică des folosită de autorităţi-le de la Budapesta în acea vreme. Peperioada sedisvacanţei, locţiitor de

mitropolit a devenit episcopul arădeanIoan I. Papp7, care avea să exprime, înnumele Sinodului mitropolitan dispo-nibilitatea integrării în sistemul admi-nistrativ al statului și al Bisericii dinRomânia Mare. Decizia ierarhilortransilvăneni de a autodesființa Sino-dul episcopilor din Mitropolia Ardea-lului și a cere includerea membrilorsăi în Sfântul Sinod de la Bucureștiavea menirea să declanșeze procesulde realizare a unității administrativ-bisericești. Congresul Național Bise-ricesc al Mitropoliei Ardealului, des-fășurat la Sibiu în anul 1920, aprocedat la alegerea noului mitropolital Ardealului, Nicolae Bălan și al Epis-copului Caransebeșului, Iosif Bădescuși a hotărât înființarea a două noi epar-hii: Oradea și Cluj8.
Arhipăstor al Eparhiei 

AraduluiÎn prima parte a păstoririi salepeste ortodocşii arădeni s-a confruntatcu dificile sarcini impuse de legislaţiaşi autorităţile vremii. A fost nevoit săse confrunte, pe de o parte, cu autori-tăţile de atunci care limitau anumiteelemente de cultură și limbă română înTransilvania, Banat etc. Pe de altăparte, a fost îndemnat de fruntaşiiromânilor, care aveau „cartierul gene-ral” în oraşul de pe Mureş, să acţione-ze în conformitate cu deziderateleimpuse de mişcarea naţională dinTransilvania. A încercat să găseascăcalea de mijloc pentru a împăca celedouă tabere diametral opuse. Prinmulți ani de dialog constant și răbda-re Preasfințitul Ioan a reușit sădepășească multe diferențe și a apro-fundat înțelegerea și încrederea dintrecontemporanii săi. În același timp, ară-denii s-au apropiat unii de alții prinslujirea comună adusă aproapelui, ade-sea în situații de suferință și de „per-secuție”. Chiriarhul arădean a arătatcă prin dialog și mărturie împărtășitănu mai suntem străini. Dimpotrivă,am învățat că ceea ce ne unește estemai mare decât ceea ce ne desparte. Nicolae Iorga întreprinde în 1906o călătorie prin Ardeal și Banat, înurma căreia ne spune că „Româniisunt foarte tari în Arad, unde au unepiscop ortodox, pe smeritul călugărIgnatie Papp, un seminariu bun, oescelentă Preparandie, revista Biseri-ca și Școala și foaia politică Tribuna(fosta Tribuna poporului). Ei sunt binereprezentați în adunarea comitatului,unde se vorbește slobod românește, șitocmai zilele acestea ai noștri au spusadevăruri crude partidelor ungureșticare se luptă și aici aprig în jurul pro-gramului desfășurat de coaliție. Sun-tem pe un teren solid al luptelor pen-tru afirmarea naționalității noastre”(Pagini alese din însemnările de călă-torie prin Ardeal și Banat. Volumul II,editura Minerva în 1977). Prin tactulsău pastoral vlădica Ioan ne-a demos-trat că credința noastră comună în IisusHristos și botezul nostru cer de la noi

o convertire zilnică, grație căreia repu-diem disensiunile și conflictele istori-ce care împiedică slujirea reconcilierii.În timp ce trecutul nu poate să fieschimbat, amintirea și modul de acomemora pot să fie transformate. Nerugăm pentru vindecarea rănilor noas-tre și a amintirilor care întunecă modulîn care ne vedem unii pe alții. Astăzi șiacest crez al Episcopului Ioan IgnatiePapp, după cum al altor mari înaintași,ne ajută să refuzăm categoric orice urăși orice violență, trecute și prezente, înspecial cele făcute în numele religiei.Astăzi ascultăm porunca lui Dumne-zeu de a pune deoparte orice conflict.Recunoaștem că suntem eliberați prinhar pentru a merge spre comuniunea lacare Dumnezeu ne cheamă cu timp șifără timp.În a doua parte a arhipăstoririi saleIoan I. Papp s-a confruntat cu noi rea-lităţi politice şi administrative9. Dupăspusele lui Vasile Goldiş, într-o scri-soare datată pe 7 decembrie 1918 cătreIoan I. Papp, episcopul Aradului,„acum începe adevărata muncă uriaşăpentru înfăptuirea idealului nostru deveacuri”10. Acum trebuia transferatăconducerea tuturor instituţiilor, atât lanivel local, cât şi la nivel central, cătreautorităţile de la Bucureşti. Și pentruaceasta românii au mers împreună,frățește, pe drumul spre unitate, făcândunitate și în mers, acea unitate carevine de la Duhul Sfânt și care ne aduceo singularitate specială, pe care numaiDuhul Sfânt o poate face: diversitateareconciliată.„Viaţa acestui episcop ... rămâneun neperitor izvor de mângâiere şineîntrecut îndemn de fapte bune, decredinţă în Dumnezeu, de iubire creş-tinească şi iubire a neamului româ-nesc”11. Ca şi predecesorii săi, şi epis-copul Ioan I. Papp a fost nevoit săacţioneze în două direcţii: „restabilireapăcii interne între eparhioţi şi reduce-rea progresivă a deficienţelor bugeta-re printr-o chivernisire atentă a bunu-rilor eparhiei”. Realitatea a demonstratcă a reuşit în ambele direcţii. Episco-pul Ioan I. Papp, a fost caracterizatdrept un „bun gospodar şi bun chiver-nisitor al bunurilor eparhiale”12. În 23 februarie 1920, la Sibiu, aprezidat cel dintâi Congres NaționalBisericesc al Mitropoliei Ardealuluidupă realizarea Marii Uniri. La Con-gres s-a discutat despre reformareașcolilor normale, înființarea facultăți-lor de teologie, problema reînființăriiepiscopiilor istorice și organizareaBisericii Ortodoxe Române în noilecondiții politice.Congresul a recunoscut responsa-bilitatea pastorală comună de a răs-punde la setea și la foamea spiritualeale poporului nostru de a fi una în Hris-tos. Dumnezeu ne cheamă să fimaproape de cei care aspiră la demnitate,la dreptate, la pace și la reconciliere. Înperioada păstoririi sale a fost pictatăCatedrala eparhială din Arad, a ctitoritun lăcaş de cult în localitatea sa natală,a înălţat o clădire nouă pentru şcoalacivilă de fete din Arad, dar şi una pen-tru Institutul Teologic-Pedagogic deaici. Preasfințitul Ioan a sporit avereaeparhiei prin cumpărări de clădiri şilocuri intravilane, a acordat burse şiajutoare pentru tinerimea şcolară13.
Ierarhul UniriiEpiscopul Ioan I. Papp împreunăcu episcopul Caransebeşului, MironElie Cristea, a dat o circulară către cre-dincioşii ortodocşi din Transilvania,îndemnându-i la calm şi la sprijinireaorganelor româneşti proaspăt consti-tuite (Consiliul Naţional Român şiGărzile Naţionale Româneşti). Înurma convocării Marii Adunări Naţio-

nale, episcopul Ioan I. Papp a partici-pat la Alba Iulia ca delegat de drept.Fiind decanul de vârstă al ierarhilorortodocşi, a fost ales co-preşedinte alAdunării, alături de Gheorghe Pop deBăseşti şi episcopul greco-catolic IuliuHossu.În dimineaţa zilei de duminică, 1decembrie 1918, episcopul Aradului aslujit în Catedrala ortodoxă SfântaLiturghie, alături de ceilalţi ierarhi şipreoţi prezenţi în Cetatea Unirii, undea rostit la încheiere „Cel ce a înviatdin morţi şi a înviat astăzi şi neamulromânesc, Hristos adevăratul Dum-nezeu”14. În şedinţa delegaţilor pre-zenţi la Alba Iulia, Ioan I. Papp a avutonoarea de a rosti cuvântul de înche-iere al Adunării. În cuvântul său asubliniat faptul că Biserica din Tran-silvania a fost întotdeauna alături depopor, sprijinind toate acţiunile naţiu-nii române: dreptul la existenţă, afir-mare şi dezvoltare în domeniul vieţiipublice, culturale şi economice. În dis-cursul său episcopul se referea la Bise-rica neamului, incluzându-i aici şi peortodocşi şi pe greco-catolici. În viziu-nea sa cei prezenţi la Alba Iulia s-auadunat să sărbătorească „bucuria zileiîn care ne-a răsărit şi nouă soareledreptăţii, care ne este chezăşia uneivieţi viitoare ca naţiunea româneascăliberă şi unică îndreptăţită a dispune desoarta sa prezentă şi viitoare.”Teodor Botiş, directorul Institutu-lui Pedagogic, „cerea credincioşilorsăi să se organizeze pentru a asiguratrecerea de la lumea veche la ceanouă”. Apelul a fost publicat în ziarulRomânul din Arad15.Biserica arădeană, ca şi cea dinîntreaga Transilvanie a căutat să-şi per-fecţioneze organizarea administrativă,adaptând-o situaţiei create prin unireadin 1918. În noile condiţii istorice,ţelurile erau altele decât cele ale înain-taşilor. Un suflu înnoitor pătrundea,după Marea Unire în toate domeniilevieţii culturale din Transilvania. Oseamă din problemele specifice aleacestei provincii dispăreau sau erausupuse unei reconsiderări de cătregeneraţia de după război. Nu se mairezumau la local, ci tindeau a creavalori noi cu valabilitate în acelaşi timpnaţională şi universală16.Episcopul Ioan I. Papp a fost con-temporan cu evenimente care au dus laschimbarea radicală a realităţilor isto-rice româneşti. A avut chemarea săpăstorească Eparhia Aradului în tim-pul zbuciumatelor zile ale primuluirăzboi mondial, dar şi bucuria să vadăRomânia Mare. „Cerul i-a hărăzit săvadă cele mai zbuciumate timpuri dincâte a avut istoria şi să trăiască etape-le de culminaţie ale epopeii neamuluisău”17. Drumul Bisericii, ca și acela alpopoarelor, este în mâinile lui Hristosînviat, victorios asupra morții și asupranedreptății pe care El a purtat-o și aîndurat-o în numele tuturor. Hristosne face părtași de biruința Sa. NumaiEl este capabil să ne transforme și săne facă, din slabi și șovăitori, puterniciși curajoși în săvârșirea binelui. NumaiHristos ne poate salva de consecințelenegative ale diviziunilor noastre.După o arhipăstorire de 22 de aniîn fruntea diecezei Aradului, în searazilei de 21 ianuarie 1925, la vârstade 77 de ani, episcopul Ioan Papp atrecut la cele veșnice, fiind înmor-mântat într-o criptă sub altarul bise-ricii ctitorite de el la Pocioveliște(Bihor). În fruntea Episcopiei Ara-dului, Ioan I. Papp a asigurat bunulmers al vieții religios-morale a cre-dincioșilor printr-o disciplină deose-bită, spirit care l-a însoțit întreagaperioadă de episcopat.

1 Şirul episcopilor români arădeni:Nestor Ioanovici (1829-1830); Ghe-rasim Raţ (1835-1850); Procopie Ivaş-covici (1853-1873); Miron Romanul(1873-1874); Ioan Meţianu (1875-1898); Iosif Goldiş (1899-1902), veziPavel, Vesa, Episcopii Aradului. 1706-2006, Arad, Edit. Gutenberg Univers,2007.
2 Gheorghe Liţiu, „Episcopul IoanIgnatie Pap al Aradului (1903-1925)”,în Mitropolia Banatului (Timișoara),Edit. Mitropoliei Banatului, anul XIX,1969, nr. 1-3, p. 87.
3 Biserica şi Şcoala (Arad), anXXVII, nr. 3 din 29 ianuarie 1903.
4 Gh. Liţiu, op. cit., p. 88.
5 „Hirotonirea P.S.S. D-lui EpiscopIoan I. Papp şi sosirea P.S. Sale la reşe-dinţă”, în Biserica şi Şcoala (Arad), anXXVII, nr. 17 din 27 aprilie/10 mai1903, p. 130.
6 Pavel Vesa, Episcopia Aradului.Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706–1918), Cluj Napoca, 2006, pp. 223 şiurm.
7 Ştefan Argatu, Un moment dinviaţa dr. Nicolae Bălan (1882-1955).Alegerea ca mitropolit al Ardealului,în „Codrul Cosminului”, Suceava, Ed.Universităţii din Suceava, 2009, Serianouă, nr. 15 (25), pp. 175-197.
8 Astfel cele 6 protopopiate și 276de parohii cu un număr de 211 749credincioși, aparținătoare părțilorCrișanei și Bihorului, ieșeau de subjurisdicția Episcopiei Aradului. Înacest context eclezial, după alegerea la3/16 octombrie 1920 a primului epis-cop al Oradiei în persoana lui RomanCiorogariu, Episcopia Aradului aveaîn componența sa un număr de 12 pro-topopiate cu 399 parohii și 388 589credincioși. Acestea erau: Arad, Chiși-neu Criș, Șiria, Ineu, Buteni, Hălma-giu, Radna, Lipova, Belinț, Timișoara,Vinga și Comloșul Bănățean.
9 La începutul arhipăstoririi epis-copului Ioan Papp, Episcopia Aradu-lui avea jurisdicție peste un teritoriudestul de întins, cuprinzând părțile ară-dene, crișene și timișene. La Arad șiOradea funcționa câte un Consistoriueparhial, cel de la Oradea fiind condusde un vicar. Consistoriul arădeancuprinde 11 protopopiate cu 310 paro-hii matre și 114 filii în care funcționau406 preoți la 386.514 suflete. Consis-toriul eparhial din Oradea era formatdin 6 protopopiate, cu 266 parohiimatre și 265 filii, în care funcționau un202 preoți la 193.498 de suflete.
10 Andrei Caciora, Nicolae Roşuţ,Aradul în lupta pentru eliberareasocială şi naţională, vol. II, Arad,1980, p. 232, doc. 77.
11 Biserica şi Şcoala (Arad), anulXLIX, nr. 4, 25 ianuarie 1925, p. 1.
12 Episcopia Aradului 1706-1956,în „Îndrumări bisericeşti pe anul1956”, Arad, 1955, p. 155.
13 Pr. Prof. Dr. Alexandru Mora-ru, Dicționarul ierarhilor români șistrăini slujitori ai credincioșilorBisericii Ortodoxe Române, EdituraBasilica, București, 2015, p. 337-338.
14 Episcopia Aradului 1706-1959,p. 226.
15 Românul, an VII, nr. 3, 1918,appud Vasile Popeangă, Ion B.Mureşianu, Aradul cultural în luptapentru înfăptuirea Marii Uniri(1908-1918), Arad, Edit. EpiscopieiOrtodoxe Române a Aradului, 1991,p. 27.
16 Horia Medeleanu, Aradul întremit şi adevăr istoric, ediţia a II-a, Arad,edit. Flacăra Roşie, 2011, p. 163.
17 Episcopul Ioan I. Papp, în Tri-buna nouă (Arad), anul II, nr. 17, 23ianuarie 1925.
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Ne aflăm în Anul Centenar – un anspecial, deosebit, sfânt, plin de sacru şisimbol, plin de istorie, cultură, civilizaţieşi spiritualitate. Şi, astfel trebuie să şi rămâ-nă! Spuneam că este un an plin de sacra-litate, sfinţenie şi simbol!Unul dintre aceste simboluri sfinte,sacre, perene şi eterne este noua Cate-drală Naţională, Patriarhală, căci Cate-drala Mântuirii Neamului nostruRomânesc reprezintă simbolul şi sinte-za ethosului creştin-ortodox al Poporu-lui Român, zidirea ei implicând diver-se şi variate semnificaţii, de la celeduhovniceşti-liturgice-pastorale-misionare-teologice până la cele naţio-nale-patriotice-artistice-arhitecturale-culturale şi social-comunitare. În acest sens construirea ei se consti-tuie într-un simbol al permanenţei sintezeidintre Biserică, Neam şi Popor, precum şiîntr-o afirmare dinamică a valorilor spiri-tuale şi culturale ale Neamului/Poporuluinostru. În imaginea ei se vor regăsi tradiţia şimodernitatea, universalul şi particularul,amprenta inconfundabilă a devenirii isto-ric-religioase şi culturale a poporuluiromân şi amprenta năzuinţelor spiritualeale acestui popor pentru veacurile ce vorveni. Cu alte cuvinte, este nevoie de un ase-menea efort spiritual, social, comunitar şimaterial pentru a da viaţa sacră unui spa-ţiu, sfinţit şi sfânt, care va folosi nemijlo-cit nu numai unui popor aflat în rugăciu-ne, ci şi unui popor chemat să-şi afirmemereu identitatea, demnitatea, verticali-tatea şi măiestria, precum şi

