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Hotărârea Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române privinddecla rarea anului 2019 ca „Anulomagial al satului româ nesc (al pre-oţilor, în vă ţă torilor şi primarilorgospodari) şi Anul come mora-tiv al patriarhilor NICODIMMUNTEANU şi IUSTIN MOI-SESCU şi al traducătorilor de cărţibisericești” în Patriarhia Română,adresată ierarhilor și eparhiilor orto-doxe române din țară și străinătateCu dragoste în Hristos, Văaducem la cunoştinţă că SfântulSinod al Bisericii OrtodoxeRomâne, în şedinţa sa de lucru din25 octombrie 2018, a examinatreferatul Cancelariei SfântuluiSinod în legătură cu programul-cadru (teologic-educaţional, cultur-al şi mediatic) intitulat „2019 – Anulomagial al satului românesc (al pre-oţilor, învăţătorilor şi primarilorgospodari) şi Anul comemorativ alpatriarhilor Nicodim Munteanu şiIustin Moisescu şi al traducătorilorde cărţi bisericești”.În referat s-a precizat că SfântulSinod al Bisericii Ortodoxe Românea aprobat ca anul 2019 să fiedeclarat, în Patriarhia Română, caAn omagial al satului românesc (alpreoţilor, învăţătorilor şi primarilorgospodari) şi ca An comemorativ alpatriarhilor NICODIM MUNTEANUşi IUSTIN MOISESCU şi al tra-ducătorilor de cărţi bisericeşti(punctul 1 al Hotărârii nr. 6294/2017). Totodată, Sfântul Sinod aaprobat ca, la Cancelaria SfântuluiSinod, să se întocmească progra-mul-cadru (teologic-educaţional,cultural şi mediatic) intitulat „2019– Anul omagial al satului românesc(al preoţilor, învăţătorilor şi prima -rilor gospodari) şi Anul comemoratival patriarhilor Nicodim Munteanuşi Iustin Moisescu şi al traducăto-rilor de cărţi bisericeşti”, urmând a

fi prezentat Sfântului Sinod, spreanaliză şi aprobare (punctul 2 alHotărârii nr. 6294/2017).Prin urmare, la Cancelaria Sfân-tului Sinod a fost întocmit un proiectde text al programului-cadru (teolo -gic-educaţional, cultural şi mediatic)intitulat „2019 – Anul omagial al sa-tului românesc (al preoţilor, învăţăto-rilor şi primarilor gospodari) şi Anulcomemorativ al patriarhilor NicodimMunteanu şi Iustin Moisescu şi al tra-ducătorilor de cărţi bisericeşti”, care,cu binecuvântarea PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel, a fost înaintat,spre avizare, Permanenţei ConsiliuluiNaţional Bisericesc. În şedinţa din 18octombrie 2018, Permanenţa Consil-iului Naţional Bisericesc a avizat acestproiect.
PROGRAM-CADRU (liturgic,

cultural şi mediatic)„2019 – Anul omagial al satu -lui românesc (al preoţilor, învă -ţă torilor şi primarilor gospodari)şi Anul comemorativ al pa tri-arhilor Nicodim Munteanu şiIustin Moisescu şi al traducăto-rilor de cărţi bise riceşti” în Patri-arhia Română

I. În primul semestru al anului2019 va fi tratată tema: „Anul oma-gial al satului românesc (al preoţilor,învăţătorilor şi primarilor gospo-dari)”, care va fi prezentată astfel:1. Satul românesc: vatră a plă -mădirii, păstrării şi promovăriiconştiinţei naţionale şi eclesialeromâneşti:a. Continuitatea vieţii ca tradiţieşi transmiterea valorilor moştenitede la generaţiile trecute;b. Statornicie geografică şi sta-tornicie în credinţă şi viaţă creştină(mărturii istorice referitoare laapariţia satului românesc şi aprimelor comunităţi eclesiale rurale);c. Hărnicie, dărnicie şi ospitali-tate: virtuţi ale poporului român cul-tivate în satul românesc (organizareaşi dezvoltarea satului românesc de-a lungul timpului);d. Biserica – centrul vieţii spiri-tuale a satului românesc. Viziunealiturgică asupra creaţiei şi a vieţiiumane („veşnicia s-a născut la sat”);e. Cooperarea dintre Biserică şișcoală – contribuţie majoră în pro-movarea educaţiei copiilor şi tiner-ilor de la sate;

f. Spiritualitate şi filantropie înrelaţia dintre mănăstiri şi satul româ-nesc;g. Valori culturale şi spiritualecreate şi promovate de satul româ-nesc: cântece populare, jocuri popu-lare, costume populare, meşteşuguri,artizanat, tradiţii, obiceiuri etc.2. Clerici slujitori ai Bisericiistrămoşeşti în satul românesc:a. Comunitatea parohială dinsatul românesc, mărturii istorice şiculturale cu privire la aceasta;b. Credinţa ca factor de unitatespirituală, coeziune socială şiînnoire culturală în comunităţilesăteşti;c. Biserica în mijlocul satului:nume de slujitori vrednici aialtarelor de la sate, care aupropovăduit Evanghelia lui Hristosşi care s-au dăruit pentru credinţaortodoxă şi pentru libertatea şi uni-tatea poporului român, mai ales înRăzboiul de Independenţă (1877-1878) şi Primul Război Mondial(1916-1918);d. Slujitori harnici ai Altarului,care au construit biserici şi şcoli încomunităţile rurale româneşti.3. Învăţători devotaţi în satulromânesc:a. Şcoala în tinda Bisericii:primele forme de educaţie în satulromânesc;b. Biserica şi educaţia: nume deînvăţători şi dascăli vrednici ai sat-ului românesc, prezenţi în memoriaşi cultura românească;c. Pedagogie şi formare spiritu-ală ortodoxă în şcolile din satulromânesc;d. Programe educaţionale şi cul-turale dedicate satului românesc.4. Primari harnici în satul româ-nesc de-a lungul istoriei:a. Forme şi manifestări de orga-nizare administrativă a satului româ-nesc;

b. Evocări de primari gospodaridin satele româneşti, care au con-tribuit la promovarea şi cultivareatradiţiei creştine, la bunăstarea săte-nilor şi la solidaritate filantropică.5. Criza actuală a satului româ-nesc şi implicarea Bisericii Orto-doxe Române în atenuarea acesteia:a. Probleme pastoral-misionarecu care se confruntă satul românescde astăzi şi soluţii cu privire larezolvarea lor;b. Impactul distructiv al prozeli-tismului religios asupra satuluiromânesc tradiţional şi soluţii pas-toral-filantropice pentru diminuareaacestuia;c. Probleme economice, sociale,culturale cu care se confruntă astăzicomunităţile româneşti de la sate.Identificarea de soluţii şi programestrategice în acest sens;d. Cooperarea intensă dintre pri-mar, preot, învăţător sau profesor şialţi intelectuali, ca factori de respon-sabilitate pentru viaţa comunităţilorrurale azi;e. Identitatea satului româ-nesc şi viitorul incert al acestuia.Programe pastoral-misionarepentru revigorarea vieţii în me -diul rural;f. Preocuparea Bisericii privindsituaţia satului românesc de astăzi şiviitorul lui (migraţia populaţiei, situ-aţia economică precară, îmbă -trânirea populaţiei etc.).Cu binecuvântareși dragoste în Hristos,† DanielArhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,Locțiitorul Tronului CezareeiCapadociei și Patriarhul BisericiiOrtodoxe RomâneSecretarul Sfântului Sinod† Varlaam PloieșteanulEpiscop-vicar patriarhalContinuare în pagina 3

2019 – Anul satului românesc și al PatriarhilorNicodim Munteanu și Iustin Moisescu 

15 ianuarie – Ziua de naștere apoetului Mihai Eminescu, numit deConstantin Noica „omul deplin alculturii românești”, este Ziua Cul-turii Naționale din decembrie2010.Decretul pentru promulgareaLegii privind declararea zilei de 15ianuarie – Ziua Culturii Naţionale afost semnat în 6 decembrie 2010,iar Legea nr. 238 din 7 decembrie2010 a fost publicată în MonitorulOficial 831 din 13 decembrie 2010,informează Agerpres.Şi în alte ţări europene, ZiuaCulturii Naţionale omagiază oamenide cultură remarcabili, reprezenta-tivi pentru fiecare stat în parte.Astfel, în Spania, Ziua Culturiieste marcată la data morţii lui

Miguel de Cervantes, iar în Portu-galia, în ziua în care s-a născut poe-tul Luis de Camoes. Şi autorităţiledin Republica Moldova au hotărâtca ziua de naştere a lui Mihai Emi-nescu să devină Ziua CulturiiNaţionale.
Mihai Eminescu

Mihai Eminescu (1850-1889),poet, prozator, dramaturg şi jurna -list, a fost considerat de critica lite -rară postumă drept cea mai impor-tantă voce poetică din literaturaromână.A fost activ în societateaJunimea şi a lucrat ca redactor laTimpul. A publicat primul său poemla vârsta de 16 ani, iar la 19 ani aplecat să studieze la Viena.

Manuscrisele poetului MihaiEminescu, 46 de volume, aproxi-mativ 14.000 de file, au fost dăruiteAcademiei Române de TituMaiorescu, în şedinţa din 25 ianua -rie 1902, notează Agerpres.Mihai Eminescu a trecut la celeveșnice în data de 15 iunie 1889. Afost ales, post-mortem (28 oc -tombrie 1948), membru al Acade-miei Române.,,Eminescu ne cheamă azi săiubim limba română, să o cunoaștemtemeinic și să o cultivăm cu iubire șirespect, ea fiind Patria spirituală aidentității și demnității noastrenaționale” – Patriarhul Daniel.Sursa:http://basilica.ro/15-ianuarie-sarbatoare-nationala-de-ziua-omului-deplin-al-culturii-romanesti/

15 Ianuarie: Sărbătoare Națională, deziua omului deplin al culturii românești
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Anul acesta, în 24 ianuarie, seîmplinesc 160 de ani de la dublaalegere a lui Alexandru Ioan Cuza(1820-1873): ca domnitor alMoldovei, la 5 ianuarie 1859, și,după numai nouăsprezece zile, în 24ianuarie, acesta este ales și domnitoral Țării Românești.Actul istoric din 24 ianuarie1859 reflectă inteligența diplomaticăa unei clase politice școlite la mariuniversități ale Europei, clasăpolitică promotoare a ideilor de uni-tate și progres încă din anul rev-oluționar 1848.7 ani de progres. De numele luiAlexandru Ioan Cuza este legat, maiales, un amplu program de reforme,care vor sta la temelia unui nou statmodern, un stat care din vremeadomniei lui Cuza va purta numelede România. Acest programprevedea, printre altele: un singurParlament, nu două, un singurGuvern, nu două, o singură țarăunită, nu dezbinată, și un singurnume spre veșnicie: România.

Pentru numele tău, pentruonoarea ta și pentru demnitatea taiubită țară, Românie, s-a murit pecâmpul de bătălie într-un Război deIndependență și în două RăzboaieMondiale.În timpul domniei lui AlexandruIoan Cuza au fost fondate primeleuniversități din țară, la Iași (1860) șiBucurești (1864). Învățământul pri-mar devenea obligatoriu, benefici-ind de gratuitate. Este înființată șiȘcoala Națională de Arte Frumoaseși o primă Școală de Medicină Vet-erinară.Elena Cuza, soția domnitorului,înființează ”Azilul de fete”, care îiva purta numele. Este elaborată onouă lege electorală și sunt secular-izate averile mănăstirești.Cuza împroprietărește aproape500 de mii de familii de țărani. Deaceea, la înmormântarea lui vor par-ticipa peste 30 de mii de țărani.Domnitorul va înființa și Casade Economii și Consemnațiuni,aceasta fiind și astăzi, după mai mult

de 150 de ani de la înființare, ceamai longevivă instituție de credit dinîntreaga istorie bancară românească.Din punct de vedere legislativ,sunt elaborate și vor intra în vigoaremai multe legi fundamentale pentrudezvoltarea viitoare a statului:Codurile civil și penal, Legea con-tabilității și Codurile de procedură

penală și civilă. Sunt înființateinstanțe judecătorești, de la judecă-toriile de plasă până la Curtea deCasație.
Armata Națională a României va

lua ființă în mod oficial tot în timpul
anilor de domnie ai lui Cuza. Poșta
și-a deschis sedii în întreaga țară,
iar Arhivele Naționale își vor cen-

traliza activitatea la București. Tot
atunci, apar primele comisii de sta-
tistică și evidență a populației. Este
construită prima cale ferată din țară
care va lega capitala de orașul
Giurgiu.

Pioasă aducere aminte
Cu câteva zile înainte de 24 ian-

uarie, la inițiativa conducerii Școlii
Profesionale ”ASTRA” Arad și a
cadrelor didactice ale acesteia, a
avut loc, la Biserica din Grădiște II,
parastasul de pomenire a domni-
torului Alexandru Ioan Cuza.

Slujba parastasului a fost oficiată
de părintele Viorel Roja, parohul
bisericii. La slujbă au participat eno-
riașii bisericii și elevi ai Școlii Pro-
fesionale ,,ASTRA”.

După slujbă, am prezentat câte-
va date referitoare la ctitorul
României moderne, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza. Prof. Cristian StoicaȘcoala Profesională,,ASTRA” 

Ziua Unirii Principatelor Române

La 25 iunie 1848, în faţa împă-
ratului Ferdinand V, la Innsbruck,
marele Andrei Şaguna declara:
,,tezaurul cel mai scump al rom-
ȃnilor este legea și limba sa”.

