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La începutul noului an universitar2018-2019, binecuvântăm pe toţi stu-denții şi profesorii, cu speranţa uneifrumoase cooperări academice pentrupromovarea valorilor permanente și amodelelor autentice, care leagă întreele generațiile trecute, prezente șiviitoare.Universitățile au menirea sauvocaţia să formeze personalităţi com-petente şi întreprinzătoare, susținândo cunoaştere pentru acţiune, utilă nudoar pentru şcoală, ci şi pentru cali-tatea vieţii umane în societate.Dincolo de excelenţa academică,de profesionalismul dobândit printr-o pregătire consolidată în plan infor-maţional, este nevoie în procesul edu-caţional şi de reafirmarea dimensiuniiformative.

Generațiile de studenţi care s-auformat urmând cursurile universitaresunt dovada vie a faptului că numaiprin hărnicie și perseverență putemobţine rezultate semnificative înviață.Prin încurajarea cercetării științi-fice, dar și a formării spirituale, seevidenţiază importanţa unei abordăridinamice și complementare între ști-ință și spiritualitate, între cunoaştereintelectuală şi comuniune socială,după modelul marilor personalităţiacademice româneşti.În acest an în care aniversămCentenarul Marii Uniri de la 1918,avem datoria de a ne aminti curecunoştinţă de toți făuritorii aces-teia–mulţi dintre ei dascăli renu-miți care au onorat învățământul
românesc și au contribuit la culti-varea și consolidarea conștiințeinaţionale.

Contribuţia acestora la realizareaidealului naţional de unitate constitu-ie un prilej pentru actuala generaţie de

profesori și studenți de a omagia patri-otismul lor și de a transmite lumina lorgeneraţiei prezente şi viitoare.Cu prilejul începutului noului anuniversitar 2018-2019, ne rugăm luiDumnezeu să dăruiască tuturor stu-denţilor şi profesorilor sănătate şimult ajutor în activitatea lor, precumşi bucuria cultivării demnităţiinaţionale, prin evidenţierea valorilorşi a personalităţilor academiceromâneşti recunoscute în plan naţion-al şi internaţional! † DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române* Mesajul Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, cu ocazia începutului nouluian universitar 2018-2019

Bucuria comuniunii între generaţii în anul Centenar*

Dumnezeu a creat primiioameni, bărbat și femeie: „Și a făcutDumnezeu pe om după chipul Său;după chipul lui Dumnezeu i-a făcut;

a făcut bărbat și femeie. Și Dum-nezeu i-a binecuvântat, zicând:‹‹Creșteți și vă înmulțiți și umplețipământul și-l supuneți››” (Facere 1,27-28).

 Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorulnostru Iisus Hristos a participatîmpreună cu mama Sa, FecioaraMaria și cu ucenicii Săi la Nunta din

Cana Galileii, unde a binecuvântatcăsătoria dintre un bărbat și o femeie(cf. Ioan 2, 1-11). Biserica este întemeiată de Dom-nul Iisus Hristos, iar iubirea dintre

Hristos și Biserică este dată dreptmodel pentru iubirea dintre soț șisoție, bărbat și femeie (cf. Efeseni 5,25). Sfinții Apostoli, prin mărturisireaEvangheliei Domnului Iisus Hristosîn lume, au binecuvântat noile familiide creștini (cf. Efeseni 6,1-4). Sfinții Părinți ai Bisericii s-aunăscut și au crescut în familiinumeroase, au cinstit familiile creș-tine și au scris mult și profund desprecăsătoria dintre bărbat și femeie șidespre familia creștină. Sfântul Ioan Gură de Aurnumește familia creștină formată dintată, mamă și copii, Biserica de acasă,laborator al mântuirii și desăvârșirii. Sfântul Voievod Martir Constan-tin Brâncoveanu și soția sa Maria auavut 11 copii, dintre care cei patrubăieți au fost martirizați împreună cutatăl lor la 15 august 1714. Lumea (adică oamenii) s-aînmulțit prin dragostea și binecu-

vântarea lui Dumnezeu (cf. Facere 1,28) și comuniune jertfelnică de iubiredintre un bărbat și o femeie. Noi cei de astăzi avem respons-abilitatea de a mărturisi cu cuvântul șifapta lucrarea lui Dumnezeu în lumeprin oameni și familie și totodatăavem datoria de a apăra identitateafamiliei alcătuită dintre bărbat șifemeie, realitate ce trebuie să fiemenționată și în Constituția Românieispre folosul poporului român. Prin Referendumul de schimbarea articolului 48 din ConstituțiaRomâniei noi nu discriminăm pecineva, ci afirmăm și apărăm familiainstituită de Creatorul lumii văzute șinevăzute, de Dumnezeu Care iubeșteși sfințește creația și omul (bărbat șifemeie). Ne-am născut într-o familie alcă-tuită din părinți tată (bărbat) și mamă(femeie) și dorim ca această formăde viață și familie să continue, indifer-ent de opțiunile unor persoane.

 Avem libertatea și datoria de aalege, de a participa la Referendum șide a vota pentru modificarea arti-colului 48 din Constituție, adică pen-tru continuitatea legală a familiei cauniune dintre bărbat și femeie,înțelegând efectele acestui vot. Dumnezeu să ajute poporulromân și în Anul Centenarului MariiUniri de la 1918 în a-și afirma istoria,credința, unitatea și familia întemeiatepe iubirea și jertfa Mântuitorului IisusHristos, credința și jertfa mucenicilor,mărturisitorilor și eroilor români dinvechime și până astăzi. Să mergem la Referendum înzilele de 6-7 octombrie 2018 și săvotăm Da, pentru clarificarea textuluiarticolului 48 din ConstituțiaRomâniei pentru definirea căsătoriei,cu formularea precisă: „uniunea liberconsimțită între un bărbat și o femeie”.†Emilian CrișanulEpiscop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului

Cuvânt de suflet - Afirmarea familiei creștine prin responsabilitate și mărturisire

Prin încoronarea la Pesta a luiFrancisc Iosif I (în 8 iunie 1867) și caRege al Ungariei, s-au pus bazeledualismului austro-ungar, când Tran-silvania a pierdut orice urmă de auto-nomie, fiind intregrată politic și admi-nistrativ în Ungaria.Aceasta i-a defavorizat peromâni, majoritari în Transilvania,care aveau ideea de unitate de neamși credință, prin limba ce o vorbeau șiprin cartea de cult ce o foloseau, laînceput în litere chirilice și apoi cuslove latinești, începând cu anul1854. La 20 de ani de la Marea Adu-nare Națională de la Blaj (3-15 mai1848), când s-a discutat ridicareamaselor populare prin Revoluția de la1848-1849, împotriva unirii forțate a

Transilvaniei cu Ungaria, s-a adoptatacel Pronunciament, în care s-a soli-citat restaurarea autonomiei politice șiadministrative a Transilvaniei. Acelact a cunoscut o largă difuzare, dato-rită problematicii lui, fiind publicatîn principalele ziare românești și stră-ine. Din cauza agitației populare,împăratul Iosif I i-a grațiat pe autori. Dualismul a generat în rândul inte-lectualilor transilvăneni două atitudini:pasivismul și activismul, precum șipunerea bazelor Partidului Național alRomânilor din Transilvania, care pre-coniza autonomia Transilvaniei șidemocratizarea vieții politice, iar catactică de lucru s-a propus pasivismul. Deși românii din Transilvania aufost înfrânți, s-a pus problema unui

nou document politic. Astfel, frunta-șii P.N.R. au înaintat împăratului unmemoriu de protest în anul 1892, inti-tulat Memorandul Românilor dinTransilvania și Ungaria, coordonatde Ioan Rațiu – președinte - Gheor-ghe Pop de Băsești, Eugen Brote,Vasile Lucaciu și alții. O delegație de300 de persoane s-a deplasat la Viena,dar împăratul Francisc Iosif I a refu-zat să o primescă, neacceptândMemorandul, pe care îl trimiteGuvernului din Budapesta.Memorandul de la 1892 a repre-zentat cel mai important act politicdin Transilvania. În acea perioadă, s-au produs mutații majore în sfera stra-tegiei și a ideologiei mișcării deemancipare națională a românilor

transilvăneni. Elaborat de fruntașiiemancipării naționale, acest act a scosîn vileag politica promovată deguvernele maghiare după anul 1867,care încălca unele drepturi și liber-tăți ale ,,celor mulți”. Totodată, se

condamnă politica de asimilare dusăde autorități și ținerea românilor într-o srtare de inferioritate pe pământulreprezentat de ei. Pr.Icon.Stavr. Vasile-Viorel NanContinuare în pagina 3

Mișcarea națională a românilor din Transilvania îndezideratul Marii Uniri (Memorandul și Presa vremii)



Preliminarii
„În primele decenii ale secolu-lui al XIX-lea, în Banat, Arad şiCrişana se înregistrează semnifica-tive mutaţii în plan economic, cuecouri şi în sfera culturală a româ-nilor, la aceasta contribuind şimăsurile luate de cercurile guver-nante din acea vreme, în spiritulepocii Luminilor, pentru educareasupuşilor”2.Înmulţirea numărului de şcolisăteşti dar şi mişcarea unor cărturariromâni pentru emanciparea naţio-nală, bisericească şi culturală aromânilor, însă şi ajutorul acordatarmatei imperiale în luptele purtatecontra lui Napoleon, au fost princi-palele motive care au determinat cacercurile vieneze sa aprobe înfiin-ţarea Preparandiei din Arad.Preparandia a fost ajutată înplan financiar din dispoziţia epis-copului Pavel Avacumovici (1786-1815), care a adunat colecte si aintrodus tasul al III-lea în biserici,tasul şcolar, din care erau plătiţiprofesorii și era alimentat fondulnaţional din Carloviţ3.„Deschiderea cursurilor s-afăcut cu mare solemnitate, când,episcopul Pavel Avacumovici acelebrat Sfânta Liturghie în biseri-ca episcopală din Arad, în faţa aunui număr mare de credincioşi”4.
Preparandia a întâlnit o serie de

greutăţi cum ar fi: locul unde se
ţineau cursurile pe durata lor de 15
luni erau case mici şi scunde în care
directorul fierbea în ele mied, bău-
tură rafinată în stupi, pereţii casei
erau îmbâcsiţi de mirosuri insupor-
tabile, motiv pentru care unii stu-
denţi şi profesori s-au îmbolnăvit.
În 1824 s-a mutat într-o clădire pro-
prie, situată pe o stradă plină de câr-
ciumi, tentaţiile imorale pentru stu-
denţi erau prezente. În 1826
Preparandia a închiriat pe o stradă
domnească un loc mai bun, însă
peste încă un an se mută într-o alta
locaţie, unde va rămâne până în
anul 18305.