loialitatea/fidelitatea faţă de visele şinăzuinţele înaintaşilor care doreau cuardoare zidirea unui asemenea dumneze-iesc locaş. Comuniune a oamenilor cuDomnul Iisus Hristos şi întreolaltă, legă-tură între generaţii, punte între eclesial,artistic, cultural, şi social, deschidere res-ponsabilă spre istoria şi spiritualitateaneamului nostru românesc, afirmare aidentităţii şi a permanenţei creştinismuluiortodox pe aceste meleaguri, simbol alunităţii spirituale a poporului român, spa-ţiu viu al afirmării valorilor EvanghelieiMântuitorului Iisus Hristos într-o lumesecularizată şi globalizată, CatedralaMântuirii Neamului Românesc şi a Popo-rului Român, de aici şi de pretutindeni,rămâne, deci, un ideal, un simbol, un repercare trebuie asumat permanent, continuu,adică până la capăt, de către fiecare creş-tin. De ce? Pentru că are menirea cuprin-zătoare de a ne aduce aminte, mereu şimereu, într-o lume care renunţă cu atâtauşurinţă la propriile-i rădăcini transcen-dente, cine suntem, cu adevărat!Numai în măsura în care vom con-ştientiza necesitatea acestei mişcări lăun-trice de asumare dinamică a identităţiinoastre vom reuşi să descoperim sensulultim al acestei zidiri impresionante pepământ românesc care nu este altul decâtcel legat de aspiraţia spre propăşire şi măr-turisire a credinţei neamului. Ori neamul,poporul – chiar într-o lume globalizată - cade altfel fiecare persoană - chiar într-olume hiper-individualizată - este chema-tă să conştientizeze că nu-şi poate aflasensul profund şi ultim al existenţei înafara lui Iisus Hristos. Catedrala noastrăPatriarhală, Naţionalăne arată că aspira-

ţia/menirea ultimă a lumii este dincolo delume, ea ne indică că locul omului esteBiserica şi Iisus Hristos este locul omu-lui: în acest adevăr stă „pragul speranţei şial nădejdii” pentru noi.Credinţa ca manifestare a persoanei încomuniune se poate întrupa într-o viziuneteologică asupra orânduirii spaţiului sacrucare teologhiseşte şi exprimă această cre-dinţă într-o intimă corespondenţă cu Evan-ghelia, dogma şi experienţa Bisericii. Arhitectonica Catedralei Naţionalea Mântuirii Neamului – care, deloc întâm-plător, ci, pur şi simplu, proniator, va ficonsacrată/inaugurată în acest an, spe-cial/deosebit - al CentenaruluiMarii Uniride la Alba Iulia, ne introduce, aşadar, înexperienţa eclesială a credinţei noastreautentice, care converge în multiplele eimanifestări spre dimensiunea sacramen-tală, care, în Dumnezeiasca Euharistieoferă omului unirea maximă/deplină saudesăvârşită cu Domnul nostru Iisus Hris-tos şi totodată pregustarea plină de har şide adevăr a Împărăţiei, ca neînserată zi aopta. Configuraţia ansamblului arhitectu-ral pune această dimensiune sacramen-tal-liturgică în centru prin simbolisticaPotirului Euharistic, după cum în interio-rul acestui centru se ridică maiestuos Cate-drala noastră, Naţională şi Patriarhală, acărei simbolistică gravitează în jurul Pan-tocratoruluiIisus Hristos şi a Sfintei Treimicare cuprinde întreg universul creat, înce-putul, mijlocul şi sfârşitul creaţiei. Stator-nicia Tradiţiei Bisericii se împleteşte, pozi-tiv şi constructiv, cu dinamica acesteia,într-o aspiraţie spre a cuprinde universalulşi particularul într-o sinteză a coborârii

iubitoare şi mântuitoare a lui Dumnezeu laom şi o urcare iubitoare şi mântuitoare aomului la Dumnezeu,prin Iisus Hristos înDuhul Sfânt. Desigur, pe lângă aspectulsoteriologic, nu lipseşte din ansamblularhitectural nici dimensiunea eshatologi-că a creaţiei, reprezentată de cele opt turleca simbol al zilei a opta. În interiorul Catedralei noastre Naţio-nale şi Patriarhale – închinată Praznicu-lui Înălţării Domnului, Sărbătorii EroilorNeamului şi ocrotită de Apostolul nostruNaţional – Sfântul Andrei cel întâi chematla apostolatul hristic, mesianic şi mân-tuitor, ca spaţiu sfânt şi sacru, oamenii nuvor privi doar estetica plină de semnifica-ţii teologice, duhovniceşti şi culturale, ci sevor ruga, se vor angaja într-un itinerar spresfinţenie, comuniune şi desăvârşire, pre-gustând, în acest fel, taina zilei a opta înTainele Bisericii şi făcând experienţa aces-tei Sfinte Taine ca şi sens profund şi esen-ţial al existenţei personal-comunitare,des-coperite deplin şi desăvârşit în IisusHristos.Asumarea unui asemenea proiect,deşi se realizează în istorie, depăşeşte pen-tru fiecare creştin, imediatul cotidian, ase-mănându-se cu itinerarul „darului” trans-format după cuvintele lui Iisus Hristos în„comoara din ceruri”.De aceea, darul fiecăruia pentru aici,în vederea unei asemenea construcţii, vafi „un dar pentru eternitate”.Altfel spus, pentru realizarea/împlini-rea acestui deziderat spiritual, care se întin-de ca un arc peste generaţii,este nevoie să-i acordăm acestuia un loc în sufletuluinostru, loc care va deveni treptat semn alÎmpărăţiei şi al vieţii veşnice, legându-

ne totodată de idealurile şi aspiraţiile înain-taşilor noştri, ca la rândul nostru să lăsăm,şi noi, o moştenire cu valoare de simbolnaţional şi universal copiilor, nepoţilor şiurmaşilor noştri!Totodată, pentru împlinirea acestuidemers ori deziderat spiritual, care deşise săvârşeşte pe pământ, are rânduialacetelor îngereşti, pentru ca oameniiîmpreună cu îngerii, creaţia întreagă sădoxologească Creatorului ei, este nevoiede o credinţă vie şi dinamică şi de o iubi-re neîndoielnică şi incontestabilă faţă deBiserică, Popor şi Neam.Biserica este un dar, de aceea să fimonoraţi şi fericiţi că suntem chemaţi săfim Biserica lui Dumnezeu, să avembucuria că aparţinem Bisericii Lui. Eaeste un dar frumos, în interiorul căreianoi trăim deodată, cu Iisus Hristos, fru-museţea negrăită a tainei istoriei popo-rului/neamului nostru şi a veşniciei lui! Prin urmare, să fim recunoscători pen-tru darul Domnului, pentru că „împreunăcu Hristos” noi exprimăm experienţa de afi cu toţi uniţi în numele Lui, experienţa dea fi Biserică, manifestată de poporul luiDumnezeu în jurul Sfintei Treimi.Aşadar, iată şi de aici constatăm fap-tul că Biserica şi, de fapt, Ortodoxia este oformă de creştinism (nesecularizată în con-ţinutul şi fondul ei intrisec, adânc şi auten-tic) extrem de rafinată, de nobilă, de fină,pe care puţini o ştiu astăzi aprecia sau gustaîn profunzimile ei dintru început, lucrupentru care ne rugăm Lui Dumnezeu –Cel în Sfânta Treime preamărit, să ne ajuteşi să ne lumineze minţile, cele acoperite deumbra păcatului, a patimii şi a morţii!
Stelian Gomboş

Catedrala Mântuirii Neamului – Simbol al Spiritualităţiinoastre Româneşti şi al Anului Centenar - 2018

În zilele de 18 – 20 ianuarie 2018, lareşedinţa arhiepiscopală şi la CentrulEparhial din Arad s-au desfăşurat lucrărileSinaxei, Consiliului şi ale AdunăriiEparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului.
Sinaxa monahalăÎn ziua de 18 ianuarie a.c., în sala deşedinţe a Centrului Eparhial a avut locSinaxa Monahală a stareţilor şi stareţelormănăstirilor şi schiturilor din cuprinsulArhiepiscopiei Aradului, cu binecu-vântarea şi în prezenţa ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului șia Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.Chiriarhul a adresat participanţilor uncuvânt duhovnicesc privind îmbunătăţireavieţii spirituale şi buna rânduială ce trebuiesă existe în mănăstiri. Întrunirea a avut cascop analizarea problemelor specificemonahale, promovarea schimbului deexperienţă liturgică, duhovnicească şiadministrativă, precum şi adoptarea demăsuri adecvate în scopul îmbunătăţiriiautenticităţii vieţii monahale. PărinteleArhim. Teofan Mada, vicar eparhial șiexarh al mănăstirilor din cuprinsulEparhiei a prezentat ordinea de zi pentruSinaxa monahală.
Consiliul EparhialÎn ziua de vineri, 19 ianuarie a.c., lalucrările Consiliului Eparhial, la invitaţiaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei a fostprezent Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mit-ropolitul Banatului, continuându-se ast-fel o tradiţie existentă în Mitropolia Banat-ului. Înaltpreasfinţitul Părinte MitropolitIoan în cuvântul său a apreciat în modpozitiv toate activităţile desfăşurate în anulprecedent sub Arhipăstorirea şi îndru-marea Chiriarhului locului şi a accentuatimportanţa intensificării acţiunilor bis-ericeşti în viaţa credincioşilor printr-o bunăconlucrare între ostenitorii CentruluiEparhial şi preoţimea arădeană. Înalt-preasfinţitul Părinte Ioan a dat unele

îndrumări la problemele curente care intrăîn competenţa acestui for deliberativeparhial, şi anume, a Consiliului Eparhial.În cadrul şedinţei Consiliului eparhialpe ordinea de zi a fost prezentarea şianalizarea Rapoartelor asupra activităţiiadministrativ-bisericeşti, cultural- pas-torale, economice şi de asistenţă social-filantropică din eparhie în anul 2017.Membrii Consiliul Eparhial, împreună cumembrii Permanenţei Consiliului Eparhialşi Părinţii Protopopi au avut ca principalpunct pe ordinea de zi audierea, analizareaşi definitivarea Rapoartelor Generale aleSectoarelor administraţiei eparhiale, învederea prezentării acestora spre ratifi-care Adunării Eparhiale. Astfel:
Preacucernicul Părinte drd. Silviu-

Nicolae Faur, consilier administrativ- bis-ericesc, a prezentat Raportul Generalasupra activităţii din Sectorul Adminis-trativ-bisericesc: situaţia statistică aunităţilor şi a locaşurilor de cult din cuprin-sul eparhiei, a personalului bisericescdeservent, după vechime şi grade profe-sionale de încadrare, activitatea depregătire şi perfecţionare a clerului, activ-itatea liturgică, canonică, juridică şi disci-plinară în cuprinsul eparhiei, situaţianumirilor, încadrării, completării posturilorclericale şi neclericale, viaţa monahală,alte probleme care intră în competenţaadministrativ- bisericească.
Preacuviosul Părinte dr. Iustin

Popovici, consilier cultural, a prezentatRaportul anual al Sectorului Cultural-Edu-caţional. În cele opt capitole ale Raportu-lui a fost evidenţiată activitatea pastoral-misionară la nivelul Centrului eparhial, laprotopopiate şi parohii, desfăşurată subauspiciile „Anului omagial al sfintelor
icoane, al iconarilor și al pictorilor bis-
ericești” și ,,Anului comemorativ Jus-
tinian Patriarhul și al apărătorilor Orto-
doxiei în timpul comunismului”, înPatriarhia Română, activitatea educaţion-

ală în şcolile teologice ale eparhiei şi ceade predare a Religiei în şcoli, relaţiile inter-confesionale, activitatea de perfecţionareîn latura cultural-teologică prin editarea şidesfacerea lucrărilor teologice şi a cărţiireligioase, activitatea mass-media, con-servarea patrimoniului bisericesc-cultural,mobil şi imobil, activitatea bibliotecii şiarhivei eparhiale.
Preacucernicul Părinte Mihai-Octa-

vian Blaj, consilier economic, a prezentatDarea de seamă asupra activităţii eparhialesub aspect economic-financiar, supunândspre analiză situaţia economică a eparhiei,bugetul anual de venituri şi cheltuieli,administrarea imobilelor eparhiale, ges-tionarea întregului patrimoniu bisericesc lanivelul parohiilor, la protopopiate şi laCentrul eparhial. O atenţie deosebită a fostacordată respectării disciplinei financiarela oficiile protopopeşti. În mod special s-a discutat despre stadiul actual al lucrărilorde pictură de la Catedrala arhiepiscopalăși pregătirea pentru sfințirea acesteia.
Preacucernicul Părinte Gabriel-