În scopul promovării acestui
deziderat legitim al poporului
romȃn, providenţialul Mitropolit a
întreprins o acţiune hotărȃtă pentru
luminarea romȃnilor ortodocși de
la sate prin conlucrarea dintre
Biserică și școală, încȃt numele lui
rămȃne pentru posteritate ca a unui
adevărat ctitor al școlii romȃnești,
mai întȃi în Arhiepiscopia Sibiului,
și apoi, după modelul acesteia, în
cele două eparhii sufragane: Arad
și Caransebeș.

E vorba de întemeierea și coor-
donarea prin Biserică, deopotrivă a
școlilor de formare a preoţilor, cȃt
și a școlilor de formare a învăţăto-
rilor pentru școlile confesionale
(poporale, primare) romȃnești pe
teritoriul întregii Mitropolii.

Urmărind mersul istoriei, vom
constata că pȃnă la Andrei Şaguna
au existat încă din 1786, la Sibiu,
cȃteva cursuri sporadice pentru
pregătirea preoţilor și a învăţători-
lor, întemeiate de cȃţiva cărturari
romȃni ortodocși. Abia din 1811
se deschid cursuri sistematice pen-
tru pregătirea viitorilor slujitori ai
altarului, avȃndu-l ca prim profe-
sor pe Gheorghe Lazăr.

Venind în 1846 ca ,,vicar gene-
ral” al Episcopiei Sibiului, Andrei
Şaguna va acorda o importanţă
deosebită școlii clericale, ridic-
ȃndu-i durata studiilor, iniţial de
la șase luni la un an.

Decisivă pentru organizarea
învăţămȃntului teologic va fi
hotărȃrea luată în primul sinod
eparhial din 12 martie 1850. Cu
acest prilej, s-a dispus ca ,,școala
clericală a diecezei acesteia să se
prefacă într-un institut teologic-
pedagogic, să se înzestreze întoc-
mai după cum sunt întocmite alte
seminarii și tot clerul să fie dator
înainte de ce s-ar preoţi a fi învă-
ţător după stările împrejur”.

Punȃnd în aplicare această
hotărȃre, în 1852 cursurile de teo-

logie au fost ridicate la 2 ani. Se
preda acum, pe lȃngă disciplinele
teologice și unele discipline peda-
gogice spre a oferi absolvenţilor
posibilitatea de a funcţiona pȃnă
la hirotonie și ca învăţători.

Concretizȃnd, mai departe,
hotărȃrile sinodului din 1850, s-a
deschis în 1853 secţia pedagogică
pentru pregătirea învăţătorilor de
la școlile confesionale. La început
durata cursurilor era de un an, apoi
treptat au fost ridicate la 2 ani,
apoi la 3 ani, încat din 1907 dura-
ta va ajunge la 4 ani.

Același mod de organizare a
pregătirii preoţilor și învăţătorilor
confesionali va prinde viată și în
cele două eparhii sufragane Mitro-
poliei Ardealului: Arad și Caran-
sebeș.

Astfel, în desfășurarea istorică
a învăţămȃntului romȃnesc din
Arad, se evidenţiază deschiderea
în 1812 a școlii pentru pregătirea
învăţătorilor, numită ,,Preparan-
die”. În primii doi ani cursurile
erau de 15 luni, iar din 1814 s-au
ridicat la 2 ani, și apoi la 3 ani. În
urma aprobării în 1869 a Statutului
Organic, Preparandia din Arad
trece ,,sub jurisdicţiunea și supre-
ma direcţiune a Consistorului
eparhial din Arad”. Cultivȃnd spi-
ritul ortodox romȃnesc, vrednicii
profesori de aici, printre care
numim pe Dimitrie Ţichindeal și
Constantin Diaconovici Loga, au

făcut din Arad un centru cultural
romȃnesc pentru Banat, Zarand și
Bihor.

Pe de altă parte, printr-o hotăr-
ȃre a Curţii din Viena se aproba în
1822 deschiderea școlilor clerica-
le din Eparhiile Arad, Timișoara
și Vȃrșeţ. La început cursurile erau
de 2 ani, apoi de 3 ani.

Ȋn 1876 teologia și Preparan-
dia s-au unit într-un organism
comun, formȃnd ,,Institutul peda-
gogic-teologic diecezan”, avȃnd
menirea de a pregăti preoţi și învă-
ţători în Arad și Bihor.

Ajungȃnd episcop al Caranse-
beșului, Ioan Popasu aduce la
Caransebeș secţia romȃnească a
școlii clericale din Vȃrșeţ, înte-
meind, în 1865, Institutul teologic
diecezan, iar în 1876 deschide
Institutul pedagogic diecezan,
formȃnd asemenea celor din Sibiu
și Arad, un trunchi comun, sub
numele de ,,Institut teologic-peda-
gogic diecezan”. Institutul teologic
avea durata de 3 ani; iar cel peda-
gogic, avea la început durata de 2
ani, apoi de 4 ani, asemenea celui
din Sibiu și Arad.

Mai tȃrziu, în 1869, Statutul
Organic, preluȃnd hotărȃrile ante-
rioare, va deveni normativ pentru
coordonarea activităţii bisericești
din Transilvania și Banat. Potrivit
acestuia, preoţii parohi erau direc-
tori ai școlii din parohiile lor, pro-
topopii inspectori peste toate șco-

lile din protopopiat, iar mitropoli-
tul și episcopii din Arad și Caran-
sebeș erau ,,inspectori supremi” ai
școlilor din cuprinsul eparhiei res-
pective. Fiecare consistoriu avea
o ,,secţie școlară”, condusă de un
asesor școlar, care avea în atribu-
ţii toate problemele școlare ale
eparhiei. Învăţătorii se pregăteau
în cele trei instituţii pedagogice de
la Sibiu, Arad (trecut în 1869 în
grija Bisericii) și Caransebeș (înfi-
inţat în 1876). Ȋnvăţătorii, ca și
preoţii, erau aleși de către aduna-
rea parohială, în mare majoritate
deţinȃnd în parohia respectivă și
funcţia de cȃntăreţ bisericesc. Ave-
rea școlii era administrată de epi-
tropia parohială.

Se constată în acest sens că
pȃnă la sfȃrșitul activităţii lui
Şaguna, se numărau 800 de școli
confesionale, construindu-se peste
300 de clădiri școlare. Statistic
vorbind, în 1882 în întreaga Mitro-
polie Ortodoxă a Transilvaniei
(Arhiepiscopia Sibiului, Episcopia
Aradului și Caransebeșului, Vica-
riatul din Oradea) existau 1578 de
școli poporale, cu 1722 învăţători.
În 1882-1890 existau în Mitropo-
lie 1458 de clădiri școlare proprii
și 177 închiriate, cu 1755 învăţă-
tori și cu 145.847 elevi.

Pe de altă parte, pentru lumi-
narea romȃnilor ortodocși de la
sate, s-a hotărȃt în 1870 ca în fie-
care parohie să se ţină cursuri sera-
le pentru neștiutorii de carte. Aces-
te cursuri se ţineau iarna în fiecare
zi, iar vara numai în duminici și
sărbători. Se preda scrisul, cititul
și aritmetica. La această acţiune
au fost cooptaţi și preoţii.

Prin urmare, aflȃndu-se sub
aceeași conducere și îndrumare,
preoţii și învăţătorii proveniţi de la
unul și același institut teologic-
pedagogic diecezan, formau un
trunchi comun, sau cum s-a expri-
mat atȃt de sugestiv și plastic epis-
copul Ioan Popasu, aceștia repre-
zentau ,,cei doi ochi ai eparhiei”.
Ȋntr-adevăr, preoţii și învăţătorii,
trăitori în lumea satelor au apro-
piat pe ţărani de școală, de carte și

de ziar. Activitatea lor zilnică le-a
format sătenilor gustul cititului, i-
a familiarizat cu adunările popula-
re ale ASTREI, cu serbările sătești;
i-a orientat spre băncile popora-
le...Astfel, preoţii și dascălii for-
maţi în școlile Bisericii s-au dove-
dit formatori și păstrători ai
conștiinţei naţionale și temeiuri
culturale pentru tinerii satului
romȃnesc1.

Ȋn acest context, vom reda măr-
turia unui distins învăţător, măr-
turie ce se constituie într-un ade-
vărat document istoric, pe măsură
să imortalizeze rolul pe care l-a
avut împreună lucrarea preoţilor
și învăţătorilor, educaţi de Biseri-
ca Ortodoxă, în viaţa satului rom-
ȃnesc: ,,În trecutul nu prea înde-
părtat al neamului nostru, singurii
păzitori ai moștenirii noastre stră-
bune au fost preotul și învăţătorul
satelor noastre. Activitatea lor nu
se putea închide înăuntrul biseri-
cilor și școlilor. Preotul care se
mărginea numai la citaniile și
cȃntările din cărţile sfinte este
numai un năimit, care pȃngărește
altarul la care servește. De aseme-
nea, învăţătorul, care se închide în
cei patru pereţi ai școlii sale, oric-
ȃtă carte bună ar face nu-și înde-
plinește opera sa educativă și cul-
turală. Misiunea preotului i a
învăţătorului este cu mult mai
extinsă, ea cuprinde întreaga tre-
buintă de viaţă a poporului. Se
cuvine să fie apostoli ai bunului
îndemn, doftori, lecuitori ai multor
dureri și necazuri, ce dăinuie, în
toată vremea, în viaţa satelor noas-
tre. Ȋn trecutul nostru am fost un
popor fără noroc. Împrejurări
vitrege ne-au purtat veacuri de-a
rămȃne în întunecata sclavie a
neamurilor hrăpăreţe și nemiloa-
se”.

,,Am trudit din greu ogorul
străbun, ca belșugul rod al muncii
noastre istovitoare  să ni-l ia stră-
inii, pripășiti pe plaiurile noastre,
ţinȃndu-ne în cruntă încătușare...Preot Gheorghe  RomȃnuCaransebeșContinuare în pagina 3
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Urmare din pagina 1II. În al doilea semestru al anu-lui 2019 va fi tratată tema: „Anulcomemorativ al patriarhilor NicodimMunteanu şi Iustin Moisescu şi altraducătorilor de cărţi bisericeşti”,care va fi prezentată astfel:1. Patriarhul Nicodim Mu -nteanu (1939-1948):a. 2019 – împlinirea a 80 de anide la alegerea ca Patriarh alRomâniei (1939) – prezentarebiografică;b. Înţelept păstor şi apărător alBisericii în timpul unei perioadetulburi din istoria ţării;c. Iniţiator şi promotor al tra-ducerilor în limba română a textelorbiblice, patristice şi liturgice (a iniţi-at împreună cu pr. prof. Gala Galac-tion traducerea în limba română aSfintei Scripturi, publicată în anul1936);d. Iniţiator al colecţiei „OgorulDomnului”, ce formează aproape oenciclopedie teologică;e. Întemeietor în 1940 al Şcol-ii superioare de pictură bise -ricească din Arhiepiscopia Bucu -reştilor;f. Reprezentant demn şi respon-sabil al Bisericii Ortodoxe Româneîn relaţia cu Statul român.2. Patriarhul Iustin Moisescu(1977-1986):a. Prezentarea biografică acelui de-al 4-lea Patriarh alRomâniei;b. Înţelept apărător al Bisericiiîn timpul unui regim ostil religiei şiBisericii;c. Erudit teolog şi profesor ded-icat teologiei;d. Susţinător al lucrării teolog-ice într-o perioadă dificilă;

e. Iniţiator şi promotor alcolecţiei „Părinţi şi scriitori bis-ericeşti”;f. Iniţiator şi promotor al colec -ţiei „Arta creştină în România”;g. Ctitor şi păstrător de aşeză -minte ale Bisericii.3. Chipuri de clerici, monahi şimireni traducători de cărţi bis-ericeşti:a. Evidenţierea de chipuri declerici, monahi şi mireni care s-auevidenţiat prin traducerea în limbaromână şi prin publicarea de textebiblice, patristice şi de cult;b. Prezentarea principaleloraşezăminte bisericeşti care aususţinut traducerea în limba românăşi publicarea de texte biblice,patristice şi de cult.III. Centrul de Presă Basilica alPatriarhiei Române (Radio Trini-tas, Trinitas TV, Ziarul Lumina) varealiza programe şi emisiuni, filmedocumentare, materiale publicisticeetc. pentru promovarea, în anul2019, a „Anului omagial al satuluiromânesc (al preoţilor, învăţătorilorşi primarilor gospodari)” şi a „Anu-lui comemorativ al patriarhilorNICODIM MUNTEANU şiIUSTIN MOISESCU şi al traducă-torilor de cărţi bisericeşti” în Patri-arhia Română. În acest scop se vasolicita colaborarea centreloreparhiale pentru identificarea înbiserici şi mănăstiri, precum şi înbiblioteci, a celor mai frumoase şireprezentative texte, manuscrise,declaraţii, însemnări, icoane,miniaturi, broderii şi ţesături,mozaicuri şi vitralii, reprezentativepentru satul românesc. De aseme-nea, pentru promovarea celor douăteme, va fi valorificat prin mijloace

specifice patrimoniul istoric, cul-tural-artistic şi religios din ţară şistrăinătate.IV. Realizarea de studii, comen-tarii, bibliografii şi cărţi de reflecţiecu conţinut biblico-patristic, moral,liturgic, catehetic, pastoral, social-filantropic, ecumenic, cultural-educativ şi istoric pentruprezentarea „Anului omagial al sat-ului românesc (al preoţilor, învăţă-torilor şi primarilor gospodari)” şi„Anului comemorativ al patri-arhilor NICODIM MUNTEANU şiIUSTIN MOISESCU şi al traducă-torilor de cărţi bisericeşti” în Patri-arhia Română, în cadrele prezen-tate la paragrafele I şi II, precum şitipărirea acestora în publicaţiilebisericeşti centrale şi eparhiale, învolume şi monografii editate detipografiile Patriarhiei Române şiale centrelor eparhiale.V. La nivelul PatriarhieiRomâne se va organiza un sim-pozion internaţional, cu invitaţi dincelelalte Bi serici Ortodoxe surori,având tema: „Traducători şi tra-