Preparandia a funcţionat ca o
singură instituţie până în anul 1876,
când s-a unit cu Institutul Teologic,
a format studenţi, viitori preoţi și
învățători, care au absolvit cu note
bune şi foarte bune. Începând cu
anul 1876 cele două institute s-au
unit, sub o singură direcţiune6.

Preparandia şi radicalizarea mişcăriide emancipare naţională
„Mişcarea de emancipare naţio-nală a românilor din Transilvaniaşi Banat a cunoscut un moment deapogeu, din perspectiva organizăriişi conducerii ei, începând din mai1881. Este momentul în care se uni-fică din punct de vedere politic, darşi din punct de vedere tactic, luptaromânilor prin crearea PartiduluiNaţional Român şi adoptarea tacti-cii pasiviste pentru aproape un sfertde veac (1881-1905). Deşi lideriipolitici ai Partidei naţionale arăde-ne erau ataşaţi tacticii activiste,dând dovadă de ataşament faţă deprincipiile solidarităţii naţionale auacceptat hotărârile adoptate la Con-

ferinţa naţională de la Sibiu din 12-14 mai 1881, când, în fapt, s-a înfi-inţat Partidul Naţional Român dinTransilvania”7.La conferinţa din Sibiu româniiarădeni au fost reprezentați de pro-fesori, atât de profesori de la Insti-tutul Pedagogic-Teologic din Aradcât şi de profesori preparandiali şide avocaţi.8Corpul profesoral al Preparan-diei şi cel al învăţătorilor care s-auformat în spiritul angajării şi sluji-rii obiectivelor mişcării de emanci-pare naţională a participat cu devo-tament şi curaj la toate momentelede seamă ale luptei naţionale de lasfârşitul secolului al XIX-lea şipână la 1 Decembrie 19189.„Preparandia s-a dovedit a fi şio creatoare de intelectualitate româ-nească, creatoarea unui cadru deexprimare culturală pentru români,demonstrând, astfel, puterea şi dis-ponibilitatea spirituală a etniculuiromânesc, capabil să valorificepotenţialul intelectual al propriilorfii spre a-i conduce şi afirma în isto-rie.”10
În 1882 durata de pregătire aînvăţătorilor în Preparandie semăreşte de la trei la patru ani11.

Mişcarea Memorandistăşi urmările ei
Eşecul Memorandumului, pre-zentat în faţa împăratului de o dele-gație de peste 300 de români, prin-tre care şi mulţi arădeni, dar şirespingerea Memorandumului şiîntemniţarea a unor exponenţi devârf ai conducerii naţionale, a con-tribuit tot mai mult la conştientiza-rea elitelor româneşti, că de laViena şi Budapesta nu se mai poatespera nimic şi credinţa în noi înşi-ne şi speranţa în Bucureşti să fieaxa eforturilor pentru emanciparenaţională.Aradul, prin comunitatea ruralăcât şi prin elita politică, pedagogi-că, ecleziastică și culturală a parti-cipat activ la mişcarea memoran-distă. Atât delegaţii arădeni cât şiîntemniţaţii, dar şi mulţimea preo-ţilor şi învăţătorilor au antrenatcomunităţile române în acţiune. Cutoţii au imprimat un caracter popu-lar mişcării memorandiste12.Învăţătorii care au dat dovadăde solidaritate cu liderii mişcăriimemorandiste, au intrat în radarulorganelor de administraţie şi depoliţie ale vremii. Casa învăţătoru-lui Petru Costin a fost suspusă uneipercheziţii, fiind găsite „cânteceagitatoare” dedicate întemniţaţilorVasile Lucaciu şi Ioan Raţiu, con-

secinţa acestei descoperiri a fost caînsuşi Petru Costin a fost conside-rat un agitator periculos. Acestcurajos învăţător a fost suspendatdin învăţământ în urma unor rigu-roase inspecţii şcolare.13
„Măsurile represive ale autori-tăţilor vremii le-au simţit şi învăţă-torii Miron Olaru şi George Turicudin Grăniceri, care pentru lipsa lorde vigilenţă în privinţa manualelorelevilor lor, la care se găsiseră cărţiinterzise, pentru spiritul lor naţionalromânesc au fost amendaţi.”14
Acesta a fost profilul compor-tamental şi moral al învăţătorilor şipreoţilor români integrabili în sferageneraţiei memorandiste, respectiv aMarii Uniri, au adunat fonduri pen-tru mişcarea memorandistă. Mişca-rea memorandistă a fost definită prinentuziasm, cutezanţă, prin capacita-tea de a aşeza la baza tuturor acţiu-nilor principul solidarităţii naţionaleşi a devoţiune exemplară15.Tumultosul an 1892, decisivpentru mişcarea memorandistă, vamarca prin starea de agitaţie şi pre-siune venite dinspre autorităţilelocale şi atmosfera şi liniştea Insti-tutului Pedagogic-Teologic dinArad. Astfel, în seara zilei de 1 iulie1892, după ce percheziţia asuprainstitutului nu a constatat nimic sus-pect, spre seară un grup a început abombarda şi a sparge geamurileinstitutului16.„Nădejdile şi aşteptările profe-sorilor, precum ale lui Roman Cio-rogariu, cu privire la menirea învă-ţătorului român s-au adeverit pedeplin în anii de foc când legi anti-româneşti ale guvernelor maghiare,precum cele din 1893 şi 1907,vizau deznaţionalizarea, în ritmalert a românilor, respectiv aniicare au prefaţat marea încleştaremondială”17.

Lupta arădenilor pentrudobândireaindependenţei naţionale
Mişcarea Naţională s-a reacti-vat, mai ales după anul 1905, cândactivismul a fost adoptat la nivelulîntregului Partid Naţional Românca tactică de luptă, în consecinţă,asistăm la o organizată şi solidarăluptă pentru alegerea în Dieta de laBudapesta a deputaţilor naţionaliromâni. Arădenii se implică cutenacitate în lupta aceasta, ca urma-re va face posibilă intrarea a unuinumăr de 14 deputaţi în parlamen-tul Ungariei între anii 1906-1918.Învăţătorii români arădeni se vor

implica în lupta electorală, antre-nând alegătorii pentru victoria can-didaţilor naţionali18.„Implicarea învăţătorimii şi apreoţimii arădene în activizareamaselor de alegători români a con-dus în cele din urmă la biruinţasteagului naţional, făcând astfelposibilă alegerea lui dr. ŞtefanCicio-Pop, pentru cercul Şiria, a dr.Ioan Suciu pentru cercul Ineu şi agazetarului Ioan Russu Şirianu pen-tru cercul Chişineu-Criş în parla-mentul de la Budapesta”19.Parlamentul Ungariei ales înanul 1905 a  fost dizolvat cu un anmai târziu. A urmat o nouă alegereîn acelaşi an, 1906. Şi la aceste ale-geri preoţii arădeni s-au implicat înantrenarea alegătorilor pentru spri-jinirea şi alegerea candidaţilornaţional dar şi pentru a asigura vic-toria cauzei naţionale. Efectul a fostnumărul de 14 deputaţi româniintraţi în parlamentul Ungariei, dela Budapesta, între care se numărauşi patru arădeni. Desigur în timpulalegerilor, unii au încercat prin dife-rite uneltiri, cum ar fi: mituirea ale-gătorilor, însă alegătorii au scăpatde aceste uneltiri, candidatura învă-ţaţilor români a fost susţinută cumult entuziasm20.„Mesajele transmise de învăţă-tori laolaltă cu ale preoţilor în rân-dul alegătorilor români din fostulcomitat al Aradului, precum şi stă-ruinţele lor de conducători ai popo-rului, probe ale unui activism poli-tic, au determinat solidarizareaelectoratului românesc în jurul can-didaților români şi în ultimă instan-ţă intrarea, începând din anul 1906,în parlamentul Ungariei a celor 4români arădeni: Nicolae Oncu(Iosăşel), Ştefan Cicio-Pop (Şiria),Ioan Suciu (Ineu) şi Vasile Goldiş(Radna) ca deputaţi”21.Deputaţii transilvăneni, deci şicei arădeni, începând cu legislatu-ra parlamentară 1906-1910, auinstituit, în spiritul activismului,consultarea în manieră democrati-că cu masa alegătorilor, sub formăde dialog, în cadrul unor adunăripopulare.
„Activitatea Partidului Naţional

Român la nivelul comitatens
(județean) s-a exprimat şi în pla-
nul luptei pentru intrarea a cât mai
multor lideri români în adunările
congregaţionale, organisme politi-
ce cu rol important în elaborarea
deciziilor privind guvernarea comi-
tatelor. Ele erau, în fond, minipar-
lamente la nivel de comitat. Pentru
că învăţătorii arădeni s-au afirmat
prin comportamentul lor politic de
ataşament faţă de interesele majo-
re ale alegătorilor români, ei au fost
în atenţia conducerii Partidului
Naţional Român la nivel de comi-
tat, aşa încât alături de avocaţi şi
preoţi, în ziua de 21 octombrie
1913 au fost incluşi, în alegerile
pentru adunarea comitatului şi
șapte învăţători”22.Începând ostilităţile militareîn anul 1914, au fost mobilizaţiun număr de 120 de învăţători,locul lor fiind luat de preoţi.Mulţi dintre învăţători ajungândsă lupte şi să moară pe câmpulde luptă.

Autorităţile guvernului Tisza auiniţiat în anul 1917 o declaraţie-manifest de fidelitate a elitei politi-ce şi culturale româneşti faţă de sta-tul dualist ungar. Se urmărea, astfel,asigurarea unei stabilităţi interne încondiţiile în care s-a luat act dedezertări ale soldaţilor români dinarmata maghiară în cadrele armateiromâne precum şi de tendinţelepro-România, tot mai manifestateale liderilor români transilvăneni.23
Unii învăţători, începând cuVasile Goldiş şi până la tânărulînvăţător de 19 ani din Socodor,Corneliu Minişan, au refuzat săsemneze acest act de loialitate faţăde statul Ungariei.