Cosmin Mariş, consilier social, a prezen-tat activitatea eparhială din anul 2017 des-făşurată în Sectorul Social. Astfel, au fostprezentate principalele coordonate ale uneipreocupări susţinute în latura social-filantropică şi de caritate creştină: coor-donarea activităţii de acordare a asistenţeireligioase în instituţii bugetare, la pro-topopiate şi parohii, a activităţilor şiproiectelor cu caracter caritabil, edu-caţional sau umanitar iniţiate în cadruleparhiei.Domnul Călin Băluț, pictorul Cate-dralei Arhiepiscopale, invitat să ia parte laaceastă întrunire, a făcut o prezentare astadiului actual de pictură a Catedralei.
Şedinţa Adunării EparhialeSâmbătă, 20 ianuarie a.c., în sala fes-tivă a Centrului Eparhial s-au desfăşuratlucrările Adunării Eparhiale, organuldeliberativ suprem pentru toate pro -

blemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimonialeale eparhiei.Lucrările au fost precedate, conformrânduielii statornicite, de slujba de Te-Deum, oficiată de către PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, înconjurat deun sobor de preoţi și diaconi, în paraclisul,,Sfânta Treime” al reşedinţei arhiepisco-pale, în prezenţa Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei şi a membrilorAdunării Eparhiale şi Permanenţei Con-siliului Eparhial, la care au participat şireprezentanţi ai autorităţilor centrale şilocale, precum şi a unor instituţii de culturădin Arad.În cuvântul rostit la deschiderealucrărilor, Înaltpreasfinţitul Timotei,Arhiepiscopul Aradului, PreşedinteleAdunării Eparhiale, după ce a salutat pecei prezenţi, a prezentat, într-o retrospec-tivă sintetică, cele mai importante real-izări administrative, cultural-pastorale,sociale şi economice ale eparhiei care aumarcat anul omagial și comemorativ2017, după care a creionat câteva dintrecoordonatele pe care se vor axa activităţileeparhiale din anul 2018, în lumina pro-gramului- cadru elaborat de către SfântulSinod al Bisericii Ortodoxe Române pen-tru Anul omagial 2018, ,,An omagial alunității de credință și de neam” și ,,Ancomemorativ al făuritorilor Marii Uniridin 1918”. De asemenea, Chiriarhul aevocat personalitatea Episcopului IoanIgnatie Papp, participant la Marea Unire,cu prilejul împlinirii în ziua de 21 ianuar-ie a 93 de ani de la trecerea sa la celeveșnice și a celorlalți participanți arădenila acest eveniment.După citirea mesajelor îndătinate, defiască ascultare şi conlucrare la întărireavieţii bisericeşti, transmise din plenulAdunării Eparhiale, Întâistătătorului Bis-ericii noastre, Preafericitului Părinte Patri-arh DANIEL şi Înaltpreasfinţitului

IOAN, Mitropolitul Banatului şi a Proce-sului-Verbal al ultimei şedinţe, lucrărileau continuat pe comisii: Administrativ-Bisericească, Cultural-Educaţională, Eco-nomică, Socială şi Comisia de Validare.În cadrul comisiilor, după analizareaRapoartelor Generale de activitate, au fostelaborate Proiectele de Hotărâri, care aufost citite în plenul Adunării Eparhialereunite de către preşedinţii comisiilor.După luările de cuvânt ale: dl. GheorgheFalcă, primarul Aradului; prof.univ.dr.Aurel Ardelean; pr.prof. dr. Cristinel Ioja,decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxădin Arad; dr. Florinel Cozma; ş.a., asupraunor aspecte din conţinutul acestora.Proiectele de hotărâri au fost aprobate înunanimitate, devenind astfel acte norma-tive cu aplicabilitate în întreaga eparhie.Invitați de onoare la această ședință debilanț au fost: dl. Iustin Cionca, Președin-tele Consiliului Județean Arad; dl. AurelArdelean, Președintele Universității,,Vasile Goldiș”; Părintele Viorel Nan șidl.Gheorghe Piper.Preasfințitul Părinte Emilian Crișan-ul, în cuvântul rostit, și-a exprimatmulțumirea pentru ,,icoana” activitățilordesfășurate în cadrul Eparhiei Aradului,în cursul anului omagial dedicaticoanelor, iconarilor și pictorilor bis-ericești. De asemenea, Ierarhul a apreci-at buna colaborare existentă între insti-tuții administrative, universități, cultelereligioase locale și Arhiepiscopia Aradu-lui și a îndemnat la unitate pentru bunaorganizare a evenimentelor dedicateAnului Centenar 2018.În încheiere ÎnaltpreasfinţitulArhiepiscop TIMOTEI a mulţumit tutur-or membrilor Adunării Eparhiale pentrucontribuţia adusă bunei desfăşurări alucrărilor, cu îndemnul ca cele propuse sădevină înfăptuire, spre folosul întregiieparhii. Protos. Dr. Iustin Popovici 

Bilanțul anului 2017 în Arhiepiscopia Aradului
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Luni, 22 ianuarie 2018, la împli-nirea a două secole de la trecerea lacele veșnice a vrednicului de pomeni-re Părinte Profesor Dimitrie Țichin-deal, în Catedrala Veche din Arad s-auînălțat rugăciuni de către Chiriarhullocului, preoți și credincioși, pentrumarele dascăl și preot care a slujit cuspirit de jertfă și demnitate școalaromânească ca învățător, și bisericaromână ca preot: Dimitrie Țichindeal.Slujba Parastasului a fost săvârșită decătre Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat deun sobor de preoți și diaconi. Dinsobor au făcut parte Protos.dr. IustinPopovici, consilier cultural al Arhiepis-copiei Aradului, Pr.prof.dr. CristinelIoja, decanul Facultății de TeologieOrtodoxă din Arad, Ierom.dr. NicolaeTang, lector la Facultatea de TeologieOrotodoxă din Arad și fost profesor laColegiul Național ,,Dimitrie Țichin-deal” din Arad, Pr. Gheorghe Gligor,fost profesor de religie la acelașicolegiu, Arhid. Tiberiu Ardelean,

inspector eparhial și Arhid. Iov Oră-dan.La slujbă au fost prezenteautoritățile locale, domnul DoruSinaci, directorul Bibliotecii Județene,,Alexandru D. Xenopol” din Arad,preoți, dascăli ai Colegiului Național,,Dimitrie Țichindeal”, studenți teolo-

gi de la Facultatea de Teologie Orto-doxă din Arad, elevi seminariști de laSeminarul Teologic Ortodox din Arad,însoțiți de Părintele Pompiliu Gavra,directorul seminarului, istorici șioameni de cultură din municipiu.Înaltpreasfințitul Părinte Timoteia rostit un cuvânt de evocare în care

a amintit că în cadrul Zilelor CulturiiRomâne și a Anului Centenar seînscrie și comemorarea Preotului Pro-fesor Dimitrie Țichindeal, slujitor alAltarului și a Catedrei. În acest con-text a amintit sintagma pe care Emi-nescu a atribuit-o lui Țichindeal înpoezia Epigonii, ,,gură de aur”. Dacăîn mediul ecleziastic această sintagmădefinește pe unul din cei mai mariPărinți și predicatori ai Bisericii,Sfântul Ioan Gură de Aur, aceiași sin-tagmă, în viziunea marelui poetnațional Mihai Eminescu, sepotrivește marelui dascăl, slujitor șiluptător național, care pe bună drep-tate, prin acțiunile sale, poate fi numitpărinte al neamului românesc și alșcolilor arădene, în general, și aPreparandiei în mod special. Prinlupta sa pentru românizarea scaunuluiepiscopal de la Arad, prin tipărireade cărți, prin lupta pentru introduc-erea grafiei latine, Țichindeal seînscrie între făuritorii Marii Uniri,anticipând cu un secol marele act de

la Alba Iulia, a subliniat Înaltpreas-finția Sa.Din partea cadrelor didactice dela Colegiul Național ,,Preparandia –Dimitrie Țichindeal”, domnul DoruBogdan, director și profesor al acesteișcoli vreme de decenii, a evocat într-unbogat cuvânt biografia marelui dascălși direcțiile principale a luptei deemancipare națională duse de el încadrul Preparandiei din Arad. ,,Ceomagiu mai cald și mai plin de grati-tudine, i-ar arăta instituția pe care aslujit-o cu atâta jertfă, asemenea unuimucenic – martir, decât să-iinscripționeze pentru eternitate numelelui în numele ei: Colegiul Național,,Preparandia – Dimitrie Țichindeal”din Arad. Este Școala ce redă plenarosmoza firească dintre om și școală.Pentru Țichindeal, Preparandia a fostșcoala lui de inimă, de cuget, de suflet,de fapte demne și de mare iubire, aaccentuat domnul profesor în cuvântulsău. Ierom. Dr. Nicolae Tang

Comemorarea Preotului Profesor Dimitrie Țichindeal

Maica stavroforă Ieroteia Avram,fostă stareță a Mănăstirii ,,SfântulSimeon Stâlpnicul” din cartierul
arădean Gai, a fost înmormântată luni,8 ianuarie 2018, în cimitirul așezămân-tului monahal de maici.Slujba de înmormântare a fost ofi-ciată de trei ierarhi ai Bisericii noastre:Chiriarhul locului, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, Preasfințitul PărinteSiluan, Episcopul Ortodox Român alUngariei, Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, înconjurați de un soborde aproximativ 30 de preoți și diaconi,părinți consilieri de la Centrul Eparhial,stareți de la mănăstirile din cadruleparhiei, protopopi și alți preoți parohi.La slujba de înmormântare au par-ticipat și starețe de la mai multe mănă-stiri din țară, ucenice ale maiciiIeroteia, precum și numeroși credin-cioși apropiați ai mănăstirii.

În necrologul rostit, Înaltprea -sfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului a spus că maica Ieroteia afost și va rămâne un model de smere-nie și de viață trăită în rugăciune. Erao monahie care răspândea în jurul eimultă lumină. Însăși sfârșitul ei într-omare zi de praznic demonstrează acestlucru, a spus Înaltpreasfinția Sa.Preasfințitul Părinte Siluan, fostduhovnic al Mănăstirii Arad-Gai, încuvântul rostit, a evocat viața și trăireamonahală a maicii Ieroteia și a transmisun cuvânt de mângâiere pentru obșteade maici din această mănăstire, îndem-nându-le să urmeze modelul de trăiremonahală a celei ce le-a fost stareță.La final, Părintele Protos. MacarieDeleu, duhovnicul mănăstirii, aprezentat biografia maicii Ieroteia, din

care spicuim:S-a născut la 31 mai1928 în localitatea Loman, jud. Albași a primit la botez numele de Ioana.La vârsta de 24 de ani a intrat caviețuitoare în Mănăstirea Rătești, undea fost și tunsă în monahism. Dupăcâțiva ani, în anul 1960, în urmaDecretului 410/1959, a fost dată afarădin mănăstire, întorcându-se acasă șilucrând ca infirmieră la un spital. Înanul 1977 a fost chemată de stareța deatunci a Mănăstirii ,,Sfântul SimeonStâlpnicul” din Arad-Gai, unde aprimit ascultarea de ghid la muzeu.Între anii 1980-1984 a fost aleasă castareță a mănăstirii. În perioada 1984-1992 a avut mai multe ascultări înmănăstire, iar în februarie 1992 a fostaleasă, din nou, stareță a mănăstirii,conducând și chivernisind toate cu

bună rânduială până anul 2009, când,datorită vârstei înaintate, a decis să seretragă din această funcție. În vremeastăreției sale a reușit să construiască:biserica nouă, una dintre cele maimari biserici mănăstirești din țară,clopotnița, un corp de chilii și trapezamare. Tot ea a determinat prin mod-elul ei de trăire și alte tinere săîmbrățișeze viața monahală, astfel,numărul lor sporind mult în aceastăperioadă.După o scurtă suferință, la vârs-ta de aproape 90 de ani, în timpulSfintei Liturghii din ziua dePraznic a Botezului Domnului,când cerurile sunt deschise, maicaIeroteia și-a dat sufletul în mâinilelui Dumnezeu.Protos. Dr. Iustin Popovici 

Duminică, 21 ianuarie 2018, labiserica parohială din Mâsca, dupăsăvârșirea Sfintei Liturghii, a fost ofi-ciată o slujbă de pomenire a preotuluiși profesorului Ioan Petranu, laîmplinirea a 154 ani de la nașterea sași a 114 ani de la moartea sa. La sluj-ba parastasului a participat și părin-tele Pavel Savu din Șiria.D-l profesor Marcel Priescu, con-silier local, a prezentat câteva aspectedin viața și activitatea celui omagiat.La slujbă au participat și d-l primar alComunei Șiria, ing. Valentin Bot, pre-cum și d-na Garofița Popa, consilierjudețean.Se cuvine să creionăm în câtevacuvinte pe cel care a fost preotul, pro-fesorul şi eminentul filolog, dr. IoanPetran.S-a născut în urmă cu 154 ani,mai exact, în anul 1864 la data de 19ianuarie, în satul Mâsca, din părinţiiPavel şi Ana Petran, fiind al doileacopil (a mai avut o soră: Maria). Prinmoartea timpurie a tatălui, mamarămâne văduvă cu cei doi copii orfani,dar în pofida greutăţilor vieţii, fiind opodgoreancă harnică şi ambiţioasă,reuşeşte să-şi trimită băiatul la celemai înalte şcoli ale vremii. Astfel, Ioan