duceri în limbi verniculare de textebiblice, patristice şi liturgice în Bis-erica Ortodoxă”.VI. La nivelul eparhiilor şi alinstituţiilor de învăţământ teologicse vor organiza dezbateri, colocviişi seminarii pe tema: „2019 – Anulomagial al satului românesc (al pre-oţilor, învăţătorilor şi primarilorgospodari) şi Anul comemorativ alpatriarhilor NICODIMMUNTEANU şi IUSTIN MOI-SESCU şi al traducătorilor de cărţibisericeşti”.VII. Patriarhia Română va orga-niza un simpozion naţional dedicattemei „2019 – Anul omagial al sat-ului românesc (al preoţilor, învăţă-torilor şi primarilor gospodari)”,precum şi dezbateri, colocvii şiseminarii în eparhii şi instituţiilede învăţământ teologic pentru val-orificarea moştenirii istorice, cul-turale şi spirituale caracteristicesatului românesc autentic.VIII. În cursul anului 2019, înBiserica Ortodoxă Română vor fiorganizate colocvii şi simpozioane,

precum şi întâlniri, expoziţii, măr-turii, evocări ale unor renumiţi preoţi,învăţători şi primari gospodari dinsatul românesc, precum şi ale patri-arhilor NICODIM MUNTEANU şiIUSTIN MOISESCU şi traducăto-rilor de cărţi bisericeşti.IX. Ca parte a programului-cadru, la Conferinţa pastoral-misionară semestrială din primă-vara anului 2019 se va trata tema„2019 – Anul omagial al satuluiromânesc (al preoţilor, învăţătorilorşi primarilor gospodari)”, încadrele prezentate la paragraful I,iar la Conferinţa pastoral-mision-ară semestrială din toamna anului2019 se va trata tema „2019 – Anulcomemorativ al patriarhilorNICODIM MUNTEANU şiIUSTIN MOISESCU şi al traducă-torilor de cărţi bisericeşti” în Patri-arhia Română, în cadrele prezen-tate la paragraful II, cu posibilitateaaprofundării acestora şi la confer-inţele preoţeşti administrativelunare, pe care le vor stabili fiecareeparhie, precum şi în cadrul cer-curilor pastorale.X. În luna octombrie din anul2019, la Palatul Patriarhiei, se vaorganiza o şedinţă solemnă a Sfân-tului Sinod cu tema „Anul omagialal satului românesc (al preoţilor,învăţătorilor şi primarilor gospo-dari)” şi „Anul comemorativ al patri-arhilor NICODIM MUNTEANU şiIUSTIN MOISESCU şi al traducă-torilor de cărţi bisericeşti” în Patri-arhia Română.
sursa:http://ziarullumina.ro/2019-anul-satului-romanesc-si-al-patriarhilor-nicodim-munteanu-si-iustin-moisescu-140347.html
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Noi nu aveam nimic și, din

nimicul acesta, trebuia să ne cre-
iem și noi un adăpost și un mijloc
de existenţă. Ȋn acele zile de grea
restriște, noi nu aveam oameni de
multă carte. Singurii cȃrmuitori de
ceasuri grele erau preoţii, cu
bruma de carte ce-o aveau, puţină
și aceia, dar cu suflet mare și buni
cunoscători ai nevoilor de viată ale
păstoriţilor lor. Şi din cȃntăreţi de
strană s-au ridicat dascălii de odi-
nioară, tovarăși buni de strădanii
spre mai bine ai slujitorilor sfinte-
lor altare. Într-o înţelegere cinsti-
tă, într-o comună simţire rom-
ȃnească și creștină dreptmăritoare,
s-au ostenit din greu și au ridicat
neamul oropsit la conștiinţa de
sine, la demnitate omenească”.

,,S-au ridicat, apoi, din vatra
satelor oameni cu carte multă, care
au umblat la școli mari din ările
mari și înaintate. Au adus de acolo
multă învăţătură, o mai bună
orientare în lume și învăţăminte de
viaţă, de strădanii spre lumină,
spre muncă creatoare. Toate aces-
te planuri mari rămȃneau literă
seacă, dacă nu erau aplicate pe
teren...Mȃna de cărturari, ilumi-
naţi de ideea fericirii neamului,
încă putea realiza foarte puţin sau
aproape nimic. Totul trebuia să

cadă în sarcina localnicilor. Se
cuvenea ca preoţii și dascălii  să
aibă și capacitatea de creaţie și stă-
ruinţa în muncă, dar mai ales, li
se cerea înflăcărarea sufletească
pentru marea lor misiune. Preoţii
și dascălii au ridicat neamul nos-
tru de pe aceste plaiuri atȃta
vreme înstrăinate, în rȃnd cu
neamurile conlocuitoare”.

,,Din vremuri bătrȃne, dȃnșii
au călăuzit destinele neamului de-
a lungul tuturor veacurilor învol-
burate și prin toate vijeliile neno-
rocirii, descărcate cu nemiluita
asupra lui. Ei au trăit alături de
popor, au împărţit frăţește, cu toţii,
și binele și răul, toate amărăciuni-

le și puţinele bucurii ale vieţii. S-
au contopit cu toţii într-o închega-
re puternică, din tăria căruia a
răsărit viitorul. Avȃnturile spre
zări mai luminoase  ale asupritului
nostru popor sunt opera acestor
suflete măreţe ce s-au mistuit și s-
au stins luminȃnd vatra satului
pȃnă la ultima lor licărire.

,,Din rȃndurile preoţilor și
învăţătorilor s-au ridicat mii de
misionari mucenici, care au uitat
adeseori propria lor familie. ,
lăsȃnd pentru dȃnșii toată grija cea
lumească, s-au trudit, s-au ostenit
din greu și au ridicat, din întune-
cata sclavie și cumplita sărăcie,
acest neam de oameni cumseca-

de...spre lumină...spre zări mai
înalte”2...

Deși după Marea Unire, școala
pedagogică a devenit oarecum
independentă faţă de Biserică, spi-
ritul comun care le-a unit nu s-a
stins; flacăra bisericească
rămȃnȃnd vie în viaţa școlii. De
fapt, în toată perioada interbelică,
școala normală de stat din Caran-
sebeș, nu a uitat numele ctitorului
ei, numindu-se ,,Şcoala normală
de învăţători Ioan Popasu”, așa
cum secţia pedagogică din Sibiu, a
devenit din 1919 ,,Şcoala norma-
lă Andrei Şaguna”.

Ajuns la putere în Romȃnia,
comunismul ateu și dictatorial,
răsturnȃnd ,,tabla de valori”, a
creat o adevărată prăpastie între
Biserică și școală. Dacă învăţăto-
rii, înregimentaţi în noua ideolo-
gie, aveau datoria, asemenea acti-
viștilor de partid, să formeze
conștiinţa ,,omului nou” comunist
și antireligios; în schimb preoţii
erau etichetaţi ca ,,anacronici”,
,,reacţionari” și ,,retrograzi”, o
,,moștenire a regimului burghezo-
moșieresc” ce trebuie lichida-
tă...Dar, pentru că această lichida-
re nu se putea face dintr-odată,
spre a-i izola de mediul social,
preoţii au fost orientaţi spre ,,ghe-
toul liturgic”...

N-a fost însă să fie chiar așa
cum s-a dorit, fiindcă totdeauna
Dumnezeu are ultimul cuvȃnt...

După revoluţia din 1989 s-a
încercat să se reia activitatea ace-
lui organism comun, al Bisericii și
școlii...Numai că, cei 50 de ani de
separaţie dintre Biserică și școală
și-a spus  cuvȃntul în conștiinţa
unei generaţii...Pe de altă parte,
secularismul și desacralizarea
societăţii de consum și a globali-
zării, nu oferea un orizont însorit
în realizarea, nu numai a ceea ce a
fost, ci chiar a cultivării credinţei
în conștiinţa generaţiei ce va
urma...

Totuși, în condiţiile de liber-
tate, în lupta cu valurile potriv-
nice, Biserica strămoșească răz-
bate spre a-și îndeplini menirea
ei legitimă, pe care i-a încredin-
ţat-o Fiul lui Dumnezeu, de a se
identifica permanent cu jertfele
și aspiraţiile poporului din care
face parte, așa cum, de altfel, a
și făcut-o în bimilenara ei isto-
rie.

1 Preot Prof. Dr. Mircea Păcu-
rariu, Istoria Bisericii Ortodoxe
Romȃne, vol.III, ediţia a 3-a, Iași,
2008, p.233-240

2 Pavel Jumanca, Amintiri, Edi-
tura David Press Print, Timișoara,
2011, p. 237-239 



În Duminica a 29 –a dupăRusalii, din 20 ianuarie 2019, laParohia Ortodoxă Română dinMâsca, a avut loc o slujbă depomenire și comemorare oficiatăîn amintirea preotului, profesoru-lui și doctorului în filosofie IoanPetran, fiu al satului și personalitatede seamă a întregii comunități.Pomenirea acestuia s-a făcut cuocazia împlinirii a 155 ani de lanașterea sa și a 115 ani de la tre-

cerea la cele veșnice. A fostpomenit și fiul acestuia Dr. Cori-olan Petran.Având în vedere căanul 2019 a fost proclamat de Patri-arhia Ortodoxă Română ca „Anomagial al satului românesc”, fiindpomeniți preoții slujitori, dascăliieminenți și primarii gospodari, înacest context la slujba parastasuluiau fost pomeniți și preoții slujitoriai Bisericii Ortodoxe din Mâsca,dascălii care au predat la școlile dinMâsca și primarii gospodari ai

comunei Șiria. În fruntea pomel-nicului dascălilor s-a aflat PetruSeviciu, învățător confesional laȘcoala Confesională din Mâsca.După slujba de pomenire, pre-oților slujitori din Șiria și Galșa,dascălilor prezenți și oficialitățilorcare au participat la rugăciune li s-au oferit diplome de mulțumire șirecunoștință pentru întreaga activ-itate și pentru toată jertfa și străda-nia depuse pe plan pastoral –

misionar, educațional și adminis-trativ.Cu prilejul pomenirii uneia din-tre cele mai marcante personalităţiale localităţii noastre, se cuvine săcreionăm în câteva cuvinte pe celcare a fost preotul, profesorul şieminentul filolog, dr. Ioan Petran.S-a născut în urmă cu 155 ani ,mai exact, în anul 1864 la data de19 ianuarie, în satul Mâsca, dinpărinţii Pavel şi Ana Petran, fiind aldoilea copil (a mai avut o soră:

Maria).Prin moartea timpurie a tatălui,mama rămâne văduvă cu cei doicopii orfani, dar în pofidagreutăţilor vieţii, fiind o podgore-ancă harnică şi ambiţioasă, reuşeştesă-şi trimită băiatul la cele maiînalte şcoli ale vremii.Astfel, Ioan Petran urmeazăcursurile şcolii confesionale dinMâsca, primele clase, între anii1871-1875.Între anii 1875-1880 îl găsimelev la Liceul de Stat din Arad,apoi, având o situaţie bună laînvăţătură şi fiind orfan se trans-feră la Liceul „Samuil Vulcan” dinBeiuş, unde se acordau ajutoaremai substanţiale elevilor orfani şisilitori. Absolvă clasa a VIII-a înanul şcolar 1882/1883 şi-şi ia exa-menul de maturitate.În toamna anului 1883 seînscrie la Institutul Teologic dinArad pe care îl absolvă în anul1886.Manifestând o predilecţie pen-tru studiul limbii şi literaturiiromâne, îşi continuă studiile uni-versitare, înscriindu-se în toamnaanului 1886, la Facultatea de Litereşi Filosofie a Universităţii dinBudapesta, ca bursier al fundaţiei„Emanoil Gojdu”.Studiile sale se vor încununaprin obţinerea titlului de doctor înfilosofie în primăvara anului 1901(Diploma în original, în limba lat-ină o deţine familia avocatuluiPetru Olaru, a cărui soţie, Delia, afost nepoata lui I. Petran).Începuturile carierei sale didac-tice se leagă de oraşul Braşov, undeva funcţiona ca profesor de limba şi

literatura română, timp de un an dezile (1888/1889).În vara anului 1889 se căsă-toreşte cu Aurelia, fiica luiLiubomir Onu din Covăsânţ şi estehirotonit preot pe seama parohieiŞiria. Aici în Şiria se naşte, în anul1889, fiul Coriolan, care devine unfalnic stejar al artei româneşti,recunoscut peste hotare, avândtitlul de Profesor universitar Dr.Coriolan Petran, care pe lângăactivitatea didactică, a elaborat oseamă de lucrări despre Bisericilede lemn din Ardeal, în special dinBihor şi judeţul Arad.Ca preot, Ioan Petran slujeştedoar un an, pentru că în anul 1890este numit profesor la catedra delimba şi literatura română aPreparandiei din Arad (Şcoala ped-agogică de învăţători).Aici desfăşoară o bogată activ-itate pedagogică axată, în special,pe publicarea de manuale şcolarede limba română, în special de gra-matică, care se disting printr-oînaltă ţinută ştiinţifică şi realizaremetodică de prim rang.Din presa vremii (revistele„Biserica şi şcoala”, „Tribunapoporului”), aflăm că manualeleelaborate de I. Petran şi apariţia lorera salutară în contextul vremii deatunci, dacă ţinem cont şi de faptulcă limba constituie, alături de cred-inţă, fiinţa unui neam.Pe lângă activitatea de la cate-dră mai ocupă şi alte funcţii: direc-tor al Şcolii de fete (1900-1901),asesor anorar al Senatului şcolii,asesor consistorial, membru încomisia de examinare a candi-daţilor la preoţie, profesor la cur-

surile organizate pentru învăţătoriinecalificaţi.În plină activitate, la numai 40de ani, contractează o pneumonie şinu mai poate fi salvat. Se stinge dinviaţă în seara zilei de 17 ianuarie1904.Slujba de înmormântare a avutloc miercuri, 20 ianuarie, în cate-drala episcopală din Arad, înprezenţa episcopului Ioan IgnatiePapp şi a unui numeros sobor depreoţi. Răspunsurile liturgice aufost date de corul Insitutului Teo-logic, sub conducerea prof. TrifonLugojan.În faţa a numeroşi participanţi(presa vremii notează că bisericaera ticsită de lume), directorulŞcolii pedagogice (Preparandia),Roman Ciorogariu a rostit unînduioşător panegiric.Trupul neînsufleţit al mareluiprofesor a fost depus în CimitirulEternitatea, la groapă rostind uncuvânt de rămas bun elevul IosifTărău, ca repezentant al tinerimiistudioase de la pedagogie şi teolo-gie.Se cuvine ca la acest ceasaniversar să ne rugăm BunuluiDumnezeu pentru odihna sufletu-lui său şi ca memoria lui să rămânămereu vie în sufletele urmaşilor lui.Ne mândrim că din rândul săte-nilor noştri s-a ridicat acest fiu alsatului nostru, care a scris în istoriaeparhiei Aradului şi a Preparandieio pagină demnă de istoria naţionalăa românilor, demnă depus alăturide numeroase personalităţi peda-gogice şi culturale ale Europei.Pr. Radeș MihaiParohia Mâsca
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Pomenirea Preotului și Dascălului Ioan Petran din Mâsca