Marea Unire
„În realitate, toţi învăţătorii, darnu numai ei ci şi mulţimea soldaţi-lor întorşi de pe front, a ofiţerilor şiţăranilor are au format ConsiliileNaţionale Române Comunale sauOrăşeneşti ca organe ale puteriiromâneşti ce au preluat administra-rea teritoriului, sau au intrat în Găr-zile Naţionale Române ca instituţiimenite să asigure şi să apere ordi-nea şi stabilitatea la nivel de locali-tăţi în Transilvania, în toamna anu-lui 1918, jurând credinţăConsiliului Naţional Român Cen-tral din Arad, şi prin el naţiuniiromâne, au refuzat semnarea jură-mântului de fidelitate faţă de Unga-ria”24.În luna noiembrie a anului1918, Aradul s-a arătat deplin înstatutul lui de capitală politică aromânilor din Transilvania, respec-tiv centru de luptă de dezrobire desub Ungaria şi de unire a Transil-vaniei cu România. condensând însine evenimentele care arată revo-luţia de emancipare naţională aromânilor, aceasta demonstra că seapropie de faza ei finală şi deopo-trivă acele evenimente vor pregătibiruinţa principiului autodetermi-nării naţionale a românilor, nete-zind şi grăbind drumul marii şi tota-lei rupturi de Ungaria şi de revenirea românilor transilvăneni, bănăţeni,crişeni şi maramureşeni la PatriaMamă: România25.„Purtate din iniţiativa guvernu-lui maghiar, eşecul tratativelor de laArad din 13-15 noiembrie 1918pentru delegaţia maghiară, a con-dus, în finalul lor apoteotic, la pro-clamarea independenţei Transilva-niei faţă de Ungaria”26.Vasile Goldiş, Ştefan Cicio-Pop şi Ioan Suciu în înţelepciu-nea şi spirtul lor politic cumpă-nit, au convins tinerii studenţiarădeni, că unirea Transilvanieinu poate fi proclamată la Arad, deun grup minoritar, înţelegând căunirea – idealul naţional trebuiesă fie sigilat de voinţa întregiinaţiuni Române din Transilvania,Banat, Crişana şi Maramureş. Eiau gândit şi au acţionat ca lideripolitici chibzuiţi care au ţinut săconfere deciziei istorice de laAlba Iulia, prin delegaţii aleşi înmod democratic, legitimate şireprezentative27.Student Mădălin DărășteanFacultatea de Teologie„Ilarion V. Felea”, AradContinuare în pagina 3
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Urmare din pagina 1Acest document, Memorandul,a fost ultimul memoriu adresatîmpăratului de la Viena și, deși nu adus la ameliorarea statutului româ-nilor, a avut consecințe importantepe planul solidarității generale aacestora.Guvernul maghiar a declanșat,în anul 1893, procesul de urmărirepenală împotriva celor ce au inițiatmemorandul, în special împotrivacomitatului central al P.N.R., careau fost acuzați de ,,agitație” împtri-va statului maghiar. Procesul s-aținut la Cluj în mai, 1894, fiind con-damnați 15 din cei 99 de inculpați,pedepsiți cu închisoare de la șaseluni, la cinci ani, precum și la plataunor sume mari de bani pentru chel-tuieli de judecată. Acest proces aavut un răsunet amplu pe plan națio-nal și internațional, cu demonstrațiiși meetinguri, silindu-l pe împăratsă-i grațieze pe condamnați, în anul1895.Mișcarea memorandistă a înțe-les, după cum spunea Ioan Rațiu,că ,,existența unui popor nu se dis-cută, ci se afirmă”. Transilvăneniipriveau tot mai mult spre RegatulRomâniei și erau conștienți că tre-buia intensificată lupta activistă spreMarea Unire.Astfel, la Arad, a început să secontureze un grup de politicieni înjurul Băncii Victoria și a ziarului
Tribunii Poporului, condus de IoanSlavici, care susținea că ,,soarele,pentru români, de la București răsa-re.” Vasile goldiș, un adevărat ideo-log în probleme naționale, alăturide Ștefan Cicio-Pop, Ioan Suciu,Alexandru Vaida-Voievod, AurelCosma și alții, au promovat neoac-tivismul, împreună cu un alt grup,condus de Aurel Vlad, de la Oră-știe. Așa se explică faptul că, laînceputul anului 1905, s-a desfășu-rat la Sibiu conferința P.N.R., care a

decis adoptarea unui nou program șitrecerea la activism. Noul programprevedea: includerea unor proble-me social-economice, garantareadezvoltării națiunii române ca indi-vidualitate  politică, introducerealimbii române în administrație,justiție și armată, respectarea drep-turilor și libertăților democratice,sprijinirea țăranilor și a micilor agri-cultori, eliberarea unei legislațiisociale și economice, favorabilemuncitorilor, votul universal și chiarfederalizarea pe baze naționale aimperiului Asutro-Ungar. Tot aici,menționăm și atragerea atenției, decătre deputatul Stefan Cicio-Popasupra populației românești săracedin Munții Apuseni. Aceste măsuriau contracarat politica de maghia-rizare exacerbată, susținută deGuvernul de la Budapesta. Corife-ii de la Arad ai Marii Uniri, VasileGoldiș, Ștefan Cicio-Pop etc,cunoscând tendința de asimilareforțată a românilor din Transilvaniasusținută de Ungaria, precum șicelelalte probleme cu care se con-druntă populația românească, aureușit să combată, în repetate rân-duri, deciziile autorităților maghia-re. 

Un rol major în împlinirea dezi-deratului Marii Uniri l-au jucat șiasociațiile culturale românești șipresa vremii. Dintre asociațiile cul-turale de o imporanță majoră, amin-tim: Asociația Transilvană pentruLiteratura romnână și Cultura Popo-rului Român (ASTRA – Sibiu1861), Asociația pentru CulturaPoporului Român din Maramureș(Sighet- 1861), Asociația NaționalăArădeană pentru Cultura PoporuluiRomân (Arad-1863). Toate acesteaau dinamizat activitatea culturală peo arie geografică largă, exploatândsentimentul național al românilor.(În preajma Primului Război Mon-dial, numărul membrilor asociațieirculturale ASTRA a ajuns la 10300,iar al despărțămintelor, la 87.). Aces-tea au contrubuit la realizarea unuicontact mai strâns între liderii mișcă-rii naționale și comunitățile sătești,prin publicarea de cărți românești,prelegeri, alfabetizare, înființare debiblioteci populare, case culturale,plantații de pomi fructiferi, bursepentru elevi și studenți.Au apărut publicații aleASTREI, ca Foaia Poporului, cu opaletă variată de literatură, morală,igienă, istorie, cultivarea pământu-

lui. Printre autori, amintim numeprecum: Alecsandri, O. Goga, G.Coșbuc, I. Creangă, P. Ispirescu, I.Lupaș, Il. Chendi, M. Sadoveanu, I.Agârbiceanu. Toți aceștia au con-tribuit la dezvoltarea gustului pentruliteratură al țăranului român și laeducarea în spirit național-român apopulației.O altă revistă, Gazeta Transil-vania, editată tot de ASTRA, apublicat, sub îngrijirea atentă a luiGeorge Bariț documente importan-te pentru trecutul românilor de pre-tutindeni, cu referire la istoria româ-nilor din Imperiul Austro-Ungar. Înpaginile acestei reviste, a apărut șiRaportul protopopului Ioan Mogadin Hălmagiu, abia în ianuarie,1943, despre atrocitățile făcute dearmata maghiară pe valea CrișuluiAlb, în revoluția lui Avram Iancudin 1848-1849.Alături de Gazeta Transilvaniade la Brașiov, a mai fost editat șisuplimentul Foaie pentu minte,inimă și literatură. Au mai apărut șialte publicații cu caracter confesio-nal, economic, pedagogic, satiric șiumanistic, iar după cristalizarea par-tidelor politice, și-a făcut aparițiapresa de partid, care a abordat pro-bleme de interes național. Astfel, în1853, a apărut la Sibiu, în tipografiaMitropolitului Șaguna, TelegrafulRomân, cu caracter eclesiastic,reprezentând un mijloc de educareculturală și națională a poporului.Apoi, apare revista Familia, editatăde Iosif Vulcan în 1865, la începutla Pesta, apoi la Oradea, în care adebutat, în 1866, Mihai Eminescu.Această revistă a promovat valorileromânilor în mare măsură. Presa și-a făcut datoria, promo-vând opțiunile politice ale eliteiromânești. Astfel, amintim ziarele:Concordia (1861-1870) al români-lor de la Pesta, Albina (1866-1876),la Viena și apoi la Pesta, finanțată de

familia Mocioni, Amicul Școalei(Sibiu – 1860), Federațiunea (Pesta– 1868-1876), Observatorul  (Sibiu- 1878-1885), Tribuna (Sibiu) - pri-mul cotidian românesc din monar-hia austro-ungară, ce a impus uncurent în epocă, numit tribunismul.Numele acestuia din urmă a fostpreluat de ziarul arădean, TribunaPoporului (1896-1912), iar în 1912,a fuzionat cu oficiosul P.N.R.,Românul, care apare și azi. Au maiapărut: Țara Noastră (Sibiu, 1907-1909), Luceafărul (1902-1914) etc.La Timișoara, Lugoj, Caranse-beș, Năsăud, Orăștie, toate acesteziare deloc de neglijat prin impactullor, au contribuit în bună parte laformarea unei clase politice unitareîn gând și simțire românească. Înpaginile lor, au apărut operele mari-lor noștri scriitori. Deși numărul lorredus de ziare și cotidiene românești- de patruzeci și patru românești,față de o sută cincizeci și patrumaghiare - au condus până la urmă,la conțința unității de neam, credințăși limbă română și la înfăptuireaidealului de veacuri al românilor:crearea României celei Mari de la 1decembrie 1918.În concluzie, memoriile și presavremii și-au îndeplinit pe deplinmisiunea.
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Urmare din pagina 2În condiţiile în care evenimente-le de pe câmpurile de bătaie anunţăînfrângerea ireparabilă a PuterilorCentrale, popoarele împilate aleMonarhiei Austro-ungare ridicăsteagul revoluţiei burgheze-demo-cratice. Românilor transilvăneni le-afost dat ca în acea toamnă a anului1918, Aradul să devină o adevăratăcapitală politică în lupta lor pentrudesăvârşirea statului naţional unitar.Preparandia, profesorii şi elevii tră-iesc febra şi agitaţia specifică epocii.Profesorii şi învăţătorii arădeni auparticipat la lupta pentru realizareaUnirii. Unii dintre ei au avut fericireade a fi prezenţi la Marea AdunareNaţională de la 1 Decembrie 1918.Preparandia, prin profesorii ei SabinEvuţianu şi Teodor Botiş, îşi leagănumele de reapariţia ziarului Româ-
nul în urma consfătuirii din 1918.„Şi, dacă la Alba-Iulia, în aceaduminică de neuitare şi înălţareistorică de ziua întâi a lui decembrie1918, prezenţi din partea Institutu-lui Pedagogic-Teologic au fost doar

profesorii Sabin Evuţianu şi Teo-dor Botiş, prin mulţimea corpuluididactic primar din Banat, Arad şiBihor, participant la marele praznicnaţional putem spune, fără teamade a greşi, că, prin ei toţi, acolo, laAlba Iulia, s-a aflat duhul, spiritul,lumina şi energia acestei şcoli la alcărei sân au fost crescuţi şi care și-au văzut zidirea şi viaţa ei în ceamai monumentală zidire româneas-că: România Mare, întregită.”28