Petran urmează cursurile şcolii con-fesionale din Mâsca, primele clase,între anii 1871-1875. Între anii 1875-1880 îl găsim elev la Liceul de Stat dinArad, apoi, având o situaţie bună laînvăţătură şi fiind orfan se transferă laLiceul „Samuil Vulcan” din Beiuş,unde se acordau ajutoare mai sub-stanţiale elevilor orfani şi silitori.Absolvă clasa a VIII-a în anul şcolar1882/1883 şi-şi ia examenul de matu-ritate. În toamna anului 1883 seînscrie la Institutul Teologic din Aradpe care îl absolvă în anul 1886. Man-ifestând o predilecţie pentru studiullimbii şi literaturii române, îşi contin-uă studiile universitare, înscriindu-seîn toamna anului 1886, la Facultateade Litere şi Filosofie a Universităţiidin Budapesta, ca bursier al fundaţiei„Emanoil Gojdu”. Studiile sale se vorîncununa prin obţinerea titlului dedoctor în filosofie în primăvara anului1901 (Diploma în original, în limbalatină o deţine familia avocatuluiPetru Olaru, a cărui soţie, Delia, afost nepoata lui I. Petran). Începu-turile carierei sale didactice se leagăde oraşul Braşov, unde va funcţiona caprofesor de limba şi literatura română,timp de un an de zile (1888/1889). În

vara anului 1889 se căsătoreşte cuAurelia, fiica lui Liubomir Onu dinCovăsânţ şi este hirotonit preot peseama parohiei Şiria. Aici în Şiria senaşte, în anul 1889, fiul Coriolan, caredevine un falnic stejar al arteiromâneşti, recunoscut peste hotare,având titlul de Profesor universitarDr. Coriolan Petran, care pe lângăactivitatea didactică, a elaborat oseamă de lucrări despre Bisericile delemn din Ardeal, în special din Bihorşi judeţul Arad. Ca preot, Ioan Petranslujeşte doar un an, pentru că în anul1890 este numit profesor la catedra delimba şi literatura română a

Preparandiei din Arad (Şcoala peda-gogică de învăţători). Aici desfăşoarăo bogată activitate pedagogică axată,în special, pe publicarea de manualeşcolare de limba română, în special degramatică, care se disting printr-oînaltă ţinută ştiinţifică şi realizaremetodică de prim rang. Din presavremii (revistele „Biserica şi şcoala”,„Tribuna poporului”), aflăm că man-ualele elaborate de I. Petran şiapariţia lor era salutară în contextulvremii de atunci, dacă ţinem cont şi defaptul că limba constituie, alături decredinţă, fiinţa unui neam. Pe lângăactivitatea de la catedră mai ocupă şi

alte funcţii: director al Şcolii de fete(1900-1901), asesor anorar al Senat-ului şcolii, asesor consistorial, mem-bru în comisia de examinare a candi-daţilor la preoţie, profesor la cursurileorganizate pentru învăţătorii necalifi-caţi. În plină activitate, la numai 40 deani, contractează o pneumonie şi numai poate fi salvat. Se stinge din viaţăîn seara zilei de 17 ianuarie 1904.Slujba de înmormântare a avut locmiercuri, 20 ianuarie, în catedrala epis-copală din Arad, în prezenţa episcop-ului Ioan Ignatie Papp şi a unuinumeros sobor de preoţi. Răspunsurileliturgice au fost date de corul Insitutu-lui Teologic, sub conducerea prof. Tri-fon Lugojan.În faţa a numeroşi participanţi(presa vremii notează că biserica eraticsită de lume), directorul Şcolii ped-agogice (Preparandia), RomanCiorogariu a rostit un înduioşătorpanegiric.Trupul neînsufleţit al marelui pro-fesor a fost depus în Cimitirul Eterni-tatea, la groapă rostind un cuvânt derămas bun elevul Iosif Tărău, carepezentant al tinerimii studioase de lapedagogie şi teologie.Pr. Radeș Mihai

Maica stavroforă Ieroteia Avram, fostă starețăa Mănăstirii Arad-Gai, a trecut la cele veșnice

Pomenirea Preotului și Profesorului Ioan Petranu, în Parohia Mâsca



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Anul Nou 2018 sărbătorit de

arădeniNoaptea de Anul NouÎn noaptea dintre ani, Înaltpreas-finţitul Părinte dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat înmijlocul clerului şi credincioşilorprezenţi în număr mare la CatedralaArhiepiscopală „Sfânta Treime” dinArad. Respectând hotărârea SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române, aoficiat Slujba la trecerea dintre ani,înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni. Inaltpreasfinţia Sa a rostit uncuvânt de învăţătură în care a făcutreferire la rugăciunile rostite în cadrulslujbei.De asemenea, Chiriarhul a amintitfaptul că în această zi, la Sfânta Patri-arhie va fi proclamat noul An omagialal unităţii de credinţă şi de neam pre-cum şi Anul comemorativ dedicat fău-ritorilor Marii Uniri din 1918, întreaceştia fiind şi unele personalităţi ară-dene din acea vreme. La final, Înalt-preasfinţia Sa a împărtăşit credin-cioşilor toate bunele urări pentru NoulAn.Sfânta Liturghie arhierească laCatedrala ArhiepiscopalăÎn prima zi a Anului Nou civil cândBiserica Ortodoxă sărbătoreşteTăiereaîmprejur cea după Trup a Domnului şipe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepis-copul Cezareei Capadociei, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a săvârşit SfântaLiturghie a Sfântului Vasile cel Mare laCatedrala Arhiepiscopală din Arad, înfruntea soborului preoţilor şi diaconilorslujitori. Din sobor au făcut parte Părin-tele Simion Mladin, eclesiarhul cate-dralei, Părintele Gheorghe Gogan,Părintele Mircea Cricovean, Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector bisericesc,Arhid. Claudiu Condurache şi Arhid.Alexandru Tiulea.Cuvântul de învăţătură al Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei a fostpe baza stihului ,,Întru numele Dom-nului” (Col. 2; Luca 2), stih bisericescfolosit la începutul şi sfârşitul oricăruilucru bun, pe care aprofundându-l, maiales la trecerea dintre ani, prin prismatrăirilor personale sau colective, soco-tim potrivită rugăciunea către Dum-nezeu pentru vremea trecută şi decerere pentru binecuvântarea necesarăcelei viitoare, dorind ca aceasta săaducă împlinirea celor vrednice dedorit pentru ţară şi popor, pentru Bis-erică şi lume, a subliniat Înaltpreas-finţia Sa.Anul Nou la Mănăstirea Arad-GaiPreasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului a săvârșit SfântaLiturghie a Sfântului Vasile cel Mare,în biserica nouă a Mănăstirii Arad-Gai,înconjurat de un sobor de slujitori, înprezența obștii monahale de maici și anumeroși credincioși, veniți pentru aprimi binecuvântarea Ierarhului laînceput de an calendaristic.Preasfinția Sa a rostit un cuvânt deînvățătură în care a explicat însem-nătatea sărbătorilor din această zi,adică Anul Nou civil, Tăierea împre-jur cea după trup a MântuitoruluiHristos și pomenirea Sfântului Vasilecel Mare.Îndătinata recepţie de Anul NouÎn seara zilei, la reşedinţa eparhialăa avut loc îndătinata recepţie, oferită decătre Înaltpreasfinţitul ArhiepiscopTimotei preoţilor şi credincioşilor dinmunicipiul Arad de Anul Nou. Alăturide Înaltpreasfinția Sa au fost și Preas-

fințitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,părinții consilieri, stareții mănăstirilorHodoș-Bodrog și Feredeu, angajațiiCentrului Eparhial. În numele pre-oţimii din municipiu şi al participanţilorla momentul festiv, părintele GabrielMariş, consilier social a rostit o fru-moasă urare în stil tradiţional pentruChiriarh şi întreg Centrul Eparhial, laînceput de An Nou. Chiriarhul arăspuns acestor urări, împărtăşind tutur-or celor prezenţi gândurile de AnulNou, legate de munca celui din trecutcu obligaţiile pentru viitor. În moddeosebit, Înaltpreasfinţia Sa a sublini-at importanţa în acest an dedicată tem-aticii Anului omagial și comemorativ șicontribuția arădenilor la înfăptuireaMarii Uniri.
Praznicul Botezului 

Domnului la Catedrala
ArhiepiscopalăÎn ziua praznicului BotezuluiDomnului, sâmbătă, 6 ianuarie 2018,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfân-ta Liturghie în Catedrala Arhiepisco-pală „Sfânta Treime” din Arad, în frun-tea unui sobor de preoţi şi diaconi. Dinsobor au făcut parte Părintele SimionMladin, eclesiarhul catedralei, PărinteleGheorghe Gogan, Părintele MirceaCricovean, Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector bisericesc, Arhid. ClaudiuCondurache şi Arhid. AlexandruTiulea. Sute de credincioşi au partici-pat la sfânta slujbă pentru a-şi lua Aghi-asmă Mare sfinţită în această mare zide praznic.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Apa înviața lumii” (pe baza citirilor scriptur-istice ale praznicului: Tit 1, 2; Matei 3)în care a explicat despre însemnătateaapei sfințite, simbol și realitate în sporulduhovnicesc al credincioșilor și pentrutoată trebuința de folos. Sublimitateaslujbei Aghiasmei Mari în cadrulpraznicului și modul de folosire potriv-it rânduielii bisericești.După Sfânta Liturghie, Arhiepis-copul Aradului, înconjurat de soborulslujitor, a săvârşit slujba de sfinţire aApei celei mari.Răspunsurile liturgice au fost datede Grupul ,,Trifon Lugojan”, al Cate-dralei Arhiepiscopale, dirijat de tânărulMarinel RozÎn încheiere, Înaltpreasfinţitul Tim-otei a adresat credincioşilor prezenţi înnumăr impresionant, părinteşti binecu-vântări şi doriri de propăşire materialăşi spirituală.Credincioşii, cu multă răbdareşi în bună rânduială, au luat Aghi-asmă Mare din vasele anume rân-duite pe platoul din faţa CatedraleiArhiepiscopale.

Sfântul Ioan Botezătorul
sărbătorit la Mănăstirea

Arad-GaiA doua zi după Sfânta şi Dum-nezeiasca Arătare, adică Botezul Dom-nului, când Biserica a rânduit încă de laînceput a se prăznui soborul cinstituluişi slăvitului Proroc Ioan, Înainte-mergătorul şi Botezătorul Domnului,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a fost prezentla Mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlp-nicul” din cartierul arădean Gai. Cuacest prilej, Chiriarhul a săvârșit Sfân-ta și Dumnezeiasca Liturghie în biser-ica nouă a mănăstirii, împreună cuPărintele Protos. Macarie Deleu,duhovnicul mănăstirii și PărinteleArhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial, în prezența obștii monahalede maici, în frunte cu maica stareță

monahia Ecaterina Joldeș și anumeroșilor credincioși veniți la sfân-ta slujbă.Chiriarhul arădean a rostit uncuvânt de învățătură cu titlul ,,Pocăințași împărăția cerurilor” (pe baza citirilorscripturistice Efes. 4; Fp. Ap. 19; Matei4; Ioan 1), în care a vorbit despreiertarea păcatelor și îndreptarea ca odorință constant în viața creștină, cuprecădere în cea monastică, este de luatîn considerare în toată conduita cred-incioșilor, cugetând la faptul căîmpărăția lui Dumnezeu trebuie să ogăsească fiecare înăuntrul său prin vir-tuțile sau faptele bune ce întrețin șisporesc înălțarea sufletească. Îndemn șipildă în această privință și personali-tatea celui prin care s-a împlinit eveni-mentul prăznuit astăzi și care are oînsemnătate deosebită în Biserica noas-tră – Sfântul Ioan Botezătorul, a amintitÎnaltpreasfinția Sa.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinția Sa a făcut o slujbă depomenire la căpătâiul maicii stavro-fore Ieroteia Avram, fosta stareță amănăstirii, trecută la cele veșnice toc-mai în ziua de praznic a BotezuluiDomnului.
Slujire chiriarhală în 

Duminica a 29-a 
după RusaliiÎn Duminica a 29-a după Rusalii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfân-ta Liturghie arhierească în biserica cuhramul ,,Adormirea Maicii Domnu-lui”, a Parohiei Arad- Centru, înconju-rat de soborul preoţilor şi diaconilorslujitori, în prezenţa unui mare numărde credincioşi. Din sobor au făcutparte: Părintele Flavius Petcuț, pro-topopul Aradului, preotul pensionarȘtefan Dorin, Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial și Arhid. Iov Oră-dan.În cuvântul de învăţătură, Chiri-arhul a vorbit despre ,,Vindecare șimântuire” (pe baza citirilor scripturis-tice ale duminicii: Col. 1; Lc. 17),privind atât sufletul cât și trupul ome-nesc, ținând cumpăna dreaptă întrerugăciunea de cerere și cea de mulțu-mire, dovedind astfel adevărata legă-tură cu Dumnezeu, credinciosul tre-buind prin har, credință și fapte bune sărăspundă la binefacerile primite.În cadrul slujbei au fost înălțaterugăciuni de pomenire pentru RegeleMihai I al României, cu prilejulîmplinirii a patruzeci de zile de la tre-cerea sa la cele veșnice și pentru poet-ul național Mihai Eminescu, întrucât s-a născut în ziua de 15 ianuarie 1850, iardatorită acestui fapt, această zi a fostdeclarată Ziua Națională a CulturiiRomâne.La încheierea slujbei, părinteleFlavius Petcuţ, protopopul Aradului, amulţumit Chiriarhului, în numele pre-oţilor şi credincioşilor parohiei, pentrubucuria duhovnicească prilejuită şipentru permanenta grijă părintească pecare Înaltpreasfinţia Sa o poartă faţăde această frumoasă biserică arădeană.