Consiliul și Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Aradului
În zilele de 25 – 26 ianuarie 2019,la reşedinţa arhiepiscopală şi la CentrulEparhial din Arad s-au desfăşuratlucrările Consiliului şi ale AdunăriiEparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului.

Consiliul Eparhial
În ziua de vineri, 25 ianuarie a.c.,la lucrările Consiliului Eparhial, lainvitaţia Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei a fost prezent Înaltpreas-finţitul Părinte Ioan, MitropolitulBanatului, continuându-se astfel otradiţie existentă în Mitropolia Banat-ului. Înaltpreasfinţitul Părinte Mitro-polit Ioan în cuvântul său a apreciatîn mod pozitiv toate activităţile des-făşurate în anul precedent subArhipăstorirea şi îndrumarea Chiri-arhului locului şi a accentuat impor-tanţa intensificării acţiunilor bis-ericeşti în viaţa credincioşilor printr-obună conlucrare între ostenitorii Cen-trului Eparhial şi preoţimea arădeană.Părintele Mitropolit a dat câtevaîndrumări la problemele curente careintră în competenţa acestui for delib-erativ eparhial.În cadrul şedinţei Consiliuluieparhial pe ordinea de zi a fostprezentarea şi analizarea Rapoartelorasupra activităţii administrativ-bis-ericeşti, cultural- pastorale, econom-ice şi de asistenţă social- filantropicădin eparhie în anul 2018. MembriiConsiliul Eparhial, împreună cumembrii Permanenţei ConsiliuluiEparhial şi Părinţii Protopopi au avutca principal punct pe ordinea de ziaudierea, analizarea şi definitivareaRapoartelor Generale ale Sectoareloradministraţiei eparhiale, în vedereaprezentării acestora spre ratificareAdunării Eparhiale. Astfel:

Preacucernicul Părinte drd. Sil-
viu-Nicolae Faur, consilier admin-istrativ- bisericesc, a prezentat Rapor-tul General asupra activităţii dinSectorul Administrativ-bisericesc.

Preacuviosul Părinte dr. Iustin
Popovici, consilier cultural, a prezen-tat Raportul anual al Sectorului Cul-tural-Educaţional. În cele opt capi-tole ale Raportului a fost evidenţiatăactivitatea pastoral-misionară lanivelul Centrului eparhial, la pro-topopiate şi parohii, desfăşurată subauspiciile „Anului omagial al
unităţii de credinţă şi de
neam” și ,,Anului comemorativ al
Făuritorilor Marii Uniri de la
1918”, în Patriarhia Română.

Preacucernicul Părinte Mircea
Proteasa, consilier economic, aprezentat Darea de seamă asupraactivi tăţii eparhiale sub aspect eco-nomic-financiar.

Preacucernicul Părinte Gheor -
ghe Gligor, consilier social, a prezen-tat activitatea eparhială din anul 2018desfăşurată în Sectorul Social.

Şedinţa 
Adunării Eparhiale

Sâmbătă, 26 ianuarie a.c., în salafestivă a Centrului Eparhial s-au des-făşurat lucrările Adunării Eparhiale,organul deliberativ suprem pentrutoate problemele administrative, cul-turale, social-filantropice, econom-ice şi patrimoniale ale eparhiei.Lucrările au fost precedate, con-form rânduielii statornicite, de sluj-ba de Te-Deum, oficiată de cătrePreasfințitul Părinte Emilian Crișan-ul, înconjurat de un sobor de preoţiși diaconi, în paraclisul ,,SfântaTreime” al reşedinţei arhiepiscopale,

în prezenţa ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei şia membrilor Adunării Eparhiale şiPermanenţei Consiliului Eparhial,la care au participat şi reprezentanţiai autorităţilor centrale şi locale, pre-cum şi ai unor instituţii de culturădin Arad.După aceasta, în cadrul comisi-ilor, după analizarea RapoartelorGenerale de activitate, au fost elabo-rate Proiectele de Hotărâri, după cares-au întrunit în sala festivă de la Cen-trul eparhial.În cuvântul rostit la deschiderealucrărilor, Înaltpreasfinţitul Timotei,Arhiepiscopul Aradului, PreşedinteleAdunării Eparhiale, după ce a salutatpe cei prezenţi, a prezentat, într-o ret-rospectivă sintetică, cele mai impor-tante realizări administrative, cultur-al-pastorale, sociale şi economice aleeparhiei care au marcat anul omagialși comemorativ 2018, atât de impor-tant pentru Cetatea Aradului. Între

realizările de seamă ale eparhiei afost încheierea lucrărilor şi sfinţireapicturii la Catedrala Arhiepiscopalădin Arad, după care a creionat câte-va dintre coordonatele pe care se voraxa activităţile eparhiale din anul2019, în lumina programului- cadruelaborat de către Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române pentruAnul omagial 2019, ,,An omagial alsatului românesc (al preoţilor,învăţătorilor şi primarilor gospo-dari” și ,,An comemorativ al Patri-arhilor Nicodim Munteanu şi IustinMoisescu şi al traducătorilor de cărţibisericeşti”.După citirea mesajelor îndătinate,de fiască ascultare şi conlucrare laîntărirea vieţii bisericeşti, transmisedin plenul Adunării Eparhiale,Întâistătătorului Bisericii noastre,Preafericitului Părinte PatriarhDANIEL şi ÎnaltpreasfinţituluiIOAN, Mitropolitul Banatului şi aProcesului-Verbal al ultimei şedinţe,

au fost citite Proiectele de Hotărâri înplenul Adunării Eparhiale. Proiectelede hotărâri au fost aprobate în una-nimitate, devenind astfel acte nor-mative cu aplicabilitate în întreagaeparhie.Tot în cadrul acestei şedinţe,membrii Consiliului şi AdunăriiEparhiale au păstrat un moment dereculegere şi au cântat ,,Veşnicăpomenire” pentru Prof. Univ. Dr.Aurel Ardelean, Preşedinte al Uni-versităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” dinArad, fost membru în AdunareaNaţională Bisericească şi înAdunarea Eparhială în mai multemandate.În încheiere ÎnaltpreasfinţitulArhiepiscop TIMOTEI a mulţumittuturor membrilor Adunării Eparhialepentru contribuţia adusă bunei des-făşurări a lucrărilor, cu îndemnul cacele propuse să devină înfăptuire,spre folosul întregii eparhii.Protos. Dr. Iustin Popovici 



SLUJIRI CHIRIARHALE
Anul Nou 2019 sărbătorit în

Arhiepiscopia AraduluiÎn 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,a oficiat Slujba la trecerea dintre ani,înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni.Înaltpreasfinţia Sa a rostit uncuvânt de învăţătură în care a făcutreferire la rugăciunile rostite în cadrulslujbei, iar la final, Înaltpreasfinţia Saa împărtăşit credincioşilor toate buneleurări pentru Noul An.Sfânta Liturghie Arhierească laCatedrala ArhiepiscopalăÎn prima zi a Anului Nou civil cândBiserica Ortodoxă sărbătoreşte Tăie -rea împrejur cea după Trup a Dom-nului şi pe Sfântul Vasile cel Mare,Arhiepiscopul Cezareei Capadociei,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a săvârşitSfânta Liturghie a Sfântului Vasile celMare la Catedrala Arhiepiscopală dinArad, în fruntea soborului preoţilor şidiaconilor slujitori. Din sobor au făcutparte Pr. Simion Mladin, eclesiarhulcatedralei, Pr. Gheorghe Gogan, Pr.Mircea Cricovean, Arhid. TiberiuArdelean, inspector bisericesc, Arhid.Claudiu Condurache şi Arhid. Alexan-dru Tiulea.Cuvântul de învăţătură al Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei a fostpus sub titlul ,,Întreită sărbătoare” (înbaza citirilor scripturistice: Col. 2;Luca 2; II Tim. 4; Marcu 1), adicăAnul Nou, amintind și de cel bis-ericesc prin împletirea îndatoririlor fațăde trup și față de duh, iar aceasta prinînnoirea ființei omenești, îndepărtândrăul și slujind binelui, cum învațăpraznicul Circumciziunii Prunculuidin Betleem, sporind cu vârsta șiînțelepciunea prin harul divin și având,de asemenea, exemplul de viață creșt-ină în Sfântul Vasile cel Mare. Rugă-ciunile înălțate în acest praznic suntde mulțumire pentru cele împlinite cuvoia Domnului și de cerere pentrusporirea bună pe mai departe, în ace-lași cadru arătat în sfintele citiri.Totoată, Chiriarhul arădean a arătatfaptul că anul 2019 este proclamat ca,,Anul omagial al satului românesc”,oferindu-ne prilejul lucrării în acestsens prin evidențierea strădaniilor pre-oților, învățătorilor și primarilor gospo-dari, evocând și pilda PatriarhilorNicodim Munteanu și Iustin Moises-cu, comemorați în acest an, precum șia traducătorilor de cărți bisericești, dinPatriarhia Română.Îndătinata recepţie de Anul Noula Reședința ArhiepiscopalăÎn seara zilei, la reşedinţa eparhialăa avut loc îndătinata recepţie, oferită decătre Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei preoţilor şi cred-incioşilor din municipiul Arad de AnulNou. Înaltpreasfinția Sa a fost încon-jurat de părinții consilieri, starețiimănăstirilor Hodoș-Bodrog și Fere-deu, angajații Centrului Eparhial șicâțiva credincioși mai apropiați Cen-trului eparhial. În numele preoţimii dinmunicipiu şi al participanţilor lamomentul festiv, Părintele Dr. VasilePop a rostit un cuvânt de urare pentruChiriarhul nostru la început de AnNou.Chiriarhul a răspuns acestor urări,împărtăşind tuturor celor prezenţi gân-durile de Anul Nou și le-a mulțumit

pentru participarea an de an la aceastăagapă de început de an.
Praznicul Bobotezei 

la Catedrala Arhiepiscopală
din AradÎn ziua praznicului BotezuluiDomnului, duminică, 6 ianuarie 2019,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 Pr. SimionMladin, eclesiarhul catedralei, Pr. Ghe-orghe Gogan, Pr. Mircea Cricovean,Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector bis-ericesc, Arhid. Florin Sirca, inspectorșcolar de Religie în cadrul IȘJ Arad,Arhid. Claudiu Condurache şi Arhid.Alexandru Tiulea.Sute de credincioşi au participat lasfânta slujbă pentru a-şi lua AghiasmăMare sfinţită în această mare zi depraznic.În cuvântul de învăţătură, Chiri-arhul arădean a vorbit despre ,,SlujbaAghiasmei celei Mari” și actualizareapraznicului și a Sfintei Taine a Botezu-lui, arătând că citirile și rugăciunilerecapitulează din istoria biblicămomentele apelului la apa întărită prinhar spre împlinirea voii dumnezeiești.În unitatea Sfintei Liturghii de praznicsporesc foloasele spirituale și materi-ale pentru fiecare credincios în partetransfigurând elementele constitutiveale lumii spre mântuire.După Sfânta Liturghie, Arhiepis-copul Aradului, înconjurat de soborulslujitor, a săvârşit Slujba de sfinţire aApei celei mari.În încheiere, Înaltpreasfinţitul Tim-otei a adresat credincioşilor prezenţiîn număr impresionant, părinteştibinecuvântări şi doriri de propăşirematerială şi spirituală.Credincioşii prezenți în numărmare, cu multă răbdare şi în bună rân-duială, au luat Aghiasmă Mare dinvasele anume rânduite pe platoul dinfaţa Catedralei Arhiepiscopale.