6. Concluzii
În concluzie, Preparandia dinArad a avut un rol foarte importantîn mişcarea de emancipare naţio-nală, punctul culminat fiind contri-buția esențială la realizarea MariiUniri, fără de care România dinzilele noastre nu ar fi aşa cum ocunoaştem. Prin personalităţile deseamă care au activat în acest insti-tut de la înfiinţarea ei în anul 1812şi nu numai până la Marea Unire, eacontinuând să existe și după aceas-ta, România Mare a putut lua naş-tere, existând până astăzi. 

Deşi Marea Unire a fost făcutăla Alba Iulia, Unirea, fără Prepa-randia din Arad nu ar fi existat.
1 Prezentul studiu a fost elabo-rat sub coordonarea Protos. Lect.Dr. Nicolae M. Tang, fiind susținutîn cadrul Sesiunii de comunicăriștiințifice la nivel de licență si mas-ter, cu tema generală: „Studențimeași intelectualitatea ortodoxă românăși Marea Unire”, organizată deFacultatea de Teologie Ortodoxădin Cluj-Napoca (7 iunie 2018).
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Cartea s-a tipărit cu binecuvântareaÎnaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr.Timotei Seviciu, la finalizarea lucrărilor deconstrucție a Catedralei Arhiepiscopale„Sfânta Treime” din Arad și se înscrie într-

un complex amplu de realizări ale județuluiși municipiului Arad și ale întregii țări, meni-te să pregătească aniversarea centenaruluiMarii Uniri din 1918, declarat în PatriarhiaRomână„Anul omagial al unității de cre-dință și de neam”, precum și „Anul come-morativ al făuritorilor Marii Uniri din1918”.Ideea construirii Noii Catedrale a prinscontur după evenimentele istorice dinDecembrie ’89, din inițiativa PărinteluiArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, care cumultă responsabilitate și dăruire a inițiat toateacțiunile de coordonare, administrare și deadunare de fonduri, dovedindu-se prin exce-lență Ctitorul Sfințitului Locaș de cult.Autorul prezentului volum, PărinteleSimion Madin este colaboratorul apropiatal Înaltului Ierarh, care mai bine de un sfertde veac, mai întâi în calitate de secretar epar-

hial și coordonator al lucrărilor de constru-cție, iar actualmente de ecleziarh și admi-nistrator al Noii Catedrale, cu multăcompetență și dăruire reconstituie în pagini-le cărții, într-o formă unitară, detaliată șiobiectivă, strădaniile depuse în vederea con-struirii mărețului monument bisericesc. Deasemenea, se cuvine să menționăm dintruînceput că Noua Catedrală a primit prin hotă-râre oficială numele: Catedrala Arhiepis-copală „Sfânta Treime” din Arad, încât cuacest nume intră în istorie, străbătând vea-curile pentru a le împărtăși credincioșilorharul necreat al Sfintei Treimi spre mântui-rea, spre sfințirea și desăvârșirii vieții lorduhovnicești.Noua Catedrală este construită cubformă de cruce, spre a defini jertfa răscum-părătoare a Fiului lui Dumnezeu ce se aduceîn Sfințitul Locaș pentru mântuirea lumii. Ecrucea care se întinde peste spațiu și timp; ecrucea neamului întărită de puterea haruluilui Dumnezeu (I Corinteni 1,18), pe măsu-ră să-i aducă izbăvirea...Făcând o privire sintetică a cuprinsu-luiprezentului volum, vom preciza că aces-ta este structurat în două părți: prima partese referă la orașul de reședință al Eparhiei

și la încercările de construire a unei cate-drale reprezentative, iar partea a douapre-zintă detaliat istoricul edificării noii Cate-drale începând cu demersurile pentruobținerea autorizațiilor, stabilirea amplasa-mentului, întocmirea proiectului și alegereaconstructorului; și mai departe: fixarea hra-mului, prezentarea arhitecturii, a icoanelor,a crucilor, a corpurilor de iluminat, a sfinte-lor moaște, a activităților liturgiceși a preoți-lor slujitori, iar la sfârșit, un capitol specialeste dedicat târnosirii Catedralei la prazniculSfântului Nicolae, în anul mântuirii 2008,de către Preafericitul Părinte PatriarhDaniel însoțit de membrii Sfântului Sinod,de preoți și credincioși, iar la 28 noiembrie2009 s-a săvârșit slujba solemnă de ridica-re a Episcopiei Aradului la rang de Arhie-piscopie, și a Chiriarhului, ctitorul noii Cate-drale, la rang de Arhiepiscop. Cu acest prilej, Preafericirea Sa arăta că„Vrednicia acestei eparhii este mare; nupoate fi descrisă în cuvinte în timpul unuimoment solemn, care este, totuși, limitat ca

timp. Aici, la Arad, ne aflăm într-o cetate acredinței creștine care are începuturi multmai vechi decât eparhia ca atare. În părțileacestea au existat sfinți daco-romani, au exis-tat episcopi din secolul al VIII-lea, au exis-tat mărturisitori ai credinței, care împreună seroagă în ceruri la Hristos Domnul, CapulBisericii, ca să-i ajute pe slujitorii Lui și petoți credincioșii Lui, să-i pregătească pentrua intra în împărăția cerurilor”.Ulterior acestui eveniment istoric, laprezentul volum se mai adaugă încă treicapitole referitoare la picturacatedralei, icoa-ne, mozaicuri și obiecte de cult, iar la sfârșitse arată modul în care construirea Noii Cate-drale este oglindită în presa arădeană a vre-mii. La sfârșitul volumului sunt adăugate 38de anexe, cu titlul: Documente de arhitectu-ră și imagini picturale, iar pentru a facilitalectura cărții, mai ales pentru cei mai puținfamiliarizați cu termenii de construcție, saucu înțelesul noțiunilor bisericești, s-a anexatun Glosar, cuprinzând 94 de cuvinte, cuexplicațiile cuvenite.Lucrările de construcție a Noii Cate-drale au fost susținute financiar de către auto-ritățile de stat locale și centrale, societățilecomerciale din municipiu și județ, de preo-ții și credincioșii aparținători eparhiei, pre-cum și donatori din țară și străinătate. Volu-mul reține în mod special numele familieiCorneliu și Rucsanda de Bota, români sta-

biliți în SUA, care s-au implicat financiar„peste așteptări”, tocmai într-un momentcritic al construcției Catedralei... Pe de altă parte, au fost mulți credin-cioși care din puținul lor au contribuit curegularitate, în fiecare lună, de la începutullucrărilor de construcție și până la finaliza-rea acestora, dar s-a lăsat ca meritul jertfel-niciei lor să fie răsplătit de veșnica iubire a luiDumnezeu, Cel ce cunoaște inimile și fap-

tele fiecăruia dintre noi... În același timp,fiecare dintre cei implicați activ și oficial înconstruirea Noii Catedrale se pot regăsi îndocumentele redate cu maximă fidelitate,sau în pozele color bine lucrate, pe măsurăsă împodobească și să eternizeze prezentulvolum. Pentru a înțelege mai bine importanțași necesitatea construirii Noii Catedrale înorașul de reședință al Eparhiei, autorul acor-dă spații largi istoricului trisecularei dorințea credincioșilor ortodocși arădeni de a aveao catedrală reprezentativă; răspunzând astfelși la întrebarea: de ce acum și nu pânăacum?...În concret, autorul arată că orașul Aradeste situat într-o arie geografică în care spir-itualitatea creștină s-a manifestat încă dinperioada formării și afirmării noastre capopor ortodox de sorginte latină. Vechiledocumente menționează existența unor put-ernice centre mănăstirești ortodoxe în jurulAradului, care au contribuit la consolidareaspiritualității ortodoxe, pe măsură să-și aducăcontribuția la dezvoltarea vieții sociale șipolitice a românilor din Transilvania, încât

„edificarea unei Catedrale OrtodoxeRomâne în Arad, orașul de reședință trisec-ulară a uneia din cele mai vechi, maicuprinzătoare organizări bisericești în zonavestică a romanității, reprezintă împlinireaunei vechi speranțe” (p. 104). Iar pentruîmplinirea acestei legitime dorințe, Dum-

nezeu a rânduit anume evenimente istoricesă devină în timp favorabile împlinirii aces-tui măreț ideal. Astfel, după cum se știe, în 1690Curtea de la Viena recunoaște libertatea reli-gioasă și autonomia bisericească a românilorortodocși din Arad, iar la 15 aprilie 1706 seacordă aprobarea legală a întemeierii Epis-copiei Ortodoxe Române cu ierarhie națion-ală, încât cel dintâi episcop atestat docu-

mentar, prin diploma împărătească din 18septembrie 1706, a fost Isaia Diacovici.Acesta reorganizează locașul bisericiiortodoxe construită în Arad pe timpul dom-niei lui Matei Corvin (1458-1490), devenindastfel prima catedrală episcopală. Nefiindînsă corespunzătoare, episcopul PavelAvacumovici (1786-1815) reușește să final-izeze un nou edificiu în 1791, pe același locși cu același hram pe care îl avea catedralaanterioară. Supusă unui bombardament întimpul revoluției din 1848, deși reparată, n-a rezistat vitregiei vremurilor, încât în 1857a fost demolată pe motiv că incomodeazăaplicațiile militare ale fortăreței de pe Mureș.Noul episcop al Aradului, Procopie Ivaș-

covici (1853-1873) reușește să ridice o nouăcatedrală,și anume, cea de a treia, cu hramul„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, ceva fi sfințită la 17 septembrie 1865.