Prăznuirea Sf. Maxim 
Mărturisitorul la Paraclisul

Facultății de Teologie 
Ortodoxă din AradDuminică, 21 ianuarie 2018, pro-fesorii și studenții Facultății de Teolo-gie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad, l-au prăznuit pe Sfântul MaximMărturisitorul, unul dintre ocrotitoriispirituali ai Paraclisului din curtea fac-ultății. Cu acest prilej, Sfânta Liturghiea fost săvârșită de ÎntâistătătorulEparhiei Aradului, înaltpreasfințitulPărinte Arhiepiscop Timotei, înconju-rat de un sobor de preoți și diaconi, în

prezența studenților teologi și a cred-incioșilor prezenți la sfânta slujbă.Din soborul slujitorilor au făcutparte părinții profesori slujitori la Par-aclisul Facultății: Pr. Ștefan Negreanu,Pr. Lucian Farcașiu, Pr. Ioan Lazăr,Arhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial precum și foști studenți ai Fac-ultății, acum preoți în parohiile eparhieinoastre. Răspunsurile la strană au fostdate de asemenea de un grup formatdin studenți, masteranzi și absolvenți aiFacultății de Teologie arădene.Chiriarhul arădean, pe margineacitirilor scripturistice ale duminicii (1Timotei 4; Luca 19)a vorbit celorprezenți despre ,,Acoperământul sufle-tului”, sub care, după cum zice și rugă-ciunea din Rânduiala SfinteiÎmpărtășanii, nu are nimeni vredniciaa primi pe Domnul euharistic, decâtprin pocăința ce aduce îndreptare. Ori,harul dumnezeiesc pune începutulmântuirii, chemând la conlucrare cred-ința și faptele bune, după cum învațămai ales și Sfântul Maxim Mărturisi-torul, unul dintre ocrotitorii paraclisu-lui studențesc și cum deprind șiucenicii în ale teologiei întocmai,având și exemple din vremea maiapropiată în personalitatea EpiscopuluiIoan Ignatie Papp, participant la MareaUnire din 1918 și a Părintelui Prof.Dimitrie Țichindeal, de la a căror tre-cere la cele veșnice se împlinesc înaceste zile 93 de ani și respectiv 200 deani, a amintit Înaltpreasfinția Sa.La sfârşitul DumnezeieștiiLiturghii au fost binecuvântate pri-noasele aduse întru cinstirea SfântuluiMaxim Mărturisitorul şi de asemenea,a fost săvârşită o panahidă pentru vred-nicul de pomenire episcope al Aradu-lui Ioan Ignatie Papp, episcopul care aparticipat la Marea Unire din 1918, laîmplinirea în această zi a 93 de ani dela trecerea sa la cele veșnice, precum șipentru Părintele Prof. Dimitrie Țichin-deal la împlinirea a 200 de ani de la tre-cerea la cele veșnice.Părintele Ştefan Negreanu a mulţu-mit Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei pentru dragosteapărintească arătată întotdeaunapărinților slujitori de la Paraclisul Fac-ultății, precum și pentru grija și atențiaacordată studenților teologi, arătându-și prin aceasta permanenta preocuparea Înaltpreasfinţiei Sale pentru bunulmers al şcolii teologice arădene şi pen-tru formarea duhovnicească a viitorilorpreoţi.
Sfântul Sava al Serbiei
sărbătorit la biserica 
sârbească din AradSâmbătă, 27 ianuarie 2018, clericiiși credincioşii ortodocşi sârbi din Aradl-au prăznuit pe Sfântul Sava Neman-ja, primul arhiepiscop al Bisericii Orto-doxe Sârbe, întemeietorul şcolilor sâr-beşti, al statalităţii şi al diplomaţieisârbe.Cu acest prilej, în biserica cu hra-mul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, aParohiei Ortodoxe Sârbe Arad-Cen-tru, a fost săvârşită Sfânta Liturghiearhierească.La invitaţia Preasfinţitului LuchianPantelici, Episcop al Ungariei șiadministrator al Episcopiei OrtodoxeSârbe a Timişoarei şi a comunităţiicredincioşilor ortodocşilor sârbi dinparohia Arad- Centru, păstoriţi depărintele protopop Ocnean Plavşici, laSfânta Liturghie a participat şi Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, însoțit de Protos. IustinPopovici, consilier cultural al Arhiepis-copiei Aradului, Pr. Flavius Petcuț, pro-topopul Aradului și arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial. Ierarhii,

înconjuraţi de soborul de preoţi şi dia-coni, şi în prezenţa credincioşilorortodocşi sârbi, l-au sărbătorit cum secuvine pe Sfântul Ierarh Sava (1175 –27 ianuarie 1235).La finalul slujbei, Ierarhul sârb aexprimat în cuvinte alese legăturilefrăţeşti ale clerului şi credincioşilorsârbi din Arad şi Banat cu Înaltpreas-finţitul Arhiepiscop Timotei, stator-nicite de-a lungul anilor. Ierarhul sârbi-a dăruit Chiriarhului arădean unexemplar al Triodului (peste 1000 depagini), tradus de Preasfinția Sa dinslavonă în limba sârbăLa rândul său, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, a rostit o alocuţiuneprivind bunele relaţii dintre cele douăbiserici la nivel local şi a mulţumitPreasfinţitului Părinte Luchian pentruinvitaţie, asigurându-l pe mai departede o bună relație între cele două bisericiortodoxe, în Eparhia Aradului.
Slujire arhierească în biserica

din incinta Spitalului 
Județean AradÎn Duminica a 33-a după Rusalii (aVameșului și a Fariseului), Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului a slujit la biserica cu hramul„Sfânta Cuvioasa Parascheva”, din inc-inta Spitalului Clinic Județean deUrgență Arad.Cu acest prilej, Chiriarhul arădeana săvârșit Sfânta și DumnezeiascaLiturghie, înconurat de un sobor depreoți și diaconi, în prezența anumeroși credincioși, a reprezen-tanților din partea instituției medicale șia bolnavilor din spital. Din sobor aufăcut parte Pr. Vasile Cucu, secretareparhial, Pr. Adrian Zaha, protopop alIneului, Protos. Emanuel Cucu de laMănăstirea Feredeu, Pr. CornelNeamțiu și Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial.Cuvântul de învățătură a fost ros-tit de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,sub titlul ,,Între cer și pământ”, înălțareacredinciosului prin rugăciune (în bazacitirilor scripturistice ale duminicii: 2Tim. 3; Lc. 18), explicând învățătura șimorala creștină cu privire la rugăci-unea adevărată în comuniunea Bis-ericii și modul de practicare a ei în toateîmprejurările vieții individuale saucolective. De asemenea, vremea Trio-dului, începând cu Pilda Vameșului șia Fariseului, este grăitoare în privințamodului de a ne ruga, a amintit Înalt-preasfinția Sa.În cadrul sfintei slujbe, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei a hirotonit întrudiacon pe tânărul teolog Ioan-FlorinAvram, iar la finalul slujbei, preotuluimisionar Vasile Cucu, care este și sec-retar eparhial, i-a oferit rangul deiconom.Înaltpreasfinţia Sa, la început deTriod, a transmis tuturor credincioșilorprezenți, conducerii Spitalului arădean,precum și bolnavilor de pe paturile desuferință, purtarea sa de grijă, rugândtotodată pe Bunul Dumnezeu pentrutoți cei care se ostenesc în cadrul aces-tei instituții medicale.

Sfinții Trei Ierarhi sărbătoriți
la școlile teologice arădene Pomenirea Sfinților Ierarhi Vasile,Grigorie și Ioan, a constituit și anulacesta prilej de sărbătoare pentru șco-lile teologice din eparhia Aradului, cade altfel pentru toate școlile teologicedin cuprinsul Patriarhiei Române.Dumnezeiasca Liturghie a fostsăvârșită de către ÎnaltpreasfințitulArhiepiscop Timotei al Aradului, înCatedrala Veche, fiind precedată deslujba Utreniei. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Din soborul slujitorilor au făcutparte: Pr. prof. univ. Dr. Cristinel Ioja,decanul Facultății de Teologie, Pr.Pompiliu Gavra, directorul Seminaru-lui Teologic din Arad, Conf. univ. dr.Teofan Mada, vicar administrativ, Lect.univ. dr. Iustin Popovici, consilier cul-tural, Arhid. asist. univ. drd. TiberiuArdelean, inspector eparhial, precum șiceilalți profesori ai facultății și semi-narului.În cuvântul de învățătură, Înalt-preasfinția Sa a vorbit despre ,,Biseri-ca și școala în viața și scrierile SfințilorTrei Ierarhi”, cu referire la școlile teo-logice al Bisericii Ortodoxe Române,în general și în special a celor arădene.În cadrul Sfintei Liturghii, tânărulteolog Florin Avram, a fost hirotonitîntru preot, pe seama parohiei Prunișor,Protopopiatul Sebiș, iar la sfârșitul sfin-tei slujbe, Înaltpreasfințitul PărinteTimotei l-a hirotesit duhovnic.Răspunsurile liturgice au fost datede către studenții teologi și elevii sem-inariști conduși de Conf. univ. dr.Mircea Buta.În cadrul aceleiași slujbe, Chiri-arhul arădean a hirotesit întru protos-inghel pe Preacuviosul Părinte Dr.Nicolae Tang, lector universitar și întruiconom stavrofor pe Părintele Vlad-Sergiu Sandu, profesor la SeminarulTeologic arădean.După acest moment, Înaltpreas-finția Sa, înconjurat de soborul de pre-oți și diaconi, a săvârșit slujba depomenire pentru ierarhii, dascălii, stu-denții și ostenitorii școlilor teologicearădene.La finalul Sfintei Liturghii, Pr. prof.dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății deTeologie a adresat cuvânt de mulțu-mire Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop Timotei pentru purtareade grijă și atenția deosebită acordatecelor două școli de teologie din eparhiape care o conduce.După aceasta au urmat activitățileacademice și artistice care s-au des-fășurat în Aula Facultății de Teologie.La prezidiul manifestării s-au aflat:Înaltpreasfințitul dr. Timotei, Arhiepis-copul Aradului, Prof. univ. dr. RamonaLile, rectorul Universității „AurelVlaicu” din Arad, Pr. prof. dr. CristinelIoja, decanul facultății și Pr. prof. Pom-piliu Gavra, directorul seminarului.Programul religios-cultural a con-tinuat cu susținerea unei disertațiisusținută de către Pr. prof. univ. Con-stantin Rus, directorul Școlii doctor-ale.A urmat un scurt moment artistic încare au fost recitate, de către elevii sem-inariști, trei texte emblematice din ceitrei mari părinți sărbătoriți, intercalatede trei piese corale interpretate decorala bărbătească a facultății, condusăde Arhid. asist. drd. Tiberiu Ardelean.În cadrul aceleași manifestări a fostlansat și Anuarul Facultății de Teologie,care cuprinde valoroase studii și con-tribuții științifice ale cadrelor didacticedin Facultatea de Teologie arădeană,precum și o cronică a evenimentelorcare au avut loc în anul universitar2016-2017.
AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Praznicul Bobotezei la Cate-drala Veche din AradPreasfinţitul Părinte EmilianCrişanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului s-a aflat în ziuapraznicului Botezului Domnului înmijlocul clericilor şi credincioşilorveniţi în număr mare la Catedrala

Veche din Arad. Cu acest prilej, Preas-finţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie,înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni. Din sobor au făcut parte: PărinteleFlavius Petcuţ, protopopul Aradului,Părintele paroh Traian Micoroi, Părin-tele Ioan Tulcan, Părintele Ioan Lazăr,Părintele Eugen Crişan, Arhid. MirceaProteasa, Arhid. Gheorghe Lehaci,Diac. Gheorghe Hodrea şi Diac. ViorelHerlo.În cuvântul de învăţătură, Preas-finţitul Părinte Emilian, a vorbit cred-incioşilor prezenţi despre măreţiapraznicului Bobotezei, care a rămasaceiaşi de două mii de ani. SfinteleEvanghelii ne istorisesc că ,,botezându-se Iisus, când ieşea din apă, îndatăcerurile s-au deschis şi Duhul lui Dum-nezeu s-a văzut pogorându-se ca unporumbel şi venind peste El. Şi iatăglas din ceruri zicând: Acesta este FiulMeu cel iubit întru Care am binevoit”(Matei 3, 16-17; Marcu 1, 1-10; Luca3, 21-22). Prin smerenia ascultării şiîmplinirea legii s-au deschis cerurile şiînsuşi Dumnezeu-Tatăl a mărturisitiubirea faţă de Fiul Său, iar Duhul SfântS-a coborât în chip văzut peste Fiul şiastfel descoperirea Sfintei Treimi a fostdată în chip mai vădit decât altă dată.Această arătare a Sfintei Treimi în tim-pul Botezului Domnului este desco -perirea unei taine mari şi nepătrunse demintea omenească. După botezul înIordan Mântuitorul Hristos îşi începeactivitatea Sa publică. De asemenea,Ierarhul a explicat credincioşilor sem-nificaţia Aghiasmei Mari şi folosul ei înviaţa noastră creştinească şi a tot ceeace ne înconjoară.După Sfânta Liturghie, PreasfinţiaSa, înconjurat de soborul slujitor, asăvârşit slujba de sfinţire a Apei celeimari.La final, credincioşii, cu multă răb-dare şi în bună rânduială, au luat Aghi-asmă Mare din vasele anume rânduiteîn curtea Catedralei Vechi.
Sfântul Ioan Botezătorul

prăznuit la Catedrala Veche
din AradÎn Duminica după Botezul Dom-nului și totodată și prăznuirea Sfântu-lui Proroc Ioan Botezătorul, 7 ianuar-ie 2018, Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului a săvârșit SfântaLiturghie în Catedrala Veche din Arad,ocrotită de Sfântul Ioan Botezătorul,înconjurat de un sobor de preoți și dia-coni. Din sobor au făcut parte: PărinteleCristinel Ioja, decanul Facultății deTeologie Ortodoxă din Arad, PărinteleIoan Tulcan, Părintele Teodor Pavel,Părintele Ioan Lazăr, Părintele EugenCrişan, Arhid. Mircea Proteasa șiArhid. Gheorghe Lehaci.La momentul rânduit, Ierarhul aținut un cuvânt de învățătură despresărbătoarea de astăzi și importanțaprăznuirii ei cu precădere în bisericilepuse sub ocrotirea Sfântului IoanBotezătorul. Astfel, se cuvine ca și noisă săvârşim cu bucurie duhovniceascăsoborul Sfântului marelui Ioan, Înain-temergătorul şi Botezătorul, rugându-l să mijlocească pentru noi cătreStăpânul Hristos, ca să fim şi noi înBiserica celor ce prăznuiesc veşnic, înlocaşul cel nefăcut de mână şi acolo, înceruri, să auzim glasul celor ce dănţui-esc şi prăznuiesc dumnezeieştile arătăricele veşnice, săturându-ne cu ei de ved-erea feţei lui Dumnezeu, Celui slăvit înTreime.În cadrul sfintei slujbe mulțime decredincioși, tineri și vârstnici, s-auîmpărtășit cu Sfintele Taine.Credincioșii prezenți au avut posi-bilitatea să se închine la o părticică din

moaștele Sfântului Ioan Botezătorul,aflate în vistieria Catedralei Vechi, careau fost puse spre închinare.Răspunsurile liturgice au fost datede Corul Armonia al Catedralei Vechi,condus de maestrul Ovidiu Boar.
Liturghie arhierească la 