Chiriarhul arădean 
i-a felicitat pe credincioșii

sârbi cu prilejul CrăciunuluiLuni, 7 ianuarie 2019, cândprăznuim ,,Soborului Sfântului IoanBotezătorul”, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, aparticipat la Sfânta Liturghie săvârşităde un sobor de preoţi şi diaconi, în bis-erica parohiei Arad- Centru, CatedralaVeche din Arad.Spre finalul SfinteiLiturghii, Înaltpreasfinţia Sa, contin-uând o tradiţie de zeci de ani, a datrăspuns invitaţiei comunităţiiortodocşilor sârbi din Arad, par-ticipând la Sfânta Liturghie săvârşităcu ocazia Crăciunului pentru credin-cioşii ortodocşi sârbi, în Biserica Orto-doxă Sârbă din Arad-Centru, de cătrePărintele Ognean Plavşici, protopopulsârbilor din Arad, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi.Cu acest prilej, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a transmis tuturorcredincioşilor ortodocşi sârbi un mesajde felicitare, doriri de propăşire mate-rială şi spirituală şi sărbători cubucurie.
Duminica după Botezul 
Domnului la Catedrala 

Arhiepiscopală din AradÎn Duminica după Botezul Dom-nului, Chiriarhul arădean, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, a săvârșit Sfân-ta și Dumnezeiasca Liturghie înCatedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad, înconjurat de unsobor de preoți și diaconi și în prezențaa numeroși credincioși.Cuvântul deînvățătură al Chiriarhului a fost pussub titlul ,,Împărăția lui Dumnezeu”

(cf. citirilor scripturistice: Efes. 4;Matei 4), care se cucerește prin stră-dania continuă în făptuirea binelui,oglindită în comuniunea bisericească,Hristos, Împăratul ei stă în mijloculcredincioșilor, împărțind tuturor harulSău. Sărbătorile ce au trecut, Crăci-unul și Boboteaza, îndeosebi, au datprilejul tuturor creștinilor să simtă maiaproape caracteristicile împărăției prinlucrarea ce răspunde voii Tatăluiceresc.La momentul rânduit, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei a hirotonit întrupreot pe diaconul Petru-Marius Horga,pe seama Parohiei Budești, Pro-topopiatul Sebiș și pe tânărul ViorelIute, întru diacon, urmând a fi hiro-tonit preot pe seama Parohiei Conop,Protopopiatul Lipova. La finalul slu-jbei, preotul Petru-Marius Horga a fosthirotesit duhovnic.
Liturghie Arhierească în 

biserica din incinta Spitalului
Județean AradÎn Duminica a 29-a după Rusalii(vindecarea celor 10 leproși), Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului a poposit în bisericacu hramul „Sfânta Cuvioasa Parasche-va”, din incinta Spitalului ClinicJudețean de Urgență Arad.Cu acestprilej, Chiriarhul arădean a săvârșitSfânta și Dumnezeiasca Liturghie,înconjurat de un sobor de preoți și dia-coni, în prezența a numeroși credin-cioși, a reprezentanților din parteainstituției medicale și a bolnavilor dinspital. Din sobor au făcut parte Pr.Vasile Cucu, secretar eparhial, Pr. Cor-nel Neamțiu, Arhid. Dr. Tiberiu Arde-lean, inspector eparhial.Cuvântul de învățătură, rostit deÎnaltpreasfințitul Părinte Timotei, a fostpus sub titlul ,,Împlinirea rugăciunii”(în baza citirilor scripturistice aleduminicii: Coloseni 1; Luca 17),arătând că oglindește și stăruința înaceasta, trebuind să aibă ca urmaremulțumirea cuvenită după exemplulleprosului samarinean vindecat deDomnul, având și multe exemple dinistoria biblică la care se referă și Caza-nia zilei cu îndemnul de a nutri con-stant nădejdea ascultării cererii, maiales pentru cei în suferință, ca aceiadin unitățile spitalicești, a adăugatÎnaltpreasfinția Sa.La finalul slujbei s-au binecuvân-tat prinoasele puse în cinstea SfântuluiIer. Grigorie Teologul, ce urmează a fipomenit în această săptămână, și alecărui moaște sunt așezate într-o raclă laloc de închinare în această biserică.Ele au fost primite în dar de la Emi-nența Sa Cardinalul Angelo Comastri,Vicarul General al Sanctității Sale pelângă Cetatea Vaticanului.Răspunsurile liturgice au fostoferite de Grupul vocal ,,Sfântul IoanHrisostom”, condus de domnul prof.Paul Krizner.Înaltpreasfinţia Sa a transmis tutur-or credincioșilor prezenți, conduceriiSpitalului arădean, precum și bolnav-ilor de pe paturile de suferință, purtareasa de grijă, rugând totodată pe BunulDumnezeu pentru toți cei care se oste-nesc în cadrul acestei instituții med-icale.

Hramul Paraclisului 
Facultății de Teologie 

Ortodoxă din AradZiua de 21 ianuarie este o zi apartepentru Paraclisul Facultăţii de TeologieOrtodoxă din Arad. Aceasta întrucât, înaceastă zi îl prăznuim pe SfântulMaxim Mărturisitorul, unul dintreocrotitorii Paraclisului, alături de Sfân-tul Mare Mucenic Mina.Şi în anulacesta, Sfântul Maxim Mărturisitorul,a fost cinstit după cuviință, cu o rân-

duială deosebită, aşa cum de altfel secuvine să fie cinstit ocrotitorul unuilocaş sfânt de închinare şi rugăciune.Astfel, Duminică seara, în ajun, a fostsăvârşită slujba Vecerniei cu Litie,împreună cu Utrenia Sfântului.A doua zi, de dimineață a fostsăvârșit Acatistul Sfântului Mina şi încontinuare Sfânta Liturghie de praznic,încununată de slujirea Întâistătătoruluieparhiei noastre, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Dr. Timotei Sevi-ciu, însoțit de Părintele Arhidiacon Dr.Tiberiu Ardelean, Inspector Eparhial șicadru didactic al Facultății de TeologieOrtodoxă din Arad. Faptul că ierarhullocului slujeşte de fiecare dată la hra-mul Paraclisului Facultăţii arată pre-ocuparea constantă a Înaltpreasfinţitu-lui Părinte Arhiepiscop pentru bunulmers al şcolii teologice și pentru for-marea duhovnicească a viitorilor pre-oţi, care învață în această instituție deînvățământ teologic.Înaltpreasfinţitul Părinte Episcopa fost întâmpinat în curtea aşezămân-tului teologic de către soborulpărinţilor slujitori ai Paraclisului:părintele Lect. Univ. Dr. Ștefan Negre-anu, Pr. Conf. Dr. Lucian Farcașiu șiPr. Lect. Dr. Ioan Lazăr – duhovniculFacultății, și un numeros sobor de pre-oți din care a fau făcut parte foști stu-denţi, masteranzi sau doctoranzi aiFacultății. Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop a fost condus în biserică,unde a slujit Sfânta Liturghie de hram,răspunsurile liturgice fiind date decătre cele două străni formate din stu-denţi şi absolvenţi ai Facultăţii. SlujbaSfintei Liturghii arhiereşti a împărtăşito mare bucurie tuturor celor prezenţi însfântul locaş.La momentul potrivit din cadrulDumnezeieştii Liturghii, chiriarhullocului a rostit un frumos cuvânt deînvăţătură, care a impesionat atât prinadâncimea cugetării teologice cât şiprin îndemnurile părinteşti deosebit deactuale care au fost adresate celorprezenţi. Astfel, în introducere, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei s-a referit la contribuția SfântuluiMaxim Mărturisitorul la lămurireaînvățăturii ortodoxe despre hristolo-gie, mai precis la cele două firi, voințeși lucrări din Persoana divino-umană aMântuitorului Hristos. ÎnaltpreasfinţiaSa, s-a referit în continuare la o învăță-tură morală deosebită, desprinsă dinopera Sfântului Maxim Mărturisitorul,și anume întristarea cea după Dum-nezeu și valoarea acesteia pentrulucrarea de mântuire a sufletului.Înalt-preasfinția Sa a arătat din această per-spectivă tendința omului de astăzi de ase întrista pentru toate greutățile saunereușitele vieții acesteia trecătoare,efemere, în raport cu întristarea ceabună, pe care ar trebui să ne silim să odobândim, și anume întristarea ceadupă Dumnezeu, care cuprinde în eaîntristarea pentru păcatele pe care lesăvârșim și care ne despart de Dum-nezeu, dar și întristarea ca grijă că nuvom reuși să dobândim vedereabunătăților veșnice pregătite de Dum-nezeu celor care se silesc să le dobân-dească în ceruri.La sfârşitul Sfintei Liturghii au fostbinecuvântate prinoasele pregătiteîntru cinstea Sfântului Maxim Măr-turisitorul şi de asemenea, a fostsăvârşită Litia mică pentru profesoriiFacultăţii şi ctitorii sfântului locaş,adormiţi în Domnul.Cuvântul de mulţumire adresat ier-arhului a fost rostit de către Pr. Lect.Dr. Ştefan Negreanu, care a mulţumitÎnaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis-cop Timotei pentru dragostea părin-tească arătată preoților slujitori ai Par-aclisului, studenţilor şi credincioşilor

care se roagă împreună în acest sfântlocaş. Părintele i-a mulţumit de aseme-nea Întâistătătorului Eparhiei arădenepentru slujire şi pentru cuvântul deînvăţătură, adresat celor prezenți laSfânta Liturghie, invitându-l ca ori decâte ori timpul îi îngăduie, să participela slujbele săvârșite în acest sfânt locaș.Suntem încredinţaţi de faptul căSfântul Maxim Mărturisitorul aduceprin rugăciunile sale înaintea tronuluilui Dumnezeu, un prisos de har şibinecuvântare pentru Facultatea noas-tră, pentru studenţii ei şi pentru toţiostenitorii care-i cer sprijinul şimijlocirea.
Sfântul Sava al Serbiei

sărbătorit cu multă bucurie 
de credincioșii ortodocși sârbi

din AradDuminică, 27 ianuarie 2019,clericii și credincioşii ortodocşi sârbidin Arad l-au prăznuit pe Sfântul SavaNemanja, primul arhiepiscop al Bis-ericii Ortodoxe Sârbe, întemeietorulşcolilor sârbeşti, al statalităţii şi aldiplomaţiei sârbe.Cu acest prilej, în biserica cu hra-mul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”,a Parohiei Ortodoxe Sârbe Arad-Cen-tru, a fost săvârşită Sfânta Liturghiearhierească de către doi ierarhi ai Bis-ericii Ortodoxe. La invitaţia Preas-finţitului Luchian Pantelici, Episcopal Ungariei și administrator al Epis-copiei Ortodoxe Sârbe a Timişoarei şia comunităţii credincioşilor ortodocşisârbi din parohia Arad-Centru, păs-toriţi de părintele protopop OgneanPlavşici, la Sfânta Liturghie a partici-pat şi Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, însoțit de Pro-tos. Iustin Popovici, consilier culturalal Arhiepiscopiei Aradului, Pr. FlaviusPetcuț, protopopul Aradului și Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.Ierarhii, înconjuraţi de soborul de pre-oţi şi diaconi, în prezenţa numeroșilorcredincioși ortodocşi sârbi dar șiromâni, l-au sărbătorit pe Sfântul Ier-arh Sava (1175 – 27 ianuarie 1235).Chiriarhul arădean, Înaltpreas-fințitul Părinte Arhiepiscop Timotei arostit un cuvânt de învățătură despreviața Sfântului Sava dar și desprebunele relații ce există între BisericaOrtodoxă Română și cea Sârbă, maiales în aceste părți de țară.Cu acest prilej, ArhiepiscopulAradului, Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, i-a oferit Ierarhului sârb,Preasfințitului Părinte Luchian Pan-telici, Episcop al Ungariei și adminis-trator al Episcopiei Ortodoxe Sârbe aTimişoarei, distincția eparhială engol-pion și cruce ,,Sfântul Ierarh SavaBrancovici”.La finalul slujbei, Ierarhul sârb aexprimat în cuvinte alese legăturilefrăţeşti ale clerului şi credincioşilorsârbi din Arad şi Banat cu Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop Timotei,statornicite de-a lungul anilor, mulțu-mindu-i totodată pentru deosebita dis-tincție oferită.După acest moment a avut loc obi-ceiul numit „tăierea colacului” și o slu-jbă de pomenire a ctitorilor bisericiisârbești din Arad, între care a fostpomenit Sava Tekelija (1761-1842),care este înmormântat în interiorul bis-ericii. Sava Tekelija a fost patriot sârbși strănepot al ctitorului bisericii, acăpitanului Jovan Popovic Tekelija.Tăierea colacului este un frumosobicei sârbesc care a fost preluat de-alungul timpului şi de către unele comu-nităţi ortodoxe româneşti.Răspunsurile liturgice au fostoferite de Corul Parohiei OrtodoxeSârbe din Sânnicolau Mare, Jud.Timiș. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Sărbătoarea s-a încheiat cu unrecital de pricesne și poezii.
Hramul istoric al Catedralei
Mitropolitane din TimișoaraLa sărbătoarea Sfinților Trei Ier-arhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teo-logul şi Ioan Gură de Aur, CatedralaMitropolitană din capitala Banatului aîmbrăcat haine de sărbătoare, cinstin-du-și ocrotitorii spirituali. Mani-festările cu caracter liturgic, prilejuitede hramul istoric al Catedralei Mitro-politane din cetatea Timișoarei auînceput încă din ajunul sărbătoriiSfinților Trei Ierarhi, când sute de cred-incioși bănățeni s-au rugat împreună cuierarhii din Arhiepiscopia Timișoarei,aducând prinos de cinstire marilorapărători ai Ortodoxiei din secolul alIV-lea.Programul slujbelor religioase adebutat cu slujba Vecerniei unită cuLitia, oficiată, în prezența Întâistătă-torului Mitropoliei Banatului, Înalt-preasfințitului Părinte Ioan, de Preas-finţitul Părinte Paisie Lugojanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Tim-işoarei, împreună cu un sobor de pre-oți și diaconi. Răspunsurile liturgiceau fost date de Corul bizantin „SfântulIerarh Nicolae” al Facultății de Litere,Istorie și Teologie din Timișoara.În ziua sărbătorii, Sfânta și Dum-nezeiasca Liturghie a fost oficiată deun sobor de trei ierarhi, format dinÎnaltpreasfințitul Părinte Ioan,Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropol-itul Banatului, Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului șiPreasfințitul Părinte Paisie Lugojanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Tim-ișoarei. Din soborul slujitor au maifăcut parte consilierii de la Centruleparhial, protopopii Timișoarei, clericiide la Catedrala Mitropolitană, precumși ieromonahi de la mănăstirile dineparhie. În cadrul sinaxei euharistice,au fost pomeniți ÎntâistătătoriiMitropoliei Banatului, ctitorii și bine-făcătorii Catedralei, trecuți la Dom-nul.La slujbă au luat parte oficialitățilocale și județene, elevi seminariști,studenți teologi, precum și reprezen-tanți ai mai multor instituții de culturădin orașul de pe Bega. Răspunsurileliturgice au fost date de Corala „Epi-fania” a Arhiepiscopiei Timișoarei,condusă de prof. Nicolae Florin Șin-cari.Cuvântul de învățătură a fost ros-tit de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,care a descris contextul istoric și cul-tural în care au trăit acești mari teolo-gi, evidențiind abilitatea lor de a recep-ta cultura vremii, pe care au folosit-o,apoi, în explicarea Sfintei Scripturi șiîn formarea învățăturii creștine.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințit-
ul Părinte Mitropolit Ioan a mulțumit
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, pen-
tru bucuria împărtășită clericilor și
credincioșilor timișoreni, prin partici-
parea la hramul Catedralei Mitropoli-
tane. La rândul său, Arhiepiscopul
Aradului a mulțumit pentru invitația de
a coliturghisi în cetatea păzită de Sfân-
tul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, un
sfânt iubit atât de credincioșii români
din Banat, cât și de credincioșii români
din țară.Începând cu anul 1936, odată cupunerea pietrei de temelie a CatedraleiOrtodoxe din Timișoara, Sfinții TreiIerarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teo-logul şi Ioan Gură de Aur, devin ocroti-torii spirituali ai acestui monumentaledificiu sacrosanct, fiind singura cate-drală chiriarhală din România cu acesthram. Târnosirea lăcașului de cult aavut loc în 6 octombrie 1946, de cătrePreafericitul Părinte Patriarh Nicodim,