Împrejurările determinate de PrimulRăzboi Mondial și rolul pe care reprezen-tanții Episcopiei Aradului l-au arătat înrealizarea Marii Uniri din 1918, au stimulatconștiințele credincioșilor ortodocși românidin Arad, și a noilor autorități de stat îndirecția ridicării unei noi catedrale reprezen-tative noilor realități sociale și religioase,spre a exprima idealul de veacuri ale reîn-tregirii. Dar încercările care au urmat nu s-auputut concretiza datorită împrejurărilor nefa-vorabile determinate de cel de al DoileaRăzboi Mondial, încât încercările episcopu-lui Grigorie Comșa (1925-1935) de aaduna fonduri în acest scop, s-au zădărnic-it; precum zadarnice au fost și planurile epis-copului Visarion Aștileanu (1973-1984) înacest sens, datorită comunismului ateu sta-tornicit o jumătate de veac în România; încâtabia după Revoluția din Decembrie 1989 s-a putut reactualiza, cu sorți de reușită,împlinirea năzuințelor ortodocșilor românidin Arad de a avea o catedrală corespunză-toare noilor realități istorice.Prin construirea Noii Catedrale, Aradultrăiește o perioadă memorabilă, marcată prinefortul celor care și-au păstrat credințamoștenită de la strămoși și părinți, și în ace-lași timp, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu,și veșnică cinstire a memoriei tuturor celorcare s-au jertfit pentru devenirea nostrănațională de-a lungul vremii. Acum se odi-hnesc în pace intelectualii români provi-dențiali și patrioți înflăcărați, corifei ai MariiUniri din 1918; se bucură între cei aleși și

plăcuți lui Dumnezeu în veșnicie erudițiiepiscopi Grigore Comșa și VisarionAștileanu, militanți activi pentru realizareadezideratului legitim al ortodocșilor românide a avea o catedrală eparhială reprezentativă.Astfel, construirea Noii Catedrale sim-bolizează triunful luptei și aspirațiilor secu-lare ale credincioșilor ortodocși, consfințiindpe plan artistic afirmarea națiunii române încadrul culturii și civilizației universale. Prin aceasta, Arhiepiscopia Araduluiaduce un pios omagiu eroilor neamuluiromânesc care și-au dat viața pentru apărareafruntariilor țării în veacuri de ocupație străină;luptătorilor români făuritori ai Marii Uniridin 1918; precum și celor 21 de martiri aiRevoluției din Decembrie 1989, căzuți peteritoriul Municipiului Arad; la fel „tuturorcelor căzuți pe câmpurilor de luptă, în lagăreși închisori, pentru libertatea, demnitateaneamului și slava Sfintei Biserici”.Privită în ansamblu, cartea de față poatefi socotită un adevărat ghid orientativ în con-strucția unei biserici ortodoxe, mai ales căfiecare capitol este precedat de o expunerecatehetică foarte bine documentată privindsensul, importanța și modul de interpretaresimbolică și duhovnicească a componen-telor mărețului edificiu. În același timp, prezentul volumreprezintă și un adevărat document istoric;este istoria unei catedrale intrată în istorie cao împlinire a unui ideal măret programat degenerațiile anterioare, spre a vorbi generați-ilor viitoare despre nestrămutata datorie de asluji neamului nostru românesc.În felul acesta, Noua Catedrală dinMunicipiul Arad este și va rămâne înconștiința generațiilor ce vor urma, unsimbol luminos al credinței ortodoxe și alființei naționale a poporului român, camărturie a spiritualității și demnității sale;iar ca operă arhitectonică şi picturală are

menirea de a face să vibreze sufletul ome-nesc pentru renașterea și vigoarea virtuți-ilor creștine în viața societății, și de afir-mare a ortodoxiei românești în arealuleuropean.

Parafrazându-l pe Tudor Arghezi,vom spune în încheiere: „Fii binecuvân-tată catedrală istorică, cinste celor care,într-o formă sau alta, și-au adus aportul lazidirea și înfrumusețarea ta; și mai departe:„Fii binecuvântată carte, cinste cui te-ascris!” Preot prof. univ. dr. Sorin Cosma

Preot Simion Mladin, Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime”din Arad, Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2018, 410 pagini



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Chiriarhul arădean a târnositbiserica din Parohia DieciÎn Duminica a 20-a după Rusalii (Învie-rea fiului văduvei din Nain), Înaltpreasfinţi-tul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,la orele dimineții, a poposit în mijlocul cre-dincioşilor din Parohia Dieci, ProtopopiatulSebiș, la invitaţia preotului paroh şi a cre-dincioşilor parohiei pentru a târnosi bisericacu hramul ,, Bunavestire”. Aici, Chiriarhula fost întâmpinat cu mare bucurie în faţabisericii de Preaonoratul Părinte ProtopopBotea Alexandru (preot paroh) care a rostitcuvântul de bun-venit şi de preoți din paro-hiile vecine, de numeroşi credincioşi precumși de mulți tineri îmbrăcați în port popularcare i-au oferit flori.Slujba de târnosire a fost oficiată decătre Înaltpreasfințitul Părinte Timotei dupătoate regulile Bisericii Ortodoxe, adică, afost unsă în exterior cu Sfântul şi MareleMir, în piciorul Sfintei Mese au fost puseSfinte Moaşte. Sfânta Masă a fost spălată cuapă de trandafiri şi unsă cu Sfântul şi MareleMir, iar în cele patru colţuri ale Sfintei Meseau fost puse icoanele celor patru SfinţiEvanghelişti: Matei, Ioan, Luca şi Marcu,apoi a săvârșit întreaga rânduială de sfințirea picturii și a Sfântului Altar.Slujba de sfințire a fost urmată de Sfân-ta Liturghie săvârșită de către Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, înconjurat de soborulde preoți și cu participarea mulțimii de cred-incioși. Din soborul de slujitori au făcutparte: părintele Botea Alexandru, protopop-ul Sebișului, arhid. Tiberiu Ardelean, inspec-tor bisericesc, pr. Birău Alexa de la parohiaChisindia, pr. Bacoș Cristian de la parohiaHălmagiu, pr. Oarcea Marian de la parohiaAlmaș, pr. Pop Gheorghe Cristian de la paro-hia Revetiș, pr. Bej Florin de la parohia Croc-na, părintele Mihail Popa (pensionar) șipărintele Dărău Ioan (pensionar).La sfânta slujbă au fost prezenteautorități centrale, județene, locale și foartemulți credincioși, precum și copii și tineri.În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei a rostit cuvân-tul de învățătură pus sub titlul ,,Cercetaredumnezeiască” (cf. Gal. 1; Lc. 7) înțelegân-du-se din aceasta că Dumnezeu a creat peom dându-i libertatea continuării lucrăriidivine care cerea răspuns conform rân-duielilor necesare atingerii scopului întregiicreații. De aici se înțelege că Dumnezeucercetează lumea prin lucrarea providențeiintervenind în ajutorul omului pe caleadesăvârșirii, obștea însăși, a cărei temelieeste familia, fiind chemată să conștientizezeaceastă lucrare sfântă prin fiecare membru,a subliniat Chiriarhul arădean.Răspunsurile liturgice au fost date decătre corul bisericii ortodoxe din Almăș.La finalul Sfintei Liturghii, părinteleparoh Botea Alexandru a mulţumit BunuluiDumnezeu şi Înaltpreasfințitului PărinteTimotei pentru aleasa purtare de grijă, dar șipentru prezenţa în mijlocul bunilor credin-cioși din Dieci, precum şi tuturor oficial-ităţilor județene și locale şi credincioşilorprezenţi.După săvârşirea sfintelor slujbe, pe par-cursul întregii zile, toţi credincioşii au avutposibilitatea să intre în Sfântul Altar, să seînchine şi să sărute Sfânta Evanghelie, Sfân-ta Cruce şi Sfânta Masă.Vizită chiriarhală și binecuvântare de troiță în Parohia BocsigÎn Duminica a 20-a după Rusalii, Înalt-preasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei apoposit în Parohia Bocsig, ProtopopiatulIneu unde a sfințit troița restaurată de preo-tul locului Dragoș Teodor și celelalte lucrăriefectuate la Sfânta Biserică, continuând apoicu săvârșirea Vecerniei alături de un alessobor de preoți format din pr. Zaha Adrian,Protopopul Ineului, pr. Călin Negruț, pr.Roșu Pavel, pr. Oneț Bogdan, pr. Trip Răz-van și pr. Dragoș Teodor, parohul locului.Lamomentul cuvenit, Înaltpreasfinția Sa a ros-tit un cuvânt de învățătură în care s-a refer-it la însemnătatea monumentelor, mai ales acelor consacrate eroilor patriei care audovedit jertfelnicie pentru toate valorile aces-teia. Ridicarea troiței în anul sărbătoririi Cen-tenarului Marii Uniri este grăitoare pentruîntreaga cronică a localității care înscrie vred-