Parohia Arad-Șega IIÎn ziua de 14 ianuarie 2017, înduminica a 29-a după Rusalii, preoții șicredincioșii Parohiei Arad-Șega II, Pro-topopiatul Arad, au trăit momente debucurie și înălțare sufletească prilejuitede prezența și slujirea, în cadrul Sfin-tei Liturghii, a Preasfințitului PărinteEmilian Crișanul, Episcopul vicar alArhiepiscopiei Aradului. Acesta a fostîntâmpinat de dimineață, la poarta bis-ericii, de preoții parohiei fiindu-i oferitebuchete de flori din partea copiilor.La finalul slujbei, Preasfinția Sa aîmpărtășit credincioșilor un bogatcuvânt de învățătură în care a reliefatimportanța și rostul Evangheliei aces-tei duminici, cea care ne învață desprecât de importantă este recunoștința înviața oricărui credincios: ,,Cel dintâigest de mulțumire trebuie îndreptatcătre Dumnezeu, prin prezența regulatăla Sfânta Euharistie duminicală. Prinaceasta se arată faptul că dreapta noas-tră credință nu este îngustată numai lanivelul rațional, o credință intelectual-istă, ci se trăiește în chip liturgic. Laaceasta se adaugă recunoștința cătrepărinții care ne-au născut și ne-au cres-cut, față de profesorii noștri, față demedicii care ne-au tratat, față de părințiiduhovnici care ne sunt îndrumători, câtși față de prieteni și colegi”.După încheierea cuvântului ier-arhului, părintele paroh Andrei Dîrbaș,i-a mulțumit pentru această vizită, carea adus bucurie multă în sufletele cred-incioșilor prezenți, oferindu-i un buchetmare de flori, ca semn al recunoștinței.PS Emilian a mulțumit, apoi, pen-tru primirea călduroasă, felicitându-ipe preoții slujitori și pe credincioși pen-tru osteneala jertfelnică întru finalizarealucrărilor de la impozanta bisericăparohială închinată memoriei eroilorromâni, cei prin care s-a realizat eveni-mentul Marii Uniri de la 1918.
Duminica a 32-a după 

Rusalii la Catedrala Veche
din AradÎn Duminica a 32-a după Rusalii,21 ianuarie 2018, Preasfințitul PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului a săvârșitSfânta Liturghie în Catedrala Vechedin Arad, înconjurat de un sobor depreoți și diaconi. Din sobor au făcutparte: Părintele Flavius Petcuț, pro-topopul Aradului, Părintele CristinelIoja, decanul Facultății de TeologieOrtodoxă din Arad, Părintele TraianMicoroi, parohul Catedralei Vechi,Părintele Teodor Pavel, PărinteleEugen Crişan, Arhid. Mircea Proteasa,Arhid. Gheorghe Lehaci și Arhid. IovOrădan.La momentul rânduit, Ierarhul aținut un cuvânt de învățătură în care atâlcuit Evanghelia zilei (Lc. 19, 1-10)care ne prezintă pe Zaheu vameșul, camodel vrednic de urmat înrecunoașterea și asumarea păcătoșe-nie, pentru dobândirea mântuirii. Estenecesar ca noi să conștientizăm că sun-tem păcătoși și să recunoaștem și sămărturisim păcatele făcute în scopulîndreptării și a înălțării spirituale.Pocăința este îndreptare în mod conș-tient și voluntar. Fiind astăzi șipomenirea Sfântului Maxim Mărtur-isitorul, unul dintre cei mai înțelepți șiechilibrați Sfinți Părinți ai Bisericii,Preasfinția Sa a prezentat credincioșilorprezenți parte din viața și opera destul

de cuprinzătoare și plină de tâlcuiri sur-prinzătoare, de o adâncime rar întâlnită,a acestui mare teolog.În cadrul sfintei slujbe mulțime decredincioși, tineri și vârstnici, s-auîmpărtășit cu Sfintele Taine.La finalul Sfintei Liturghii, Ier-arhul, înconjurat de soborul slujitor, asăvârșit slujba de pomenire pentruEpiscopul Aradului Ioan Ignatie Papp,numit ,,episcopul Unirii celei Mari”,la împlinirea în această zi a 93 de ani dela trecerea sa la cele veșnice.Răspunsurile liturgice au fost datede Corul mixt al Catedralei Vechi, con-dus de conferențiar universitar dr.Mircea Buta.
Slujire arhierească 
în Parohia ȘeitinÎn Duminica a 33-a după Rusalii,prima din Triod, credincioșii ortodocșidin Parohia Șeitin și-au sărbătoritocrotitorul spiritual, pe Sfântul GrigorieTeologul. La această zi de sărbătoare aparohiei a participat PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului. Preas-finția Sa a săvârșit Sfânta LiturghieArhierească înconjurat de un sobor depreoți și diaconi. Din sobor au făcutparte Protos. Clement Iordache de laMănăstirea Hodoș-Bodrog, PreotAurel Bonchiș de la Parohia Arad-ȘegaI, Pr. paroh Mirel Lazăr, Preot slujitorAlin Bosancu, Arhid. Mircea Proteasași Arhid. Gheorghe Lehaci.În cuvântul de învățătură, pe mar-ginea citirilor scripturistice aleDuminicii Vameșului și Fariseului, Ier-arhul a vorbit celor prezenți despreimportanța smereniei în rugăciuneabine primită de Dumnezeu și recunoșt-ință pentru toate binecuvântările prim-ite în această viață. De asemenea,Preasfințitul Părinte Emilian a făcut olegătură între pericopa evanghelică dinaceastă duminică și lupta SfântuluiGrigorie Teologul pentru păstrareacurată a învățăturii de credință, maiales cu privire la Dogma Sfintei Trei-mi și pentru a-i feri pe credincioșii dinvremea sa de erezii. Preasfinția Sa aamintit și faptul că anul acesta seîmplinesc 310 ani de la atestarea bis-ericii și 90 de ani de la pictarea acesteia.La sfânta slujbă au participat dom-nul Iustin Cionca, președintele Con-siliului Județean Arad și domnulMircea Sabin Totorean, primarul local-ității.În încheiere părintele paroh amulțumit Preasfințitului Părinte Emil-ian Crișanul pentru prezență și binecu-vântarea oferită credincioșilor laînceput de Triod, tuturor celor prezențiși celor care au organizat această fru-moasă zi de sărbătoare. Biserica aceas-ta este și singura din cadrul Arhiepis-copiei Aradului care are acest hram.Evenimentul s-a încheiat cu îndătina-ta agapă creștinească.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Poetul național Mihai 
Eminescu pomenit la 

Catedrala Arhiepiscopală 
din AradLuni, 15 ianuarie 2018, când seîmplinesc 168 de ani de la naștereapoetului național Mihai Eminescu,după Sfânta Liturghie oficiată în Cat-edrala ,,Sfânta Treime” din Arad, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, o săvârșit o slujbă depomenire pentru poetul național MihaiEminescu și pentru toți oamenii de cul-tură ai poporului român, astăzi fiind șiZiua Culturii Naționale.

La final, Chiriarhul arădean a evo-cat personalitatea poetului naționalMihai Eminescu și a amintit pe corifeiiculturii române, trecuți în veșnicia luiDumnezeu.De asemenea, ierarhul a făcut oprezentare a importanţei Zilei CulturiiNaţionale.
IPS Timotei și-a sărbătorit

ocrotitorul spiritualLuni, 22 ianuarie 2018, clerul șicredincioșii arădeni îl sărbătoresc peArhipăstorul lor, pe ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei al Aradu-lui. Înaltpreasfinția Sa şi-a sărbătoritocrotitorul spiritual în ziua de Ziua depomenire a Sfântului Ap. Timotei prinparticiparea la Sfânta Liturghiesăvârșită în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad. Această zi adevenit sărbătoare pentru preoţii şicredincioşii Arhiepiscopiei Aradului,întrucât Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, încă din anul 1969, de la slăvita zide prăznuire a naşterii Sfântului IoanBotezătorul (24 iunie), are rânduit caocrotitor de suflet pe acest mare sfânt,ucenic al Sfântului Ap. Pavel.La orele amiezii, în sala festivă areşedinţei arhiepiscopale Înaltpreas-finția Sa a fost înconjurat cu multădragoste de oficialităţile centrale şilocale, reprezentanţii celorlalte culteistorice din municipiu, aflându-ne lajumătatea Săptămânii de Rugăciunepentru Unitatea Creştină, reprezentanţiai şcolilor din eparhie, ostenitorii Cen-trului Eparhial, preoţii, monahii şi mon-ahiile din Eparhia Aradului. Chiriarhula adresat celor prezenţi un cuvânt demulțumire și de binecuvântare.IPS Timotei a primit, pe lângă urăride sănătate, foarte multe flori din parteacelor prezenţi.Mulţumind mai întâi BunuluiDumnezeu pentru toate binefacerilerevărsate asupra părintelui nostrusufletesc, Îl rugăm pe El, Dătătorul a totbinele, să întărească prin Harul Săuceresc, pe Ierarhul nostru, cu sănătateîndelungată şi cu sporite puterisufleteşti, spre slujirea cât mai rodnicăa Bisericii strămoşeşti şi a semenilornoştri.
Sinodul Mitropoliei 

Banatului s-a întrunit la AradLa reședința arhiepiscopală dinArad a avut loc marți, 23 ianuarie a.c.,prima întâlnire din acest an a ierarhilordin Mitropolia Banatului, sub președ-inția Înaltpreasfințitului PărinteIOAN, Mitropolitul Banatului. Lasinod au fost prezenți Înaltpreasfinți-tul Părinte TIMOTEI, ArhiepiscopulAradului, Preasfințitul PărinteLUCIAN, Episcopul Caransebeșuluiși Preasfințitul Părinte PAISIE Lugo-janul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiTimișoarei.În cadrul întrunirii au fost analizateteme precum:analizarea și sintetizarea în obser-vații unitare a proiectului de text, con-form dispozițiilor hotărârii Sinodale9417/18 decembrie 2017analizarea și sintetizarea în obser-vații unitare a proiectului de text con-form dispozițiilor hotărârii Sinodale9418/18 decembrie 2017Au urmat apoi discuții cu privirela organizarea de manifestări cu car-acter bisericesc și cultural consacrateCentenarului Marii Uniri de la 1918,la care să ia parte preoții, monahii,studenții teologi și seminariștii pre-cum și credincioșii din fiecare eparhie,urmărindu-se astfel intensificareaactivității pastoral-misionare dincadrul eparhiilor din MitropoliaBanatului. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Sinodul mitropolitan se reuneștede mai multe ori pe parcursul unui an,prilej cu care sunt discutate problemeprivind intensificarea misiunii pastoraleîn comunitate și chestiuni de ordinadministrativ.Mitropolia Banatului are în com-ponență trei eparhii: ArhiepiscopiaTimișoarei, Arhiepiscopia Aradului șiEpiscopia Caransebeșului, iar mem-brii Sinodului metropolitan alMitropoliei Banatului sunt: Înaltpreas-fințitul Părinte IOAN, MitropolitulBanatului, Înaltpreasfințitul PărinteTIMOTEI, Arhiepiscopul Aradului,Preasfințitul Părinte LUCIAN, Epis-copul Caransebeșului, PreasfințitulPărinte PAISIE Lugojanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Timișoarei șiPreasfințitul Părinte EMILIAN Crișan-ul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului.
Arădenii au sărbătorit Unirea

Principatelor RomâneZiua Unirii Principatelor a fost săr-bătorită de arădeni, miercuri, 24 ian-uarie 2018, încă de la orele dimineţii,când sute de arădeni s-au adunat peplatoul din faţa Palatului Administrativ.În acest an se împlinesc 159 de anide când a avut loc acest importanteveniment din istoria poporului nostru.La aceste manifestări comemorative,alături de oficialităţile locale şi cen-trale, reprezentanţi ai armatei, ai insti-tuţiilor arădene locale şi a numeroşicetăţeni, a participat ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, care, după ce a avut loc intonareaImnului de Stat, în fruntea unui soborde preoţi a oficiat slujba de Te Deum şia rostit o alocuţiune în care a subliniatimportanţa acestei zile naţionale pentruistoria şi viaţa poporului nostru romândar și importanța Anului Centenar pen-tru Marea Unire prin omagierea per-sonalităților arădene, în frunte cu Ier-arhul de atunci, care au contribuit laînfăptuirea acestui mare eveniment dinistoria neamului nostru.Doamna Florentina Horgea, Pre-fectul Județului, a dat citire mesajuluiministrului Afacerilor Interne, CarmenDan, iar despre semnificația zilei de24 ianuarie a vorbit muzeograful Bog-dan Ivașcu.La finalul ceremonialului, ceiprezenți au dansat celebra horă a Unirii,urmată de defilarea Gărzii Comune,formată din detașamentele Ministeru-lui Apărării Naționale, ale MinisteruluiAfacerilor Interne, Inspectoratului deJandarmi Județean Arad și ale Inspec-toratului pentru Situații de Urgență,,Vasile Goldiș” Arad.În seara zilei, Chiriarhul a partici-pat la Concertul extraordinar organizatpe scena Teatrului Clasic ,,Ioan Slavi-ci” din Arad. Evenimentul a adus pescenă orchestra simfonică a Filar-monicii de Stat, dirijată de Dorin Fran-deș și Ansamblul Rapsozii Zărandului,condus de Petrică Pașca. InvitataOrchestrei simfonice a fost naista Clau-dia Diaconu Iordache.
Săptămâne de rugăciune

pentru unitatea creștinilor în
Arhiepiscopia AraduluiDe mai bine de o sută de ani, întoată lumea creştină, în perioada 18-25ianuarie, se celebrează Octava deRugăciune pentru Unitatea Creştinilor,acţiune organizată în ţara noastră decătre Asociaţia Ecumenică a Biseri-cilor din România, AIDRom, din careface parte şi Biserica OrtodoxăRomână. Ca în fiecare an, preoţii dinArhiepiscopia Aradului au promovataceastă acţiune în parohiile lor, în spe-

cial în mediul urban, organizând Săp-tămâna de rugăciune împreună cu alteconfesiuni, îndeosebi cu cele istorice, înconformitate cu îndrumările SfântuluiSinod al B.O.R. privind relaţiile cucelelalte culte. De altfel, în aceste părţiale ţării, datorită climatului multietnicşi multiconfesional, locuitorii au avut obună convieţuire între ei, respectându-şi cultul şi tradiţiile fiecăruia.În Municipiul Arad, Săptămâna deRugăciune pentru Unitatea Creştinilor,cu tema ,,Dreapta Ta, Doamne, și-a
arătat tăria” (Ieșire 15, 6) s-a desfăşu-rat într-o bună rânduială şi armonie.Săptămâna de rugăciune a fost deschisăvineri, 19 ianuarie, la Biserica Orto-doxă Sârbă; continuând Duminică, 21ianuarie, la Parohia Ortodoxă RomânăArad-Centru; Luni, 22 ianuarie, la Cat-edrala Romano-Catolică; Marți, 23 ian-uarie, la Biserica Greco-Catolică; Mier-curi, 24 ianuarie, la BisericaEvanghelică-Luterană şi s-a încheiatJoi, 25 ianuarie, la Biserica Reformată.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a participat,ca-n fiecare an, la acest program derugăciune vorbind celor prezenţi, cureferire la textele biblice şi patristiceale temei Săptămânii de Rugăciunepentru Unitatea Creştinilor. De aseme-nea, Chiriarhul nostru a amintit deimportanța Anului omagial pe care-lstrăbatem și comemorarea personal-ităților arădene implicate în MareaUnire de la 1918.Subliniindu-se în cadrul acestorîntruniri tradiţia seculară de bune relaţiiîntre cultele şi etniile care convieţuiescîn părţile Aradului, credincioşii au fostîndemnaţi de către ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei spre bună şi dreaptăvieţuire, spre păstrarea valorilorevanghelice, la mărturie comună, lapace şi bună înţelegere.
Serbare școlară la Seminarul