împreună cu un sobor de ierarhi, pre-oți și diaconi, în prezența ctitorului,Majestatea Sa, Regele Mihai I alRomâniei.
AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL 

Praznicul Botezului Domnului
la Catedrala 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 CatedralaVeche din Arad. Cu acest prilej, Preas-finţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie aSfântului Vasile cel Mare, înconjuratde un sobor de preoţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte: Pr. Flav-ius Petcuţ, protopopul Aradului, Pr.paroh Traian Micoroi, Pr. Prof.Cristinel Ioja, decanul Facultății deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad, Pr. Teodor Pavel, Pr. IoanLazăr, Arhid. Gheorghe Lehaci șiArhid. Viorel Herlo.În cuvântul de învăţătură, Preas-finţitul Părinte Emilian, a vorbit cred-incioşilor prezenţi despre BotezulDomnului și botezul nostru. De aseme-nea, Ierarhul a explicat credincioşilorsemnificaţia Aghiasmei Mari şi folosulei în viaţa noastră creştinească şi a totceea ce ne înconjoară.După Sfânta Liturghie, PreasfinţiaSa, înconjurat de soborul slujitor, asăvârşit slujba de sfinţire a Apei celeimari.La final, sutele de credincioşiprezenți, cu multă răbdare şi în bunărânduială, au luat Aghiasmă Mare dinvasele anume rânduite în curtea Cate-dralei Vechi.

Sfântul Ioan Botezătorul
sărbătorit la Catedrala 

Arhiepiscopală din AradÎn ziua prăznuire a Soborului Sfân-tului Ioan Botezătorul, luni, 7 ianuar-ie 2019, Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, a oficiat SfântaLiturghie în Catedrala Arhiepiscopală„Sfânta Treime” din Arad, în frunteaunui sobor de preoţi şi diaconi. Dinsobor au făcut parte Pr. SimionMladin, eclesiarhul catedralei, Pr. Ghe-orghe Gogan, Pr. Mircea Cricovean,Arhid. Claudiu Condurache, Arhid.Gheorghe Lehaci şi Arhid. AlexandruTiulea.În cuvântul de învăţătură, Ierarhula vorbit despre viața și activitatea Sfân-tului Proroc Ioan Botezătorul. La final,Preasfinția Sa i-a felicitat pe toți ceicare poartă numele marelui Sfânt.
Duminica a 29-a după Rusalii
în Parohia Arad-Faleză SudÎn Duminica a 29-a după Rusalii,20 ianuarie 2019, Preasfințitul PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, a săvârșitSfânta Liturghie în biserica cu hramul,,Sfântul Nicolae” din MunicipiulArad, înconjurat de un sobor de preoțiși diaconi. Din sobor au făcut parte: Pr.Flavius Petcuț, protopopul Aradului,Pr. paroh Pavel Brândușe, Arhid.Mircea Proteasa, consilier economic,Arhid. Gheorghe Lehaci.La momentul rânduit, ierarhul, arostit un cuvânt de învățătură despreminunea vindecării celor 10 leproși,pe care Iisus i-a miluit și le-a redatsănătatea, dându-le o nouă șansă laviața normală. De asemenea, ierarhula vorbit despre recunoștință, adică aceavirtute morală prin care creștinul îșiarată mulțumirea datorată binefăcă-torului său. Recunoștința ne face să

vedem meritele mai marilor noștri și săsimțim toate binefacerile pe care Dum-nezeu le-a revărsat peste noi, a maiadăugat Preasfinția Sa.Părintele paroh Pavel Brânduşe amulţumit Preasfințitului Părinte Emil-ian pentru vizita efectuată şi binecu-vântarea arhierească oferită credin-cioşilor acestei parohii.
Slujire Arhierească în 

Filia Avram Iancu, a Parohiei
Vasile Goldiș Credincioşii Filiei Avram Iancu dinProtopopiatul Ineu, au avut bucuria dea primi în mijlocul lor, duminică, 27ianuarie 2019, vizita şi binecuvântareaPreasfinţitului Părinte Emilian Crișan-ul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului. Preasfinţia Sa a fost întâmp-inat cu multă bucurie şi în buna tradiţiea locului de către autorităţi şi credin-cioşi ai parohiei, cu colac şi sare.Dupăaceasta, Preasfinţitul Părinte Emilian şisoborul de preoţi au săvârşit Sfânta şiDumnezeiasca Liturghie, înconjuratfiind de un sobor de preoţi şi diaconidin care au făcut parte Pr. Adrian Zaha,protopopul Ineului, Pr. Darius Pasc,de la Parohia Bonțești, Arhid. MirceaProteasa, consilier economic și Arhid.Gheorghe Lehaci.Cuvântul de învățătură rostit dePreasfinţia Sa, a avut ca tematică,,Vederea duhovnicească şi orbireasufletească” (Luca 18, 35-43). Încuvântarea Sa, ierarhul a subliniatveridicitatea faptului că unii oameninăscându-se orbi primesc vedereduhovnicească prin cunoaşterea luiDumnezeu pe când alţii, având orga nulvederii sunt orbi sufleteşte prindepărtarea de „…Cel ce Este..”(„YHWH” cf. Ieşire 3, 14) şi care ne-a arătat nouă lumina (Ioan 8,12).De asemenea, a subliniat, pornind de larecunoaşterea descendenţei Mântu-itorului din seminţia lui David că, celorb, deşi nu se bucura-se niciodată dedarul vederii, cunoştea dumnezeireaCelui către care striga ,,Iisuse, fiul luiDavid fie-Ţi milă de mine!”. Toţi ceicare avem trupurile întregi şi privindfrumuseţile create de Dumnezeu sun-tem datori a-I da slavă şi a-I păziporuncile ca să nu cădem în întunericulnecunoştinţei ci să rămânem în Lumi-na ce neapropiată. Tot în cuvântul deînvățătură, Preasfinția Sa a vorbit șidespre viața și activitatea Sfinților TreiIerahi. După terminarea Sfintei Liturghii,părintele paroh a amintit în contextulanului omagial al satului românesc (alpreoților, învățătorilor și primarilorgospodari) pe doi dintre preoţii careau slujit la altarul bisericii din AvramIancu, pe părintele Romulus GheorgheIlle şi pe părintele Gheorghe Pele. Preotul Romulus Gheorghe Ille,născut în judeţul Bihor, a terminatstudiile la Institutul Pedagogic dinArad în anul 1925, fiind hirotonit preotîn acelaşi an pe seama unei parohii dinjudeţul Bihor, fiind atât preot cât siînvăţător. În timpul cât acesta a fostpreot în satul Mocirla (vechea denu-mire a satului Vasile Goldiş) s-a val-orificat pământul biserici, s-a constru-it vechea biserică din filia Avram Iancuşi s-a întreţinut casa parohială. Totpărintelui i se atribuie şi o cronică a sat-ului Mocirla, care va sta mai târziu labaza monografiei publicate de cătredouă personalităţi născute în Mocirla,Ioan Godea, etnolog, muzeograf,istoric de artă și folclorist şi de cătreprofesorul universitar Ioan Costea.Părintele a murit în anul 1972 fiindîngropat în vechiul cimitir al satului,alături de soţia sa. Preotul Iconom Stavrofor Gheo-rghe Pele, născut în Mocirla la data de1 decembrie 1937, a absolvit două fa -

cul tăţi: Facultatea de Teologie de laSibiu în anul 1962 şi Facultatea deFilologie din Timişoara în anul 1973.În anul 1967 a fost hirotonit preot iardin 1974 a slujit în satul natal pâna înanul 2008, când s-a pensionat. El afost cel care după 1989 s-a îngrijit deridicarea bisericilor din satele VasileGoldiş şi Avram Iancu. Părintele amurit în data de 16 decembrie 2010,fiind înmormantat în curtea bisericiidin satul natal. La final părintele paroh a mulţumitPreasfinţitului Părinte Emilian Crișan-ul pentru deosebita bucurie făcutătuturor prin acest popas duhovnicesc înmijlocul credincioşilor parohiei şi pen-tru binecuvântarea arhierească acor-dată.
Hramul școlilor teologice 

arădene Pomenirea Sfinților Trei IerarhiVasile cel mare, Grigorie Teologul șiIoan Gură de Aur, 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 Preasfințitul PărinteDr. Emilian Crișanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Aradului, în CatedralaVeche, fiind precedată de slujba Utre-niei.Din 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, Pro-tos. lect. univ. dr. Iustin Popovici, con-silier cultural, Arhid. asist. univ. dr.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial,Arhid. Mircea Proteasa, consilier eco-nomic, precum și ceilalți profesori aifacultății și seminarului, din eparhiaAradului.Cuvântul de învățătură a fost ros-tit de către Protos. lect. univ. dr. Nico-lae M. Tang, care a evidențiat pe scurtbiografia celor trei ierarhi, precum șiprincipalele lor contribuții la teologiași viața Bisericii.Răspunsurile liturgice au fost datede către studenții teologi și elevii sem-inariști conduși de Conf. univ. dr.Mircea Buta.După săvârșirea Sfintei Liturghii,Preasfinția Sa, înconjurat de soborul depreoți și diaconi, a săvârșit slujba depomenire pentru ierarhii, dascălii, stu-denții și ostenitorii școlilor teologicearădene.La finalul sfintei slujbe PreasfințiaSa a ținut un scurt cuvânt inspirat dincâteva texte din Sfinții Părinți prăznuițiastăzi, actualizând învățăturile lor șipunând la sufletele credincioșilor, stu-denților teologi și elevilor seminariști,câteva îndemnuri de conduită morală.După finalul cuvântării Pr. prof.dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății deTeologie a adresat cuvânt de mulțu-mire Preasfințitului Părinte EmilianCrișanul pentru purtarea de grijă șiatenția deosebită acordate celor douășcoli de teologie din eparhia Aradului.După aceasta au urmat activitățileacademice și artistice care s-au des-fășurat în Aula Facultății de Teolo-gie. La prezidiul manifestării s-auaflat: Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Pr. prof. dr. Cristinel Ioja,decanul facultății și Pr. prof. Pompil-iu Gavra, directorul seminarului,Conf. univ. dr. Teofan Mada, vicaradministrativ, Protos. lect. univ. dr.Iustin Popovici, consilier cultural șidomnul inspector prof. NicolaeDolha, din partea ISJ Arad.Programul religios-cultural a con-tinuat cu susținerea unei disertațiiprezentată de către Pr. prof. univ. dr.