nicia oamenilor ei și care i-au adus un pres-tigiu unanim recunoscut, a subliniat Chiri-arhul arădean.În finalul cuvântului, Înaltpreasfinția Saa evidențiat munca părintelui Teodor Dragoșîn parohia Bocsig, deși o păstorește doar deun an, conferindu-i acestuia rangul deIconom.Părintele Dragoș Teodor a mulțumitÎnaltpreasfințitului Părinte pentru dragosteape care a arătat-o față de Parohia Bocsig șipentru încrederea de a-l numi preot înaceastă parohie, precum și tuturor celor careau făcut posibil împlinirea acestui proiectde înfrumusețare a sfântului locaș, oferindu-i Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, dinpartea sa și a credincioșilor, o icoană pe sti-clă cu hramul sfintei biserici, Sfântul MareMucenic Gheorghe.Hramul Schitului ,,Cuvioasa Paraschiva”, din Bodrogul VechiÎn ziua de prăznuire a Sfintei CuvioaseParascheva, duminică, 14 octombrie 2018,Întâistătătorul Eparhiei Aradului, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, a săvârșit Sfân-ta Liturghie în biserica nouă a Schitului demaici ,,Cuvioasa Parascheva” din satulBodrogu Vechi, Protopopiatul Arad, încon-jurat de un sobor de preoți și diaconi, cuprilejul unuia dintre hramuri.Din sobor au făcut parte: Protos. Grig-orie Timiș, starețul Mănăstirii Hodoș-Bodrog, Protos. Iustin Popovici, consiliercultural al Arhiepiscopiei Aradului, Protos.Nicolae Tang, lector universitar la Facul-tatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad, Arhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial, Preot pensionar Dorin Ștefan, PreotCosmin Iordăchescu de la Parohia NicolaeBălcescu.La sfânta slujbă au participat obștea demaici, conduse de maica stareță TeodoraOpriș și mulțime de credincioși veniți dintoată vecinătatea, pentru a sărbători cu multăevlavie pe ocrotitoarea acestui sfânt lăcașde rugăciune.Cuvântul de învățătură al Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei a fost pus sub titlul,,Pământul roditor” (cf. Gal. 2; Luca 8) tâl-cuind citirile duminicale privind pământulcel bun în care Dumnezeu sub chipulsemănătorului seamănă cuvântul Său, adicăsâmburele învățăturii adevărate, plin deviață, care rodește îmbelșugat prin credin-cioșia față de Creator, continuând lucrareasfântă prin faptele bune, găsește pilduireaîn viața sfinților zilei, între care străluceșteCuvioasa Maică Parascheva, împlinitoarearugilor fiilor Bisericii noastre atât spre folo-sul de sine, cât și de cel al obștei, înțelegândBiserica, neamul și țara. Sinaxarul este grăi-tor și pentru mijlocirea ei în folosul biseri-cilor ortodoxe naționale ca și a unității creș-tine, întăritoare pentru cea a întregii lumi.Prăznuirea ei potrivindu-se și cu cea aPărinților participanți la Sinodul al VII-leaEcumenic, încă mai mult arată această real-itate întrucât reprezintă predicarea cuvântu-lui adevărului în numele Mântuitorului, asubliniat Înaltpreasfinția Sa.Răspunsurile liturgice au fost date decătre un grup de studenți de la Facultatea deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad.În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreas-finția Sa l-a hirotesit pe preotul Cosmin-Mihai Iordăchescu întru duhovnic, urmânda fi instalat preot în Parohia Nicolae Băl-cescu, Protopopiatul Lipova.Pelerinii prezenți au avut posibilitatea săse închine la unul din veşmintele care aacoperit moaştele Sfintei CuvioaseParascheva de la Iaşi, donaţie a MitropolieiMoldovei din vremea când era păstorită dePreafericitul Părinte Patriarh Daniel, ca mit-ropolit, primit prin purtarea de grijă aÎntâistătătorului Eparhiei noastre, a Înalt-preasfințitului Părinte Arhiepiscop Timoteiși așezat în această mănăstire la loc de cin-ste spre închinare.La finalul slujbei, Preacuviosul PărinteIustin Popovici, în numele maicii starețemonahia Teodora Opriș, a viețuitoareloracestei mănăstiri, a soborului slujitor și anumărului mare de pelerini, a mulțumitÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei pentrubucuria de a sluji în acest schit cu prilejul hra-mului și pentru cuvântul de învățăturăadresat celor prezenți. Totodată, PărinteleIustin a amintit realizările deosebite care s-au făcut în acest loc prin purtarea de grijă aChiriarhului arădean, încă de când a înființat

schitul și până la momentul târnosirii noiibiserici în anul 2014.Chiriarhul arădean a participat la hramul bisericii din TurnuJoi, 18 octombrie 2018, Biserica orto-doxă din Turnu, Protopopiatul Arad,Arhiepiscopia Aradului, a îmbrăcat hainede sărbătoare cu ocazia cinstirii ocrotitoru-lui acestui sfânt locaș, Sfântul Apostol șiEvanghelist Luca. În dimineața zilei, la Sfân-ta Liturghie, a slujit PS Părinte Siluan, Epis-copul Eparhiei Ortodoxe Române dinUngaria, înconjurat de un sobor de preoți șidiaconi.Sărbătoarea a continuat cu slujbaVecerniei, la care a luat parte un sobor depreoți, în frunte cu Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului. Din soborau făcut parte: Pr. Flavius Petcuț, protopop-ul Aradului, pr. Pompiliu Gavra, directorulSeminarului Teologic Ortodox din Arad, pr.Ilie Nădăban, coordonatorul cercului pas-toral-misionar Pecica, arhid. dr. TiberiuArdelean, inspector eparhial și alți preoți dinparohiile vecine.În cadrul slujbei, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a rostit un cuvânt de învăță-tură, în care a evidențiat locul și importanțaSfântului Apostol Luca în tradiția Bisericii,precum și în tradiția scripturistică a NouluiTestament.Slujba s-a încheiat printr-o procesiune înjurul Bisericii, rostindu-se ectenii specialepentru întreaga comunitate. Respectândtradiția locului, s-a săvârșit slujba de sfințirea cozonacului, adus de nașii din acest an aibisericii, ca semn al dragostei creștine, dinpartea lor.Răspunsurile liturgice au fost oferite decătre un grup de elevi de la Seminarul Teo-logic Ortodox din Arad.La final, preotul paroh Marius Stratulata mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentruprezență și binecuvântare, preoților prezențicredincioșilor și tuturor care s-au implicat înbuna organizare a hramului.Totul s-a încheiat cu o agapăcreștinească, oferită tuturor credincioșilorprin grija nașilor bisericii și cu spectacolulsusținut de diferite formații de dansuri pop-ulare.IPS Părinte Timotei a târnositbiserica ,,Nașterea Domnului”din AradÎn Duminica a 23-a după Rusalii Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscop alAradului a săvârșit slujba târnosirii bisericii„Nașterea Domnului” din parohia Arad-Micalaca Veche II, urmată de SfântaLiturghie arhierească, în soborul preoților șiîn prezența autorităților centrale, județene șilocale cu participarea unui număr mare decredincioși din parohie și din întreg municip-iul Arad. Din sobor au făcut parte Preacu-viosul Părinte Visarion Neag, starețul Mănă-stirii Crișan, Preacucernicul Părinte FlaviusPetcuț, protopop al Aradului și PărinteleArhid. Dr. Tiberiu Ardelean, inspector bis-ericesc.Biserica a fost unsă la exterior și înlăun-trul ei cu Sfântul și Marele Mir și stropită cuapă sfințită; s-au așezat Sfintele Moaște înpiciorul Sfintei Mese, hrisovul semnat desoborul slujitor, icoanele Sfinților Evanghe-liști în cele patru colțuri ale Sfântului Jert-felnic. În timpul Sfintei Liturghii a fostînălțată rugăciune de pomenire pentru cti-torul sfântului lăcaș, părintele Iacob Bupte,trecut la Domnul cu doar cinci luni în urmă. La momentul rânduit Chiriarhul a ros-tit bogatul și pilduitorul cuvânt de învățătură,intitulat: „Lupta cea nevăzută”, cf. citirilor dela Efeseni II, 4-10, respectiv Luca VIII,26-39. Lupta nevăzută, nu cea obișnuită pecâmpul material, ci cea purtată pe cel spiri-tual, Mântuitorul vindecă pe demonizatuldin Gherghesa, care, smuls de sub stăpânireacelui rău, vrea să-L urmeze pe Domnul, dareste trimis să propovăduiască binefacerileLui, Cel ce este Domnul cel Tare și Puternic,începând cu casa și familia sa. Cuvintelepsalmului 23 intră în rânduiala târnosirii(sfințirii) bisericii, îndemnând pe fiecarecredincios pentru a intra pe ușa bisericii,spre a putea deschide ușa sufletului, a pro-priei ființe, biruind astfel orice răutate, sprea sluji Binelui, prin faptele potrivite acestu-ia. Noua biserică târnosită acum, reprezintăicoana biruinței Mântuitorului în sufletele