Teologic Ortodox din AradÎn seara zilei de 25 ianuarie a avutloc în Aula Magna Facultăţii de Teolo-gie „Ilarion V. Felea” din Arad o ser-bare şcolară deosebită, susţinută de ele-vii seminarişti, prin grija profesorilor şibinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Dr. Timotei Sevi-ciu. Anul 2018 este decretat în Patri-arhia Română drept Anul Omagial alunității de credință și de neam și Anulcomemorativ al Făuritorilor MariiUniri din 1918. Pentru că Marea Unirenu a putut avea loc fără Unirea princi-patelor române din anul 1859 şi încăsub bucuria zilei de 24 ianuarie, când s-au sărbătorit 159 de ani de la acesteveniment crucial pentru naţiunearomână, elevii clasei a XI-a au prezen-tat în începutul programului scenetaintitulată „La Şezătoare”, sub coor-donarea doamnei profesoare FloricaFaur. În continuare, Corul Bărbătesc alSeminarului Teologic din Arad aprezentat un program muzical diversi-ficat, format din piese religioase închi-nate Sfinţilor Trei Ierarhi (Vasile celMare, Grigorie de Nazianz şi IoanGură de Aur), poetului Mihai Emines-cu şi nu în ultimul rând cântece patri-otice. Corul a fost pregătit şi dirijat dedomnii profesori Adrian-Ştefan Bugyişi Marius Lăscoiu-Martin. Printremomentele muzicale au fost strecurateşi recitări de poezii şi susţineri de refer-ate punctuale ale elevilor, respectândtematica de mai sus. Pregătireamomentelor a fost făcută de cătrepărintele director Pompiliu Gavra,domnul profesor Horia Ilieş şi doam-

nele profesoare Florica Faur şi Irina-Elena Ancuţa. În încheiere, un grup de cinci eleviîn mare majoritate seminarişti au mar-cat evenimentul Unirii prin inter-pretarea de cântece patriotice de facturăpopulară, autentic româneşti. Eleviiacestui grup urmează şi cursurile Şcol-ii Populare de Artă din Arad, sub îndru-marea doamnei profesoare MărioaraMiclea. Odată terminat programul artistic,Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhipăstorul Aradului, a ros-tit un cuvânt de binecuvântare, felic-itând ostenitorii, deopotrivă elevi şiprofesori, pentru bogăţia şi profunz-imea teologică a manifestaţiei, care nua fost „doar pentru divertisment, câtmai ales spre zidire, sub toate aspecteleprezentate”. Totodată, a mulţumit şicelor prezenţi pentru dragostea arătatăfaţă de cei care au performat pe scenă. La manifestaţie au participat reprezen-tanţi ai Arhiepiscopiei Aradului, cadredidactice de la Facultatea de Teologiedin Arad şi de la Seminarul TeologicArad, elevi, studenţi, dar şi numeroşipărinţi.
Seară duhovnicească la

Catedrala Veche din AradÎn seara zilei de 26 ianuarie 2018,în ciclul „Serile duhovnicești de la Cat-edrala Veche”, în sala de festivități aParohiei Arad-Centru, a avut loc con-ferința duhovnicească cu titlul „Impor-tanța Sfintei Scripturi în viața credin-cioșilor”. Seria acestor conferințeduhovnicești este inițiată și susținutăde Asociația parohială „Calea Mân-tuirii” și a ajuns la ediția XXIII.Conferința din această ediție a fostsusținută de Preacuviosul Părinte dr.Nicolae M. Tang, viețuitor al SfinteiMănăstiri Hodoș-Bodrog și lector uni-versitar la Facultatea de Teologie dinArad.Expunerea preacuvioșiei sale aînceput cu prezentarea cadrului liturgical perioadei în care ne aflăm, mai pre-cis, retragerea Mântuitorului, dupăbotezul Său, în pustiul Carantaniei. Aurmat apoi motivarea temei, precum șidefinirea locului pe care „Cuvântul luiDumnezeu” îl are în cadrul SfinteiLiturghii și implicit în viața credincio-sului. În continuare s-a prezentat maimulte definiții ale Sfintei Scripturi,importanța acesteia în creștinism, dar șipoziția și locul Scripturii în Ortodoxieși celelalte culte creștine. Structura șiîmpărțirea Sfintei Scripturi și oprezentare generală a conținutului aces-teia a constituit un alt punct al expoz-iției din această seară. Un alt punct alconferinței duhovnicești a constat înprezentarea Scripturii în cadrul cultu-lui ortodox, la Părinții Bisericii, precumși în experiența și viața monahilor. Ulti-ma parte s-a axat pe prezentarea con-ceptului de lectio divina, în conformi-tate cu tradiția și spiritualitatea, cuduhul și experiența ortodoxărăsăriteană.A urmat o serie de întrebări și undialog cu sala moderat de Pr. Prof.Univ. Dr. Ioan Tulcan, care este șipreședintele asociației mai sus amintite.
Programul evenimentelor

academic și cultural pentru
anul 2018, ce se vor desfășura

în cadrul Facultății de 
Teologie Ortodoxă din AradÎn cadrul consiliului Facultății deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad, ce s-a desfășurat azi, 29 ian-uarie 2018, în sediul facultății și cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-

copul Aradului, s-a discutat și aprobatprogramul evenimentelor academiceși culturale pentru anul CentenaruluiMarii Uniri, astfel:Simpozion Naţional cu partici-parea Facultăţilor de Teologie Orto-doxă din Patriarhia Română sub gene -ricul: Biserica Ortodoxă Română şi
Marea Unire de la 1918. Contribuţia
teologiei arădene – 30-31 octombrie2018.Editare volum de Studii Teolog-ice-Istorice sub egida Centrului deStudii Teologice-Istorice şi de Prog-noză pastoral-misionară al Facultăţiide Teologie Ortodoxă. Titlul volumu-lui: Teologia Ortodoxă Română în
slujirea Bisericii şi a ideilor
naţionale – editat până în 1 noiem-brie 2018.Concert de cântece patriotice şi fol-clorice sub genericul: Nu uita că eşti
român, susţinut de cele două Coruri aleFacultăţii de Teologie Ortodoxă dinArad în contextul Centenarului MariiUniri – Sala Palatului Cultural Arad,13noiembrie 2018.Simpozion Naţional Studenţesc şiMasteral: Contribuţia Bisericii Orto-
doxe Române la făurirea unităţii de
neam şi de credinţă. Participă studenţişi masteranzi din cadrul Facultăţilor deTeologie Ortodoxă din PatriarhiaRomână – 14 mai 2018.Simpozion Naţional al Doctor-anzilor: Unitatea de credinţă în Bis-
erica Ortodoxă. Aspecte dogmatice,
religios-morale şi canonice. Participădoctoranzi din cadrul Facultăţilor deTeologie Ortodoxă din PatriarhiaRomână – 15 mai 2018.

Concert de Colinde susţinut decele două Coruri ale Facultăţii deTeologie Ortodoxă din Arad – SalaPalatului Cultural Arad,12 decembrie2018.La acestea se vor adăuga articoleleşi studiile care vor fi publicate pe temaCentenarului 1918-2018 în publicaţiileFacultăţii de Teologie Ortodoxă dinArad: revista Teologia, publicaţia pas-toral-misionară Calea Mântuirii şiConsiliul profesoral a fost prezi-dat de Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja,Decanul Facultății de Teologie, încadrul acestuia discutându-se și prob-lemele curente ale acestei instituții.
Ierarhii arădeni au participat

la prezentarea raportului 
de evaluare a activităților 

Inspectoratului de 
Jandarmi AradLuni, 29 ianuarie, într-un cadru fes-tiv, Inspectoratul de Jandarmi JudețeanArad a prezentat Raportul de Evaluarea activităților desfășurate în anul 2017.La acest eveniment, împreună cupersonalul unității au participat Înalt-preasfinţitul Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu – Arhiepiscop al Aradului, Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, doamna Florentina Horgea, pre-fectul judeţului Arad, domnul subpre-fect Vasilică Damian, domnul ArghirIustin Marinel Cionca, PreședinteleConsiliului Județean Arad, domnulIoan Crișan, Primarul ComuneiVladimirescu, domnul Colonel(r)Nicolae Sorin Axenti, precum şireprezentanţi ai instituţiilor deconcen-trate din judeţul Arad cu care Inspec-toratul de Jandarmi Județean Arad arerelaţii de colaborare/cooperare.De asemenea, între participanții deseamă s-a aflat Dl. Locotenent colonelGheorghe Marian Brâncoveanu,(î)Adjunct al Inspectorului General alJandarmeriei Române.

Activitatea a presupus evaluareatuturor domeniilor de activitate dincadrul Inspectoratului, rezultateleobţinute în cursul anului 2017, fiindprezentate şi principalele direcţii deacţiune pentru anul 2018.
Constituirea Consiliului 

parohial al Catedralei Vechi
din AradÎn prezența ÎnaltpreasfințituluiPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, în sala de ședințe aParohiei Arad-Centru, a avut loc șed-ința de constituire a Consiliului paro-hial, a celei dintâi dintre parohiileEparhiei Aradului. Ședința o fostdeschisă de către Pr. Traian-IoanMicoroi, Parohul Catedralei Vechi,care a salutat prezența ÎnaltpreasfințieiSale în mijlocul preoților și consilierilorParohiei Arad-Centru, mulțumindu-itotodată pentru purtarea de grijă arătatăîn permanență slujitorilor și credin-cioșilor acestei parohii. În continuare,conducerea lucrărilor ședinței a fostpreluată de către ÎnaltpreasfințitulPărinte Arhiepiscop, care a adresat uncuvânt celor de față. Mai întâi a adresatcuvânt de felicitare noilor membri aiConsiliului parohial, după care a făcuto evaluare a importanței istorice aacestei parohii, precum și a întregiiactivități desfășurate în anul prece-dent. După acest moment a urmatconstituirea Consiliului parohial, alesla data de 14 ianuarie 2018, în con-formitate cu prevederile statutare șiregulamentare în vigoare. Constatân-du-se prezența numărului regula-mentar Părintele Paroh a adresatmulțumiri și felicitări noilor membri,arătând totodată, importanța și scop-ul acestei ședințe: constituirea Con-siliului parohial, alegerea unui sec-retar și delegarea epitropilor. Încontinuare s-a dat citire art. 59-62 dinStatutul pentru organizarea șifuncționarea Bisericii OrtodoxeRomâne, privind atribuțiile Consiliu-lui parohial, și art. 24, al. 2 și 3 dinRegulamentul pentru funcționareaorganelor deliberative și executivedin Patriarhia Română, privitoare laalegerea unui secretar, respectivdepunerea jurământului.Îndeplinindu-se procedurile deconstituire a Consiliului parohial și dealegerea a unui secretar, în persoanaPC. Arhid. Tiberiu Ardelean, a avutloc, în fața Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop și a părinților slujitori aiCatedralei Vechi, depunerea jurămân-tului. După aceasta s-a dat citire art.63 din Statutul pentru organizarea șifuncționarea Bisericii OrtodoxeRomâne și art. 26, al. 48-50 din Reg-ulamentul pentru funcționarea orga -nelor deliberative și executive din Patri-arhia Română, cu privire la delegareaepitropilor parohiali. Urmare a pro -punerilor făcute, au fost aleși, prin votdeschis, în unanimitate, epitropii paro-hiali.În cadrul aceleași ședințe a avutloc analiza execuției bugetare a paro-hiei pe anul 2017.

CERCURI MISIONARE
În luna Ianuarie au avut loc Cer-curi pastoral-misionare în următoareleparohii arădene:- Protopopiatul Arad: Vinga;Chișineu Criș- Protopopiatul Ineu: Moroda;Șiad; (mai multe detalii se află pe pag-ina WEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro)
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Luni 1 ianuarie – În noaptea dintre ani,Chiriarhul a oficiat Slujba la trecerea dintre ani,rostind un cuvânt de învăţătură în care a făcutreferire la rugăciunile rostite în cadrul slujbei.De asemenea, Chiriarhul a amintit faptul că înaceastă zi, la Sfânta Patriarhie va fi proclamatnoul An omagial al unităţii de credinţă şi deneam precum şi Anul comemorativ dedicatfăuritorilor Marii Uniri din 1918, între aceştiafiind şi unele personalităţi arădene din aceavreme. În prima zi a Anului Nou civil cândBiserica Ortodoxă sărbătoreşteTăierea împre-jur cea după Trup a Domnului şi pe SfântulVasile cel Mare, Arhiepiscopul CezareeiCapadociei, Chiriarhul a săvârşit Sfânta Litur-ghie a Sfântului Vasile cel Mare la CatedralaArhiepiscopală din Arad. Predica  a avut tit-lul ,,Întru numele Domnului” (Col. 2; Luca 2). Sâmbătă 6 ianuarie– În ziua praznicu-lui Botezului Domnului, Chiriarhul a oficiatSfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală„Sfânta Treime” din Arad. Predica a avut catemă ,,Apa în viața lumii” (Tit 1, 2; Matei 3).După Sfânta Liturghie, Chiriarhul a săvârşitslujba de sfinţire a Apei celei mari.Duminică 7 ianuarie – A doua zi dupăBotezul Domnului, când prăznuim soborulcinstitului şi slăvitului Proroc Ioan, Înainte-mergătorul şi Botezătorul Domnului, Chi-riarhul a a oficiat Sfânta Liturghie în Mănăs-tirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” din cartierularădean Gai. Chiriarhul a predicat despre,,Pocăința și împărăția cerurilor” (Efes. 4; Fp.Ap. 19; i, Chiriarhul a făcut o slujbă de pome-nire la căpătâiul maicii stavrofore IeroteiaAvram, fosta stareță a mănăstirii, trecută lacele veșnice tocmai în ziua de praznic a Bote-zului Domnului.Luni 8 ianuarie – Chiriarhul a oficiatslujba de înmormântare a maicii IeroteiaAvram, fostă stareță a Mănăstirii ,,SfântulSimeon Stâlpnicul” din cartierul arădean Gai.În necrologul rostit, Chiriarhul a spus că maicaIeroteia a fost și va rămâne un model de sme-renie și de viață trăită în rugăciune. Era omonahie care răspândea în jurul ei multă lumi-nă. Duminică 14 ianuarie – În Duminica a29-a după Rusalii, Chiriarhul a oficiat SfântaLiturghie în biserica Parohiei Arad- Centru.Predica a avut tema ,,Vindecare și mântuire”(Col. 1; Lc. 17). În cadrul slujbei au fost înălța-te rugăciuni de pomenire pentru Regele MihaiI al României, cu prilejul împlinirii a patruzeci