Ioan Tulcan, în care a evidențiatînvățătura despre Sfânta Treime, la ceidoi Părinți capadocieni și la SfântulIoan Gură de Aur, dar și extindereaacesteia în ecleziologie și antropologie.Învățătura lor a reprezentat în istoria șiteologia Bisericii, o adevărată revoluțiea gândirii umane, asumând în mod cre-ator, valorile filosofiei antice și con-vertindu-o pe aceasta prin luminileRevelației nou-testamentare. În lumi-na Sfintei Treimi se pot corecta toatedeficiențele gândirii și acțiunii umane,privată de luminile vieții și iubirii Sfin-tei Treimi.A urmat un scurt moment artisticîn care au fost recitate, de către eleviiseminariști, trei texte emblematice dincei trei mari părinți sărbătoriți, inter-calate de trei piese corale, interpretatede corala bărbătească a facultății, con-dusă de Arhid. asist. univ. dr. TiberiuArdelean.În cadrul aceleași manifestări a fostlansat și Anuarul Facultății de Teolo-gie, care cuprinde valoroase studii șicontribuții științifice ale cadrelor didac-tice din Facultatea de Teologiearădeană, precum și o cronică a eveni-mentelor care au avut loc în anul uni-versitar 2017-2018.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Procesiune la Râul Mureș în
ziua de BoboteazăÎn ziua de praznic a BotezuluiDomnului, duminică, 6 ianuarie 2019,sute de credincioşi din tot cuprinsulBanatului şi-au îndreptat paşii sprestrăvechea mănăstire Hodoş-Bodrogpentru a participa la Sfânta Liturghie şila Slujba de sfinţire a Aghiasmei celeiMari.Şi-n acest an credincioşii veniţi înnumăr foarte mare au avut ocazia săparticipe, în ziua de praznic, la SfântaLiturghie a Sfântului Vasile cel Maresăvârşită de soborul mănăstirii în bis-erica cu hramul ,,Pogorârea SfântuluiDuh”. Din sobor au făcut parte Protos.Grigorie Timiș, starețul mănăstirii,Arhim. Nestor Iovan, Protos. IustinPopovici, consilier cultural al Arhiepis-copiei Aradului, Protos. Nicolae Tang,lector universitar la Facultatea deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad, Protos. Macarie Deleu șiArhid. Gherasim Tompa. Răspunsurilela strană au fost oferite de obșteamănăstirii.După Sfânta Liturghie a avut locieşirea în procesiune la râul Mureş, aşacum s-a îndătinat la această mănăstire,cu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei, unde s-asăvârşit slujba Aghiasmei Mari.După săvârşirea slujbei AghiasmeiMari, Părintele Protos. Nicolae Tang aadresat credincioşilor un cuvânt deînvățătură în care a arătat că BotezulDomnului reprezintă începutulpropovăduirii Mântuitorului. Totodată,prin propriul Său botez, Mântuitorul arânduit în Biserică Taina Botezului.Viața noastră duhovnicească începeprin botez, așa cum lucrarea de mân-tuire a lumii a început prin Botezul luiHristos. Printre altele, părintele a ară-tat și motivația pentru care se iese larâul Mureș, care, ca și o binecuvântare,se află în apropierea sfintei mănăstiri,amintind faptul că tradiția de a ieși larâu este o tradiție specifică întregiiOrtodoxii.În timpul troparului ,,În Iordanbotezându-te…”, au fost eliberaţi treiporumbei, simbol pentru SfântaTreime.Apele râului Mureş au fost binecu-vântate cu sfânta cruce de către unuldintre slujitori. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6La final, credincioşii prezenţi,într-o bună rânduială şi cu multă răb-dare, şi-au luat Aghiasmă Mare pecare o păstrează la loc de cinste încasele lor şi o folosesc la nevoie,după rânduiala Bisericii. Potrivit rân-duielii bisericeşti Slujba AghiasmeiMari se săvârşeşte atât în ajunul săr-bătorii cât și în ziua Botezului Dom-nului.
Fenomenul Bullying dezbătut

într-un worhshop educativ-
preventiv destinat elevilor 
Liceului Tehnologic din 

Chișineu-CrișLiceul Tehnologic din Chișineu-Criș a fost miercuri, 16.01.2019,gazda unui atelier de informare, decunoaștere, de educație și de pre-venție a delicvenței juvenile și afenomenului bullying.Evenimentul afost organizat de Compartimentul deAnaliză și Prevenirea Criminalității șiInspectoratul de Poliție JudețeanArad, împreună cu ArhiepiscopiaAradului și Asociația Pro Priete-nia.Seminarul și dezbaterile au fostcoordonate de domnul Tocan Ciprian(Agent șef adjunct, din cadrul IPJArad), cu concursul invitaților : LucaVicenti (sociolog, criminolog și scri-itor italian, ale cărui cărți și cercetărisocio-criminologice stârnesc de cevatimp interesul mass-mediei italiene),locotenent Bosoncea Valentin(reprezentant al IJJ Arad) și Arhim.Teofan Mada, cu binecuvântareaÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului. De aseme-nea, la eveniment au participat și D-na Claudia Untaru (ziaristă la Jur-nalul de Arad) și PărinteleDaniel-Mirel Dumitru (Preot parohChișineu Criș I). La acest atelier aufost prezenți un număr de 110 deelevi și eleve ai Liceului Tehnologic,însoțiți de Prof. Cristian Codrean(director), de Prof. Trif Adina (direc-tor adjunct) și Prof. Popescu Adelin.Există un fenomen urât în acestetimpuri, care trebuie să ne îngri-joreze, în educație: bullying. Bully-ing-ul este definit ca fiind un com-portament de ostil/ de excludere și deluare în derâdere a cuiva, de umilire.Cazurile de bullying implică cel puținun agresor și o victimă, iar, în unelecazuri, există și martori. Putem dis-cuta despre bully-ing fizic, verbal,sexual sau psihic. Cauzele cele maides întâlnite care determină astfel decomportamente ale agresorului potfi lipsa de empatie, egocentrismul,orgoliul, superficialitatea relațiilorumane, și, mai ales, expunerea și pre-luarea unor modele de comportamentși atitudine similare – de cele maimulte ori, copilul reproduce cusemenii săi ceea ce vede acasă sau înalte medii. În cadrul dialogului cu ceiprezenți s-a pus întrebarea : în școalavoastră, în cartierul vostru, existăvreo persoană de care voi vă batețijoc, pe care îl/o luați în râs pentru căare acel defect, pentru că este așa,pentru că este altfel, pentru o anu-mită însușire, pentru un anumit car-acter? Gândiți-vă. Acest comporta-ment se numește bullying. Ceiprezenți au fost îndemnați să nu facăniciodată bullying și să nu permităsă se facă bullying în școala lor, încartierul lor, să nu-și bată joc de uncoleg din școală, de pe stradă, dincartier. Rămâne întrebarea : Au înțe-les? Dar noi înțelegem ? Și noi, edu-catorii, cum trebuie să ducem înainteeducația, cu ce limbaj? Cu cel alminții, cu cel al inimii și cu cel almâinilor, cu implicare! Cu toții nedorim școli în care relațiile de colab-orare, colegialitate, respect, acceptare

și prietenie primează. În fond, vorbimdespre locul în care copiii obțindeprinderi esențiale și dezvoltă relați-ile definitorii pentru viitorul lor.
Arhiepiscopul Aradului

și-a sărbătorit ocrotitorul 
spiritualMarţi, 22 ianuarie 2019, clerul șicredincioșii arădeni îl sărbătoresc peArhipăstorul lor, pe ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei al Aradu-lui. Înaltpreasfinția Sa şi-a sărbătoritocrotitorul spiritual în ziua depomenire a Sfântului Ap. Timotei prinparticiparea la Sfânta Liturghiesăvârșită în Catedrala Veche.La finalul sfintei slujbe, Preas-finţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului, împreună cu Pr. FlaviusPetcuţ, protopopul Aradului, Pr.prof. dr. Cristinel Ioja, decanul Fa -cultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, Pr.Paroh Traian Micoroi, Pr.prof.dr.Ioan Tulcan, Pr. Teodor Pavel,Arhid.dr. Tiberiu Ardelean, inspec-tor eparhial şi Arhid. GheorgheLehaci, a săvârşit un Te-Deum demulţumire pentru toate binefacerilerevărsate de Dumnezeu asupraChiriarhului arădean. După acesta,Preasfinţia Sa a evocat prin cuvintealese personalitatea Înaltpreasfinţit-ului Părinte Arhiepiscop Timotei.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, protopopii, preoţii,monahii şi monahiile din EparhiaAradului. În numele celor prezenţi, aclericilor şi credincioşilor arădeni,Părintele Flavius Petcuţ, protopopulAradului, prin cuvinte alese, a transmisArhipăstorului nostru cele de cuviinţă,sănătate şi zile îndelungate. Cuvânt defelicitare i-a adresat şi domnul ing.dr.Gheorghe Falcă, primarul Municipiu-lui Arad.Chiriarhul a adresat celor prezenţiun cuvânt de mulțumire și de binecu-vântare.

Festivalul culturii românești,
ediția a III-aÎn ziua de 23 ianuarie, Corul Sem-inarului Teologic Ortodox din Arad afost prezent la Festivalul CulturiiRomânești, Ediția a III-a organizat încomuna Vladimirescu.Festivalul este dedicat sărbătorii a160 de ani de la Mica Unire și aîmplinirii a 169 de ani de la naștereapoetului român Mihai Eminescu.În deschiderea evenimentului aluat cuvântul domnul primar IoanCrișan care a vorbit despre importanțaculturii românești.Tinerii seminariști au fost însoțițide către Preacucernicul Părinte Profe-sor Pompiliu Gavra, directorul Semi-narului arădean, Preacucernicii PărințiProfesori Codin Șimonca-Oprița șiDacian-Emilian Nan și Domnul Pro-fesor Marius Lăscoiu-Martin, care ași dirijat corul Seminarului.Printre piesele interpretate de cătrecorul Seminarului amintim: “Nu uitacă ești român!”, “Mama”, “Pe lângăplopii fără soț…”, “Imnul eroilor” și“Ștefan, Ștefan domn cel mare”. Laacest eveniment a avut loc și lansareade carte a scriitorilor LuceafăruluiArădean.Au mai fost prezenți la acest festi-val tineri elevi ai Colegiului de Arte“Sabin Drăgoi” din Arad, copii de laȘcoala Gimnazială “Ioan Slavici” din

Șiria și de la Școala Gimnazială dinVladimirescu.La sfârșit doamna Maria Aiftincăi,promotorul acestui Festival a mulțu-mit tuturor celor prezenți și a dăruit oagapă frățească.
Ziua Unirii Principatelor
Române a fost aniversată 

în AradJoi, 24 ianuarie 2019, cu prilejulîmplinirii a 160 de ani de la UnireaPrincipatelor Române (24 ianuarie1869), sute de arădeni au sărbătoritUnirea Principatelor, în incinta Palat-ului Administrativ din Arad. La aces-te manifestări comemorative, alăturide oficialităţile locale şi centrale,reprezentanţi ai armatei, ai instituţi-ilor arădene locale şi a numeroşicetăţeni, a participat ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, care a oficiat o slujbă religioasă şia rostit o alocuţiune dedicată acesteizile. O descriere a evenimentelor deacum 160 de ani sa fost prezentată dedomnul Bogdan Ivașcu, istoricmuzeograf în cadrul ComplexuluiMuzeal Arad.După aceasta, Chiriarhul arădean,a oficiat slujba de Te Deum de mulţu-mire adusă lui Dumnezeu, în Cate-drala Arhiepiscopală, în fruntea unuisobor de preoţi şi diaconi şi a rostit oalocuţiune în care a subliniat impor-tanţa acestei zile naţionale pentru isto-ria şi viaţa poporului nostru român,amintind contribuţia semnificativăadusă de Biserica Ortodoxă Românăpentru realizarea acestui act. În cadrulSfintei Liturghii, care a precedat sluj-ba de Te Deum, au fost pomeniţi fău-ritorii Unirii Principatelor Române.Clopotele bisericilor arădene au sunattimp de un minut, în memoria celorcare au contribuit la realizarea UniriiPrincipatelor.
Săptămâna de Rugăciune
pentru Unitatea Creștinilor

2019De 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,în conformitate cu îndrumările Sfân-tului Sinod al B.O.R. privind relaţiilecu celelalte culte. De altfel, în acestepărţi ale ţării, datorită climatului mul-tietnic şi multiconfesional, locuitoriiau avut o bună convieţuire între ei,respectându-şi cultul şi tradiţiilefiecăruia.În Municipiul Arad, Săptămânade Rugăciune pentru Unitatea Creş-tinilor, cu tema ,,Judecători și căpe-
tenii să judece cu judecată dreaptă”(Deuteronom 16, 18) s-a desfăşuratîntr-o bună rânduială şi armonie. Temași textele Săptămânii de rugăciune dinacest an, inspirate din Cartea Deu-toronomului (16, 11-20), au fost aleseși pregătite de un grup de reprezentanțiai diferitelor comunități creștine dinIndonezia, ulterior fiind publicate încomun de Consiliul Pontifical pentruPromovarea Unităţii Creştinilorşi Comisia „Credinţă şi Constituţie” aConsiliului Ecumenic al Bisericilor.Săptămâna de rugăciune a fostdeschisă Sâmbătă, 19 ianuarie, la Bis-erica Ortodoxă Sârbă; continuândDuminică, 20 ianuarie, la ParohiaOrtodoxă Română Arad-Centru;Luni, 22 ianuarie, la Catedrala

Romano-Catolică; Marți, 23 ianuar-ie, la Biserica Greco-Catolică; Mier-curi, 24 ianuarie, la BisericaEvanghelică-Luterană şi s-a încheiatJoi, 25 ianuarie, la Biserica Refor-mată.Cu acest prilej, s-a dat citire
Mesajului de binecuvântare al
Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel, pregătit pentru această săp-tămână.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 arădean a subliniat încadrul acestor întruniri tradiţia secu-lară de bune relaţii între cultele şi etni-ile care convieţuiesc în părţile Aradu-lui, credincioşii fiind îndemnați sprebună şi dreaptă vieţuire, spre păstrareavalorilor evanghelice, la mărturiecomună, la pace şi bună înţelegere.Potrivit Consiliului Pontifical pen-tru Unitatea Creștinilor, Săptămânade rugăciune pentru unitatea creș-tinilor este o inițiativă cu o puternicăvalență simbolică, fiind propusă depărintele Paul Wattson, în 1908, pen-tru a se desfășura între sărbătoarea„Catedrei Sf. Petruˮ și cea a „Con-vertirii Sf. Pavelˮ din calendarul latin,dorindu-se astfel să invite oamenii debunăvoire din lumea întreagă la con-vertire, credință și unitate.