credincioșilor, cum arată de fapt și hramulacesteia – Nașterea Domnului și SfințiiÎmpărați Constantin și Elena. Pentru activitatea gospodărească șimisionară desfășurată în ultimii ani,Preacucernicul Părinte Aurelian Popa, preotslujitor, a fost hirotesit întru iconom stavro-for. Înaltpreasfințitul a acordat preotuluiparoh Mircea Bupte, diploma de vredniciepentru întreaga activitate pe care a desfășu-rat-o alături de familia sa, pentru edificareași finalizarea acestui locaș de cult.Un cuvânt special de mulțumire a fostadresat preoților pensionari din cartier, Pr.Emil Roman și Pr. Pavel Goldiș, care și-auadus o contribuție semnificativă la realizareaacestui obiectiv bisericesc.Parohul a mulțumit în numele preoțilorși credincioșilor Înaltpreasfințitului PărinteTimotei pentru prezență, sprijin și îndemn,oferind o icoană cu Nașterea Domnului.Mulțumiri au fost aduse oficialităților localeși centrale pentru sprijinul oferit și credin-cioșilor pentru implicare în lucrarea de zidireși împodobire cu pictură a bisericii. Răspunsurile liturgice au fost date decântăreții stranei și de corul parohiei. Biserica a fost construită între anii 1997– 2012, cu binecuvântarea PreasfințituluiTimotei, pentru credincioșii parohiei Arad-Micalaca Veche II. Planul construcției,întocmit în cadrul SC Renovatio, lucrărilerealizate de CONAR Arad (demisolul) șiSC TOTAL CONSTRUCT, șefi de şantierfiind inginerii Ardelean Ioan și CarmenFrunză. Osteneala pentru construcția edifi-ciului, ca și slujirea la sfântul altar la demisolau avut-o cei trei preoți ai parohiei: IacobBupte, Emil Roman, și Pavel Goldiș, paroh.De la cota + 0 cel dintâi a preluat adminis-trarea lucrărilor bisericii, pentru ca la Flori-ile anului 2012 să fie săvârșită slujba desfințire a lăcașului de cult de către Întâistătă-torul eparhiei arădene. Biserica a fost con-struită în forma crucii, cu dimensiunile de 33m lungime, 22 m lățime la abside și 28 mînălțime, pe fundație de beton armat, zidăriadin cărămidă, acoperișul avându-l din tablăde cupru, iar crucile din alamă. Exteriorul aretencuială decorativă structurată, soclul pla-cat cu travertin, iar scările cu granit. Cele treiclopote s-au turnat la firma Grassmayer dinInnsbruck, Austria, fiind achiziționate, unulprin donația familiei Păișan Lina și douăprin contribuția credincioșilor. Suntamplasate în turla clopotniță. Iconostasul,sculptat în lemn de stejar, a fost donație aparohiei Arad Micalaca Nouă, iar pardosealabisericii – executată din marmură. Odoareleși icoana Maicii Domnului Prodromița,copie după originalul din Muntele Athos aufost achiziționate prin strădania doamneiEugenia Gana cu alte bune credincioase.Pictarea lăcașului de cult s-a încredințat, prinlicitație, profesorului universitar în arte plas-tice dr. Cătălin Băluț, care a pictat și Cate-drala „Sfânta Treime” Arad, ajutat aici și depictorul Cezar Ivana, cu ucenicii. Lucrareas-a desfășurat între 16 martie 2016 – 16octombrie 2018. După Sfânta Liturghie credincioșii auavut posibilitatea să se închine în sfântulaltar până la orele serii, primind în dar ocarte monografică a bisericii, publicată cufinanțarea Primăriei Municipiului Arad prinCentrul Municipal de Cultură Arad.Duminica a 24-a după Rusalii în Parohia ,,SfântulNicolae”, Arad-Faleza SudÎn Duminica a 24-a după Rusalii, Chiri-arhul arădean, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, însoțit deArhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial,a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghieîn biserica cu hramul ,,Sfântul Nicolae” aParohiei Arad-Faleza Sud, aflată în con-strucție. La momentul rânduit, Chiriarhul, arostit un cuvânt de învățătură pus sub titlul,,Rugăciunile pentru cei adormiți”, cureferire la citirilor scripturistice ale duminicii:Efeseni 2; Luca 8, în care se face ream-intirea unui capitol de antropologie creștinăprivind crearea omului, căderea lui, ca șiizbăvirea din moarte prin jertfa Mântuitoru-lui și slăvita Sa înviere, garanția învierii noas-tre, ferirea de cea de-a doua moarte, adicăcea sufletească și încetarea puterii răului.Sfârșitul vieții trupești este doar adormire,sufletul fiind nemuritor. De aici, folosul rugă-ciunilor pentru cei adormiți și mai ales în

perioadele rânduite de Biserică, acum înpragul Moșilor de toamnă și totodatăpotrivindu-se cu prăznuirea Sfinților Îngeriîn luna Noiembrie, consacrată lor, fiecarecredincios având îngerul său păzitor ce măr-turisește despre viața acestuia înainteaJudecății de apoi la care credinciosul tre-buie să dea răspunsul cel bun spre mântuire,a subliniat Înaltpreasfinția Sa.Părintele paroh Pavel Brânduşe amulţumit Chiriarhului pentru vizita efectu-ată şi binecuvântarea arhierească oferităcredincioşilor acestei parohii.
AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

 Slujire Arhierească în Parohia IneuSâmbătă, 6 octombrie 2018, deprăznuirea Sfântului Apostol Toma, Preas-fințitul Părinte Dr. Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, a săvârșitSfânta Liturghie, în biserica cu hramul„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, aParohiei Ineu, înconjurat de un sobor de pre-oți și diaconi. Din sobor au făcut parte: Pr.Paroh Adrian Zaha, Protopopul Ineului; Pr.Dan Turean; Pr. Ciprian Sălăvăstru, ParohiaMoțiori; Pr. Andrei Slăv, Parohia Berechiu;Pr. Florin Avram, Parohia Prunișor; Arhid.Mircea Preoteasa și Arhid. GheorgheLehaci. În cuvântul de învățătură, PreasfințiaSa a vorbit despre Sfântul Apostol Toma, celcare este prăznuit astăzi, în ziua trecerii lui laDomnul, dar care se pomenește și în primaDuminică după Învierea Domnului. Deasemenea, Ierarhul, a vorbit și despre famil-ia creștină binecuvântată de Dumnezeu,îndemnând pe credincioși să meargă la ref-erendumul organizat pentru modificareaconstituției, în vederea definirii familiei cauniunea dintre un bărbat și o femeie. Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, aoficiat și slujba Parastasului pentru ceiadormiți în Primul și Al Doilea Război Mon-dial, precum și pentru credincioșii adormițiai parohiei. Părintele Protopop Adrian Zaha amulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Tim-otei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, pentrubinecuvântarea trimisă, PreasfințituluiPărinte Dr. Emilian Crișanul, Episcop vicaral Arhiepiscopiei Aradului, pentrubunăvoința de a fii prezent în această paro-hie și în acest protopopiat, preoților, dia-conilor, cântăreților și tuturor credincioșilorprezenți la această bucurie duhovnicească.Liturghie Arhierească la Catedrala Veche din AradÎn Duminica a 20-a după Rusalii, 7octombrie 2018, Preasfințitul Părinte Emil-ian Crișanul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului a săvârșit Sfânta Liturghie în Cat-edrala Veche din Arad, înconjurat de unsobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcutparte: Pr. Traian Micoroi, parohul CatedraleiVechi, Pr. Flavius Petcuț, protopopul Aradu-lui, Pr. Ioan Tulcan, profesor la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad, Pr. TeodorPavel, Pr. Eugen Crișan, Arhid. Mircea Pro-teasa, Arhid. Gheorghe Lehaci și Arhid.Viorel Herlo.În cuvântul de învățătură, Ierarhul a tâl-cuit pericopa evanghelică rânduită pentruDuminica a 20 –a după Rusalii (Înviereafiului văduvei din Nain), amintind și desprecelelalte învieri din morți săvârșite de Mân-tuitorul Iisus Hristos, toate asupra tinerilor.Prin aceasta Evanghelia ne îndeamnă săavem grijă de copii și tineri, ocupându-neîn mod aparte de viața lor sufletească, deînvierea celor care au căzut în patimi, cares-au izolat de Dumnezeu, nu se mai roagă,nu mai frecventează Biserica, nu trăiescviața după poruncile lui Dumnezeu. Înacest sens este nevoie de o grijă deosebităa Bisericii, a Familiei și a Școlii față deacest fenomen. Totodată, Preasfinția Sa aarătat că mila lui Dumnezeu ajută oameniinecăjiți și disperați, iar în împărăția luiDumnezeu nu se intră prin moarte ci prinînviere.Mulțime de credincioși, în mare partecopilași, s-au împărtășit cu Trupul și SângeleDomnului. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5La finalul Sfintei Liturghii, părinteleparoh a mulțumit Ierarhului pentru împreunaslujire și tuturor credincioșilor care au par-ticipat la sfânta slujbă.Răspunsurile liturgice au fost date deCorul Armonia, condus de maestrul OvidiuBoar.După Sfânta Liturghie PreasfințitulPărinte Emilian Crişanul şi-a exprimat votulcu privire la referendum la Secția 92 dincadrul Liceului Agricol Arad.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Deschiderea noului an universitar la Facultatea deTeologie Ortodoxă din AradCa în fiecare an, ziua de 1 octombriereprezintă deschiderea noului an înînvățământul universitar din România. Cuacest prilej și UniversitateaAurel VlaicudinArad și-a deschis porțile pentru studenții ei.În ziua de 29 septembrie, în AulaMagna, a avut loc deschiderea festivă înprezența rectorilor universităților arădene, adelegatului Arhiepiscopiei Aradului, Preacu-viosul Părinte Iustin Popovici, precum și aoficialităților centrale și locale. Cu acest prilejpreacuvioișia sa a transmis mesajul Înalt-preasfințitului Timotei, ArhiepiscopulAradului, precum și îndemnul de a partici-pa la referendumul ce va avea loc pentru pro-movarea valorilor creștine legate de familie.În ziua de luni, 1 octombrie anul curent,în prezența Înaltpreasfințitului Timotei,cadrele didactice și studenții Facultății deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad au participat la Sfânta Liturghie ofici-ată în capela facultății. În finalul acestei slu-jbe au fost transmise mesajele de binecu-vântare din partea Preafericitului PărintePatriarh Daniel, cât și apelul făcut deAdunare Națională Bisericească pentru par-ticiparea la referendumul din zilele de 6 și 7octombrie.Părintele decan, preot profesor CristinelIoja, a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentruprezență și pentru susținerea permanentă șiconcretă a Facultății de Teologie Ortodoxădin Arad. În același timp, părintele decan asubliniat importanța cinstirii Acoperămân-tului Maicii Domnului întrucât, prinmijlocirea ei, suntem păziți, ocrotiți și lumi-nați de Fiul ei, Domnul nostru Iisus Hristos.Tot acum, preacucernicia sa a mulțumit șicolegilor de la Seminarul teologic care s-aualăturat acestei sărbători, prin aceasta pro-movându-se unitatea dintre cele două școliteologice arădene, ca fundament al unei măr-turii comune în anul dedicat unitățiinaționale.În cuvântul său, Înaltpreasfințitul PărinteTimotei a invocat harul lui Dumnezeu pen-tru profesorii, studenții și elevii școlilor teolo-gie arădene întru desăvârșirea cunoștințelorteologice, pentru a da mărturie despre valo-rile în care au crezut înaintașii noștri și pecare suntem chemaţi să le promovăm și noi,pentru păstrarea unității de credință și deneam. Părintele Arhiepiscop a invitat pe toțisă urmeze apelul Bisericii pentru pro-movarea valorilor familiei în cadrul refer-endumului ce va avea loc.După încheierea slujbei din paraclis,părintele decan, împreună cu părinții profe-sori au avut o întâlnire informală cu stu-denții, în aula facultății.,,Ceai bun de suflet” pentrupreoții pensionari din Arhiepiscopia AraduluiCu prilejul manifestărilor dedicate ZileiPersoanelor Vârstnice la nivel mondial – 1octombrie, pentru al cincilea an consecutiv,în Arhiepiscopia Aradului s-a desfășurat cubinecuvântarea Chiriarhului, programulfilantropic „Ceai bun de suflet” la inițiativaAsociației Filantropia Arad. În toată lunaoctombrie, în parohiile arădene se vor des-fășura activități dedicate persoanelor vârst-nice.O activitate inedită, care s-a bucurat șide prezența Întâistătătorului Eparhiei – Înalt-preasfințitul Părinte Timotei ArhiepiscopulAradului, a fost întâlnirea preoților pen-sionari la Centrul misionar pastoral „SfințiiArhangheli Mihail și Gavriil” al ParohieiOrtodoxe Arad Grădiște I, prin purtarea degrijă a părintelui paroh Mihai Blaj – consiliereconomic al Arhiepiscopiei. Aici au fost