de zile de la trecerea sa la cele veșnice și pen-tru poetul național Mihai Eminescu.Luni 15 ianuarie – după Sfânta Litur-ghie oficiată în Catedrala ,,Sfânta Treime” dinArad, Chiriarhul a săvârșit o slujbă de pome-nire pentru poetul național Mihai Eminescu șipentru toți oamenii de cultură ai poporuluiromân, această zi fiind și Ziua Culturii Națio-nale. La final, Chiriarhul a evocat personali-tatea poetului național Mihai Eminescu și aamintit pe corifeii culturii române, trecuți înveșnicia lui Dumnezeu. De asemenea, ierar-hul a făcut o prezentare a importanţei ZileiCulturii Naţionale.Joi 18 ianuarie – prezidează ședințaSinaxei Stareților din Arhiepiscopia Aradului. Vineri 19 ianuarie– prezidează ședințaanuală a Consiliului Eparhial al ArhiepiscopieiAradului. Sunt prezentate și discutate refera-tele fiecărui sector. De asemenea s-au facutnotările administrative ale preoților din epar-hie. Sâmbătă 20 ianuarie – după slujba deTedeum prezidează ședința anuală a Adună-rii Eparhiale a Arhiepiscopiei Aradului. Suntanalizate referatele sectoarelor de activitate –administrativ bisericesc, economic, cultural,social-filantropic. Chiriarhul a adresat celorprezenţi un cuvânt de mulțumire și de bine-cuvântare.Duminică, 21ianuarie– În Duminica a32-a după Rusalii, Chiriarhul a oficiat SfântaLiturghie în biserica Paraclisului din curteaFacultății de Teologie Ortodoxe. Chiriarhul apredicat despre ,,Acoperământul sufletului” (1Timotei 4; Luca 19). La sfârşitul Dumneze-ieștii Liturghii a săvârşit o panahidă pentruvrednicul de pomenire episcop al AraduluiIoan Ignatie Papp, care a participat la MareaUnire din 1918, la împlinirea în această zi a 93de ani de la trecerea sa la cele veșnice, precumși pentru Părintele Prof. Dimitrie Țichindeal laîmplinirea a 200 de ani de la trecerea la celeveșnice.A participat la Parohia Arad-Centru, Str.M. Eminescu la Săptămâna de Rugăciunepentru Unitatea Creştină.Luni, 22 ianuarie – Chiriarhul şi-a săr-bătorit ocrotitorul spiritual în ziua de pomeni-re a Sfântului Ap. Timotei prin participarea laSfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Arhie-piscopală ,,Sfânta Treime” din Arad. Chiriarhul a oficiat slujba Parastasului înCatedrala Veche din Arad, la împlinirea a două

secole de la trecerea la cele veșnice a vredni-cului de pomenire Părintele Profesor DimitrieȚichindeal.  Chiriarhul a rostit un cuvânt deevocare în care a amintit că în cadrul ZilelorCulturii Române și a Anului Centenar seînscrie și comemorarea Preotului ProfesorDimitrie Țichindeal, slujitor al Altarului și aCatedrei. În acest context a amintit sintagmape care Eminescu a atribuit-o lui Țichindeal înpoezia Epigonii, ,,gură de aur”. La orele amiezii, în sala festivă a reşe-dinţei arhiepiscopale, Chiriarhul a fost încon-jurat cu multă dragoste de oficialităţile centraleşi locale, reprezentanţii celorlalte culte istori-ce din municipiu, aflându-ne la jumătateaSăptămânii de Rugăciune pentru UnitateaCreştină, reprezentanţi ai şcolilor din eparhie,ostenitorii Centrului Eparhial, preoţii, mona-hii şi monahiile din Eparhia Aradului. Chi-riarhul a adresat celor prezenţi un cuvânt demulțumire și de binecuvântare.A participat la Catedrala Catolică la Săp-tămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creş-tină unde a ținut un cuvânt de învățătură.Marți, 23 ianuarie– La reședința arhie-piscopală din Arad a avut loc prima întâlniredin acest an a ierarhilor din Mitropolia Bana-tului, sub președinția Înaltpreasfințitului Părin-te IOAN, Mitropolitul Banatului. La sinod aufost prezenți Înaltpreasfințitul Părinte TIMO-TEI, Arhiepiscopul Aradului, PreasfințitulPărinte LUCIAN, Episcopul Caransebeșuluiși Preasfințitul Părinte PAISIE Lugojanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.Sinodul mitropolitan se reunește de mai multeori pe parcursul unui an, prilej cu care sunt dis-cutate probleme privind intensificarea misiu-nii pastorale în comunitate și chestiuni deordin administrativ. Seara a participat la Cate-drala Greco-Catolică, Str. V. Babeș, la Săptă-mâna de Rugăciune pentru Unitatea Creşti-nă. Miercuri, 24 ianuarie – a participat lafestivitățile organizate de Prefectura JudețuluiArad, pe platoul din fața palatului adminis-trativ, cu prilejul zilei Unirii PrincipatelorRomâne. După ce a avut loc intonarea Imnu-lui de Stat, a oficiat slujba de Te Deum şi a ros-tit o alocuţiune în care a subliniat importanţaacestei zile naţionale pentru istoria şi viaţapoporului nostru român dar și importanțaAnului Centenar pentru Marea Unire prinomagierea personalităților arădene, în fruntecu Ierarhul de atunci, care au contribuit la

înfăptuirea acestui mare eveniment din istorianeamului nostru.A participat la Biserica Evan-ghelică, la Săptămâna de Rugăciune pentruUnitatea Creştină.Joi, 25 ianuarie – Asistă la un programfestiv susținut de către elevii Seminarului Teo-logic Liceal Arad în sala festivă a școlii cu pri-lejul zilei Unirii Principatelor Române. Roste-ște un cuvânt despre frumuseţea festivităţiiarătat prin colaborarea celor două şcoli partici-pante ataşamentul tineretului ortodox faţă depatrimoniul naţional şi bisericesc ca şi de totceea ce înseamnă unitatea de cuget şi simţiri cecălăuzeşte formarea generaţiilor viitoare pemăsura exigenţelor lumii. A felicitat ostenitorii,deopotrivă elevi şi profesori, pentru bogăţia şiprofunzimea teologică a manifestaţiei, care nua fost „doar pentru divertisment, cât mai alesspre zidire, sub toate aspectele prezentate”. Aparticipat la Biserica Reformată, la Săptămânade Rugăciune pentru Unitatea Creştină.Sâmbătă, 27 ianuarie – a participat laSfânta Liturghie, la invitaţia PreasfinţituluiLuchian, Episcop-administrator al EpiscopieiOrtodoxe Sârbe a Timişoarei şi a comunităţiicredincioşilor ortodocşilor sârbi din parohiaArad-Centru. La finalul slujbei, Ierarhul sârba exprimat în cuvinte alese legăturile frăţeştiale clerului şi credincioşilor sârbi din Arad şiBanat cu Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timo-tei, statornicite de-a lungul anilor. Ierarhul sârbi-a dăruit Chiriarhului arădean un exemplar alTriodului (peste 1000 de pagini), tradus dePreasfinția Sa din slavonă în limba sârbă. Chi-

riarhul, a rostit o alocuţiune privind bunelerelaţii dintre cele două biserici la nivel local şia mulţumit Preasfinţitului Părinte Luchianpentru invitaţie, asigurându-l pe mai departede o bună relație între cele două biserici orto-doxe, în Eparhia Aradului.Duminică, 28 ianuarie– în Duminica a33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseu-lui), a slujit la biserica cu hramul „SfântaCuvioasa Parascheva”, din incinta SpitaluluiClinic Județean de Urgență Arad. Cu acestprilej, Chiriarhul a sfințit iconostasul din bise-rică, iar mai apoi a săvârșit Sfânta și Dumne-zeiasca Liturghie. Predica Chiriarhului a fostpusă sub titlul ,,Între cer și pământ”, înălțareacredinciosului prin rugăciune (2 Tim. 3; Lc.18). În cadrul sfintei slujbe, a hirotonit întrudiacon pe tânărul teolog Ioan-Florin Avram, iarla finalul slujbei, preotului misionar dr. VasileCucu, care este și secretar eparhial, i-a oferitrangul de iconom. A transmis tuturor credin-cioșilor prezenți, conducerii Spitalului arădean,precum și bolnavilor de pe paturile de suferi-nță, purtarea sa de grijă, rugând totodată peBunul Dumnezeu pentru toți cei care se oste-nesc în cadrul acestei instituții medicale.Luni, 29 ianuarie – Chiriarhul a fostprezent la raportul de evaluare a activitățiiInspectoratului de Jandarmi Arad, unde a ros-tit o alocuțiune. Tot în această zi a participat și prezidatședința de constituire a Consiliului parohial alParohiei Arad-Centru. Chiriarhul a adresatcuvânt de felicitare noilor membri ai Consi-liului parohial, după care a făcut o evaluare aimportanței istorice a acestei parohii, precumși a întregii activități desfășurate în anul pre-cedent.Marți, 30 ianuarie – a săvârșit Dum-nezeiasca Liturghie în Catedrala Veche. A pre-dicat despre ,,Biserica și școala în viața șiscrierile Sfinților Trei Ierarhi”, cu referire lașcolile teologice ale Bisericii Ortodoxe Româ-ne, în general și în special a celor arădene. Încadrul Sfintei Liturghii, tânărul teolog FlorinAvram, a fost hirotonit întru preot, pe seamaparohiei Prunișor, Protopopiatul Sebiș, iar lasfârșitul sfintei slujbe, l-a hirotesit duhovnic.În cadrul aceleiași slujbe, Chiriarhul a hirote-sit întru protosinghel pe Preacuviosul PărinteNicolae Tang și întru iconom stavrofor pePărintele Vlad-Sergiu Sandu.Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Ianuarie 2018

AGENȚIA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

ARAD - CENTRUL „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”:B-dul Revoluției, Nr. 30, Tel./Fax: +4 0257.466.784,Email: arad@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00
REȘIȚA - CENTRUL „SF. AP. PETRU ȘI PAVEL”: Str. Republicii, Nr. 1, Tel./Fax: +40255.255.135, Email: resita@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00

BUCUREȘTI - BASILICA TRAVEL: S . Doamnei, Nr. 20Tel./ Fax: +4021.316.35.03 Mobil: 0741 260 424, Email: office@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00www.pelerinaj.ro    www.basilicatravel.ro

Vă invităm să participați la un pelerinaj
promoțional în Țara Sfântă, în care sunt
cuprinse cele mai importante obiective:
Biserica Sfântului Mormânt și Calea Crucii,
Muntele Sion cu Foișorul Cina cea de Taină,
Nazaret și Cana Galileii, Muntele Tabor,
Biserica Nașterii Domnului din Betleem și
Așezământul Românesc de la Ierihon.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită să
participați la un pelerinaj în Țara Sfântă, în care aveți
prilejul să vă închinați în Mănăstirea ortodoxă de pe
Muntele Tabor, Nazareth, Ierusalim, Muntele Sion,
Grădina Ghetsimani, Drumul Crucii, Golgota, Sfân-
tul Mormânt și Biserica Învierii, Mănăstirea Sfântul
Gheorghe, râul Iordan, Betleem și în Biserica Naș-
terii Sfântului Ioan Botezătorul din Ein Karem.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” organizeazăun pelerinaj, cu cazare la hoteluri, în care aveți prilejulsă participați la Marele Praznic al Învierii Domnuluinostru Iisus Hristos în Țara Sfântă. Printre obiective,menționăm: Ierusalim – cu Biserica Sfintei Învieri,Golgota, Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat SfântaCruce, Grădina Ghetsimani, Muntele Sion, Ierihon,Biserica Nașterii din Betleem, Muntele Tabor, CanaGalileii, râul Iordan, Muntele Fericirilor și Ein Karem.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă și Peninsula Sinai de 7 zile, cu trecere pela cele mai importante obiective: Lod, MunteleTabor, Mănăstirea Sfânta Ecaterina, Ierusalim,Drumul Crucii, Golgota, Sfântul Mormânt șiBiserica Învierii, Hozeva, râul Iordan, Bisericaortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem șiBiserica Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invităsă participați la un pelerinaj în Cipru, cu închinareîn Mănăstirea Irakleidios, Mănăstirea Machairas,Mănăstirea Sfântul Mina, Biserica Sfinții Ciprianși Iustina, Mănăstirea Kykkos, Mănăstirea Trooditissa, Biserica Sfântul Lazăr, MănăstireaSfânta Tecla, Catedrala Sfântul Ioan din Nicosia,Mănăstirea și peștera Sfântul Neofytos șiCatedrala Sfântul Nicolae din Larnaca.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” organizează unpelerinaj, cu plecare din Cluj-Napoca, în care avețiprilejul să participați la Marele Praznic al Învierii Dom-nului nostru Iisus Hristos în Țara Sfântă. Printre obiec-tive, menționăm: Ierusalim – cu Biserica Sfintei Învieri,Golgota, Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat SfântaCruce, Grădina Ghetsimani, Muntele Sion, Ierihon,Biserica Nașterii din Betleem, Muntele Tabor, CanaGalileii, râul Iordan, Muntele Fericirilor și Ein Karem.

Vă invităm să participați la un pelerinaj în Țara
Sfântă, cu trecere pe la cele mai importante obiective:
Lod, Muntele Tabor, Nazareth, Muntele Măslinilor,
Mormântul Maicii Domnului, Ierusalim, Muntele
Sion, Grădina Ghetsimani, Drumul Crucii, Golgota,
Sfântul Mormânt și Biserica Învierii, Ierihon,
Hozeva, Mănăstirea Sfântul Gheorghe, râul Iordan,
Betleem și Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului.

Agenția de pelerinaje „Basilica Travel” orga-
nizează un pelerinaj de hramul Sfântului Nectarie,
cu următorul program: Tesalonic pe urmele Sfân-
tului Dimitrie, insula Eghina la moaștele Sfântului
Nectarie, insula Evia la moaștele Sfântului Ioan
Rusul, moaștele Sfântului Efrem cel Nou, 
Mănăstirea Sfânta Paraschevi din Valea Tembi,
precum și la Complexul Monastic Meteora.