Manifestare artistică 
la Seminarul Teologic Orto-

dox din AradCu binecuvântarea şi în prezenţaÎnaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis-cop Timotei, Seminarul Teologic Orto-dox Arad a organizat în data de 28 ian-uarie 2019, serbarea tradițională aacestei luni, în cadrul căreia s-au săr-bătorit trei evenimente deosebit deimportante, care au marcat șimarchează istoria, cultura și teologiaBisericii noastre Ortodoxe românești:ziua de 15 ianuarie 1850 – naștereapoetului național Mihai Eminescu, 24ianuarie 1859- ziua Unirii PrincipatelorRomâne și Sărbătoarea Sfinților TreiIerarhi- 30 Ianuarie a fiecărui an.Manifestarea artistică, prezentatăde PC. Pr. Prof. Dacian-Emilian Nan,a început prin intonarea Imnuluieroilor de către Corul Seminarului,condus de domnul prof. Marius Lăs-coiu-Martin. După aceea au fostprezentate două referate de către ele-vii Alexandru Varga şi Elian Bodonea,având ca subiect central Unirea Prin-cipatelor.Partea a II-a s-a desfășurat subauspiciile geniului eminescian – motivpentru care s-au recitat poezii alemarelui poet de către elevii BlidarDimitrie, Mateş Georgiana, VargaAlexandru şi Ardelean Cristian eleviifiind îndrumaţi de doamna profesoarăde Limba şi literatura română, Irina-Elena Ancuța. S-au interpretat în celece a urmat piese muzicale pe versurieminesciene, la una dintre ele fiindsolist elevul Neag Ioan-Dorin, dirijordomnul profesor Ştefan-Adrian Bugyi.În ultima parte a avut loc intonareaTroparului Sfinţilor Trei Ierarhi şi acântecului Troiţă de arhierei.Dintre cei prezenți amintim pePreacuviosul Părinte Dr. IustinPopovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, PC. PărinteDr. Tiberiu-Paul Ardelean, Inspectoreparhial, PC. Părinte Ognean Plavși-ci, protopopul ortodox sârb, dom-nul Aurel Dărău, prorector pentrustrategia instituțională și manage-mentul calității în cadrul Universitățiide Vest “Vasile Goldiș” Arad, Preacu-

viosul Părinte Dr. Nicolae Tang dinpartea Universității ,,Aurel Vlaicu”Arad, domnul Dan Codre din parteaConsiliului Județean Arad, domnulBinchiciu Viorel din partea CentruluiJudețean de Resurse și Asistență Edu-cațională Arad.La final PC. Pr. Prof. PompiliuGavra, directorul Seminarului amulțumit tuturor pentru prezență și l-a rugat pe Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop Timotei să rostească uncuvânt de binecuvântare.În cuvântul său, ÎnaltpreasfințiaSa a spus că frumuseţea festivităţii aarătat ataşamentul tineretului ortodoxfaţă de patrimoniul naţional şi bis-ericesc ca şi de tot ceea ce înseamnăunitatea de cuget şi simţiri cecălăuzeşte formarea generaţiilorviitoare pe măsura exigenţelor lumii.Sfinţii Trei Ierarhi evocă mai ales uni-tatea bisericească, unirea ŢărilorRomâneşti pe cea naţională iarLuceafărul poeziei româneşti pe ceade limbă şi cultură, toate într-o strălu-cită armonie. La final ÎnaltpreasfințiaSa a mulțumit tuturor pentru strădaniadepusă la reuşita evenimentuluifăcând obişnuitele urări pentru succe-sul pe mai departe în împlinirea înda-toririlor ce le revin.
PS Părinte Emilian Crișanul 

a participat la ceremonia 
prilejuită de împlinirea a 

100 de ani de la înființarea
Jandarmeriei în AradAstăzi, 29 ianuarie 2019, s-auîmplinit 100 de ani de la momentul încare Regele Ferdinand al României apromulgat decretul prin care s-a înfi-ințat “Brigada IV de Jandarmi”, dincare avea să facă parte și Regimentul9 jandarmi Arad. Cu acest prilej, lainvitația conducerii Inspectoratului deJandarmi Arad, a inspectorului șef:colonel Burlan Claudiu Daniel, Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanul, epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului asăvârșit slujba de sfințire a drapeluluiJandarmeriei și a binecuvântat placacomemorativă care marcheazăîmplinirea a 100 de ani de la înfi-ințarea structurilor de jandarmi înjudețul nostru.Preasfinția Sa a fost însoțit de P.C.Arhid Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial, de preotul militar AdrianDavid și de cei doi preoți ai parohiilordin localitatea Vladimirescu (sediulJandarmeriei județului Arad) – Pr.Codin Șimonca-Oprița și Pr. Dacian-Emilian Nan. La finalul slujbei, Preas-fințitul Emilian Crișanul a urat ,,Sănă-tate, putere și ajutor de la Dumnezeupentru jandarmii arădeni în slujireaŢării și a Bisericii”.La acest eveniment au fostprezente cele mai importante person-alități politice și militare ale județuluiArad: doamna Florentina Horgea –prefectul județului Arad, domnulIustin Cionca- președintele Consiliu-lui Județean Arad, domnul DorelCăprar- președintele Comisiei deApărare din Camera Deputaților,domnul deputat Adrian Todor, domnulIoan Tamaș, inspectorul general alPoliției Județului Arad, doamnaRamona Lile- Rectorul Universității,,Aurel Vlaicu” din Arad ș.a.

CERCURI 
MISIONARE

În luna Ianuarie au avut loc Cer-curi pastoral-misionare în următoareleparohii arădene:- Protopopiatul Arad: Curtici;Chișineu-Criș I; - Protopopiatul Ineu: Agrișu Mic;(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro). 
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Luni, 1 ianuarie – A oficiat sluj-ba la trecerea dintre ani la Catedra-lă, rostind un cuvânt de învăţăturăîn care a făcut referire la rugăciuni-le rostite în cadrul slujbei. De ase-menea, a amintit faptul că în aceas-tă zi, la Sfânta Patriarhie va fiproclamat noul An omagial al satu-lui românesc (al preoților, învățăto-rilor și primarilor gospodari) precumşi Anul comemorativ al PatriarhilorNicodim Munteanu și Iustin Moi-sescu. A săvârşit Sfânta Liturghie laCatedrală, Predica  a avut titlul,,Întreită sărbătoare” (Col. 2; Luca2; II Tim. 4, Marcu 1). Duminică, 6 ianuarie – A săvâ-rșit Sfânta Liturghie la Catedrală.Predica a avut ca temă ,,SlujbaAghiasmei celei Mari”. A săvârşitslujba de sfinţire a Aghiasmei celeiMari.Luni, 7 ianuarie – a participat laSfânta Liturghie de la parohia Arad-Centru, Catedrala istorică. Tot înaceastă zi a participat la Sfânta Litur-ghie săvârșită cu ocazia Crăciunu-lui la Parohia Ortodoxă Sârbă, Arad-Centru. Duminică, 13 ianuarie – Asăvârșit Sfânta Liturghie la Catedra-lă. Predica a avut ca temă „Împără-ția lui Dumnezeu” (Efes. 4; Matei4). A hirotonit întru preot pe diac.Petru Marius Horga, hirotesindu-lîntru duhovnic, iar pe Viorel Iute l-ahirotonit întru diacon.

Luni, 14 ianuarie – A prezidatședința Permanenței Consiliuluieparhial.Vineri, 18 ianuarie – A partici-pat la evaluarea activității InstituțieiPrefectului – Județul Arad.Sâmbătă, 19-25 ianuarie – Aparticipat la programul „Săptămâniide rugăciune pentru unitatea crești-nilor”.Duminică, 20 ianuarie – Asăvârșit Sfânta Liturghie la Biseri-cuța de lemn din incinta SpitaluluiClinic Județean de Urgență – Arad.Predica a fost pusă sub titlul ,,Împli-nirea rugăciunii”.Luni, 21 ianuarie – A săvârșitSfânta Liturghie la Paraclisul Facul-tății de Teologie din Arad, predicânddespre viața și opera SfântuluiMaxim Mărturisitorul.Marți, 22 ianuarie – A prezidatședința Sinaxei Stareților din Arhie-piscopia Aradului. Chiriarhul a săr-bătorit ocrotitorul spiritual în ziuade pomenire a Sfântului ApostolTimotei participând la Sfânta Litur-ghie și Tedeum săvârșită la Catedra-la istorică. La reşedinţa arhiepisco-pală, a avut loc recepția tradițională,Chiriarhul rostind cuvântul festiv.Miercuri, 23 ianuarie – A pre-zidat ședința Permanenței Consiliu-lui eparhial.Joi, 24 ianuarie – A participatla festivitățile organizate de Prefec-tura Județului Arad, la Ziua Unirii

Principatelor Române, oficiind sluj-ba de  Tedeum şi ținând o alocuțiu-ne. Tot în această zi a oficiat slujbade Te Deum în Catedrală.Vineri, 25 ianuarie – A prezidatședința Consiliului Eparhial a Arhie-piscopiei Aradului.Sâmbătă, 26 ianuarie – A pre-zidat ședința Adunării Eparhiale aArhiepiscopiei Aradului.Duminică, 27 ianuarie – A slu-jit la Sfânta Liturghie, la invitaţiaPreasfinţitului Luchian, Episcop-administrator al Episcopiei Ortodo-xe Sârbe a Timişoarei şi a comuni-tăţii credincioşilor ortodocşilor sârbidin parohia Arad-Centru și a tinut ocuvîntare privind bunele relaţii din-tre cele două biserici la nivel local,asigurându-l pe mai departe de obună relație între cele două bisericiortodoxe, în Eparhia Aradului.Luni, 28 ianuarie – A participatla serbarea Seminarului TeologicOrtodox în cinstea Sfinților TreiIerarhi, ținând o alocuțiune. Marți, 29 ianuarie – A partici-pat la raportul de evaluare a activi-tății Inspectoratului de JandarmiArad, unde a rostit o alocuțiune. Miercuri, 30 ianuarie – A săvâ-rșit Sfânta Liturghie în CatedralaMitropolitană din Timișoara și a pre-dicat despre contextul istoric și cultu-ral în care au trăit acești mari teologi.Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial 

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Ianuarie 2019

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

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” a Patriarhiei Române vă invită să partici-pați într-un pelerinaj în Țara Sfântă șiEgipt, cu zbor direct din București. Pro-gramul este destinat meditației și rugăciu-nii și cuprinde cele mai cunoscute locuri:Calea Crucii, Sfântul Mormânt al Domnului, Mănăstirea Sfântul Antoniecel Mare și Sfântul Mina, Piramidele etc.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită săparticipați la pelerinaje în Grecia, pentru a vă bu-cura de întâlnirea în rugăciuni cu sfinții mult iubiți șide poporul nostru. Amintim: Biserica Sfântul Dimi -trie din Salonic, Mănăstirile din Ansamblul Mona-hal Meteora, Mănăstirea Sfânta Treime din insulaEghina, unde sunt moaștele Sfântului Ierarh Nec-tarie, Biserica Sfântul Ioan Rusul de la Prokopi,șiMănăstirea Sfântul Mucenic Eferm cel Nou.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participați la un nou program de
pelerinaj în Viena (tur pietonal în centru
Ringstrase), tur pietonal al orașului
Bratislava, tur pietonal al orașului Praga și
tur pietonal în Budapesta. Specific pelerina-
jului este și participarea la Sfânta Liturghie
la Biserica Românească din Viena.

Vă așteptăm să veniți la pelerinaje în Turcia-Capadocia, în care aveți prilejul să vizitați locuribiblice și istorice foarte importante. CatedralaSfânta Sofia din Constantinopol, Casa MaiciiDomnului din Efes și Mormântul SfântuluiApostol și Evanghelist Ioan, Izmir (vechea cetateSmirna păstorită de Sfântul Mucenic Policarp),Chilia Sfântului Simeon Stâlpnicul, Muzeul înaer liber Goreme și Terasele Calcaroase etc.

Vă invităm să participați la un pelerinajîn Grecia și Italia. Printre obiective,menționăm: Biserica Sfântului Dimitriedin Salonic, Biserica Sfântul Spiridondin Corfu, tur pietonal în Roma:Columna lui Traian, Colosseum-ul, Vat-ican, Fontana di Trevi. Biserica SfântulNicolae din Bari, Veneția, trecere prinBudapesta etc.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participați la un pelerinaj în Georgia
și Armenia. Printre obiectivele pelerinajului,
menționăm: Biserici, monumente istorice,
clădiri și piețe din Erevan, locașurile de
închinare din Georgia sunt unice în lume,
printre acestea menționăm: Catedrala Sioni,
Mănăstirea Jvari, Mănăstirea David Gareja etc.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel”
a Patriarhiei Române vă invită să partici-
pați într-un pelerinaj în Israel-Iordania-
Sinai, cu trecere prin cele mai frumoase
locuri: Ierusalim, Betleem, Nazaret,
Muntele Nebo, Madaba, Petra, Mănă-
stirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele
Sinai etc.

Basilica Travel organizează pelerinaje înRusia. Obiectivele acestui pelerinaj suntnumeroase. Printre cele mai cunoscute,menționăm: Mănăstirea Diveevo, în carese află moaștele Sfântului Serafim deSarov, Moscova - tur de oraș cu ghid,închinare în cele mai importante locașuri:Biserica Sfânta Matrona, Catedrala SfântulVasile Blajenul, Sankt Petersburg etc.