invitați la ceai toți cei 60 de preoți pension-ari din Arhiepiscopia Aradului, participânddoar cei care au avut posibilitatea deplasării.Invitația la ceai a fost un bun prilej de apetrece împreună cu preacucernicii părințitimp de câteva ore și de a povesti despre fru-moasa pastorație pe care au cultivat-o înparohiile lor, despre amintiri frumoase careîi leagă, dar și despre problemele actuale cucare se confruntă preoții după ce se pen-sionează. Având în vedere și faptul că Sfân-tul Sinod a proclamat anul acestaAnul Oma-gial al unității de credință și de neam și Anulcomemorativ al făuritorilor Marii Uniri din1918, preacucernicii părinți au purtat dis-cuții și pe această temă. Nu a fost lăsată lao parte nici problema Referendumul pentrufamilie din 6-7 octombrie 2018, preacucer-nicii părinți subliniind necesitatea modi-ficării Constituției României prin care săfie definită familia ca uniunea liber con-simțită între un bărbat și o femeie, așa cuma fost dintotdeauna în țara noastră.În finalul întâlnirii, ÎnaltpreasfințitulPărinte Arhiepiscop a adresat un cuvânt deîntărire sufletească și i-a felicitat pe toți ceiprezenți pentru rodnica pastorație a celorprezenți, urându-le sănătate și îndelungatăînzilire, putere în slujirea la Sfântul Altar șide acum înainte, cu aceeași dragoste șirâvnă.„Se dorește prin această acțiune pro-movarea solidarității între generații și impli-carea celor în vârstă în viața comunității prinaportul experienței lor de o viață. Ideea întâl-nirii cu preoții pensionari s-a născut dindragostea pe care o avem față de aceștia,din recunoștință pentru munca depusă înogorul Domnului și din respectul ce secuvine să îl acordăm preoților ce au slujitînaintea noastră în biserică.”– a menționatinițiatorul programului, părintele GabrielMariș consilier social al ArhiepiscopieiAradului.La întâlnirea de suflet au participat șiPreacuviosul Părinte Iustin Popovici con-silier cultural eparhial și PreaonoratulPărinte Flavius Petcuț protopopul Aradului.IPS Părinte Timotei a participat la deschidereaanului universitar la UVVGdin AradMiercuri, 3 octombrie, Înaltpreasfinţit-ul Părinte Timotei a participat la festivitateade deschidere oficială a anului academ-ic 2018-2019 la Universitatea de Vest“Vasile Goldiş” din Arad.Evenimentul a început la ora 9.00 cuslujba de Te-Deum oficiată de către ÎPSTimotei, la sfârşitul căreia a rostit un cuvântde omagiere cu referire la unul dintre făuri-torii Marii Uniri, Vasile Goldiş, ,,pomenit laevenimentele importante din viaţa şcolii,mai ales în anul centenar, ştiind rolul pe carel-a avut la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918”.După acest moment au fost depuse coroanela statuia Marelui Corifeu din Piața Rev-oluţiei de către reprezentanţii celor maiimportante instituţii arădene.La ora 10.00 a urmat festivitatea dedeschidere a noului an universitar la PalatulCultural Arad. Aici, chiriarhul arădean a ros-tit un cuvânt de binecuvântare, în care aamintit despre ,,principiile după care s-acălăuzit Vasile Goldiş, motiv pentru care afost şi este apreciat, principii care rămâncălăuzitoare pentru profesorii şi studenţii deastăzi”. În cuvântul său, chiriarhul a făcutconsideraţii şi ,,asupra atmosferei existente,mai ales într-un palat renovat, acest lucruarătând şi datoria noastră de a reînnoi for-marea tinerilor arădeni”. În cuvântul său,Chiriarhul a făcut referire și la mesajulPreafericitului Părinte Patriarh Daniel pen-tru studenți, la început de an universitar2018-2019.La eveniment au participat numeroşiinvitaţi, între care amintim: domnul IustinCionca, Preşedintele Consiliului JudeţeanArad, domnul Gheorghe Falcă, PrimarulMunicipiului Arad, şi alţii.Pelerinajul vederiiduhovniceștiArhiepiscopia Aradului în colaborarecu Asociația Nevăzătorilor Arad, a organizatcu binecuvântarea Înaltpreasfințitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, un peleri-naj la Mănăstirea Izbuc, Episcopiei Oradiei.Pelerinajul în care au participat 50 depersoane s-a desfășurat joi, 4 octombrie

2018. Între pelerini s-au aflat credincioși înmajoritate ortodocși dar și de alte confesiu-ni și 10 elevi voluntari ai Seminarului Teo-logic Ortodox din Arad care au venit în spri-jinul nevăzătorilor.În timpul pelerinajului au fost făcutemai multe rugăciuni, au fost cântate pricesneși s-au făcut o serie de cateheze. PărinteleGabriel Cosmin Mariș – consilier social alArhiepiscopiei Aradului a fost coordona-torul grupului, îndemnându-i tot timpul larugăciune și cântări duhovnicești închinateMaicii Domnului. Având în vedere și Ref-erendumul pentru Familie organizat la sfârși-tul săptămânii, s-a discutat mult și pe aceastătemă, susținându-se de toți pelerinii noți-unea de familie alcătuită din bărbat și femeie.La mănăstire, pelerinii au vizitat celepatru lăcașuri de cult și s-au bucurat depoposirea lângă izvorul făcător de minuni alMaicii Domnului unde s-au rugat pentruneputința lor și s-au întărit în credință.Prin purtarea de grijă a domnului FlorinAtimuț – președintele asociației, peleriniinevăzători au fost așteptați la masă în Vașcău.Pelerinajul a avut și un puternic carac-ter filantropic prin comuniunea dintre eleviiseminariști și nevăzătorii pelerini.Toți pelerinii au adus slavă lui Dum-nezeu pentru că i-a învrednicit de bucuriileduhovnicești și au transmis ierarhului, prinpărintele consilier social, mulțumiri pentruarhiereasca binecuvântare și purtare de grijăfață de membrii asociației.S-au adus mulțumiri totodată și dom-nului Cheșa Ilie pentru sprijinul însemnatacordat în organizarea pelerinajului.Ziua Mondială a Educațieisărbătorită la VingaÎncepând cu anul 1994, în fiecare an sesărbătorește Ziua Internațională a Educației.În data de 4 octombrie 2018, la inițiativadoamnei director Nicoleta Ivan, în cadrulLiceului Tehnologic Vinga din județul Aradau avut loc o serie de manifestări specifice,pentru a aduce un omagiu tuturor cadrelordidactice. Dintre oaspeții de seamă care aufost prezenți din partea Inspectoratului Șco-lar Arad au făcut parte doamna MolerCamelia, Inspector Școar Educativ și doam-na Glăvan Rodica, Inspector Școlar.Astfel, începând cu ora 12.00 s-a ofici-at un parastas pentru dascălii care au predatîn acest liceu și au trecut la cele veșnice.Din sobor au făcut parte Ursu Nicolae, preotparoh în localitatea Mănăștur, fost cadrudidactic în acest liceu, Cosmin Iordăchescu,preot paroh în localitatea Nicolae Bălcescu,fost absolvent al acestei școli și Răzvan Sas,preot paroh al localității Vinga care a ținut uncuvânt de învățătură specific momentului.A urmat apoi un scurt moment de cân-tece închinate dascălilor, susținut de eleviiciclului primar sub coordonarea doamnelorînvățătoare, precum și un moment oferit decele două ansambluri ale localității: ,,Liliac-ul” și ,,Balgarce”.După aceea, dascălii au fost invitați înCăminul Cultural din localitate unde audepănat amintiri și le-au fost oferite diplome.Alături de aceștia au susținut alocuțiuni foștiabsolvenți ai liceului, momentul fiind încăr-cat de emoția revederii unor vechi prieteni.În acestă zi deosebită, le mulțumimtuturor dascălilor care, înainte de orice, punsuflet în munca lor zilnică modelând carac-tere pentru viitor!Instalare de noi preoțiîn parohii arădeneÎn luna octombrie a anului 2018 maimulte parohii arădene și-au primit pe noiipăstori de suflete. Parohia LipovaÎn Duminica a 20-a după Rusalii, aÎnvierii fiului văduvei din Nain, a avut locinstalarea preotului Moț Raul-Adrian capreot paroh și a preotului Neicu Alexandruca preot slujitor în Parohia Lipova, Pro-topopiatul Lipova. Împreună cu Preaono-ratul Părinte Protopop Mercea Nelu ausăvârșit Sfânta Liturghie, în prezența ofi-cialităților locale și a unui număr impresio-nant de credincioși din parohie precum și dinparohiile învecinate.La finalul Sfintei Liturghii, Preaonorat-ul Părinte Protopop Mercea Nelu a oficiatinstalarea noilor preoți. Acesta le-a înmânatSfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheilebisericii, explicându-le tuturora importanțadeosebită a acestui act și marea respons-abilitate a Preoției.

Noii preoți ai parohiei Lipova, au adusmulțumirile cuvenite Bunului Dumnezeupentru faptul că au ajuns în această binecu-vântată zi, Înaltpreasfințitului Părinte Timo-tei pentru încrederea și susținerea acordată,Preaonoratului Părinte Protopop pentru fru-moasele cuvinte adresate, preoților prezenți,oficialităților locale, familiei și tuturor cred-incioșilor care le-au fost alături în acestmoment important al vieții lor.Parohia Arad-Micălaca Veche IÎn seara zilei de 7 octombrie, în biseri-ca Parohiei Micălaca Veche I a avut loc uneveniment deosebit, instalarea noului preotparoh, în persoana părintelui dr. Paul-Sebas-tian Orădan. După slujba Vecerniei a avut locceremonia îndătinată de instalare, oficiatăde către Protopopul Aradului, pr. FlaviusPetcuț, ca delegat al ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.În cadrul ceremoniei de instalare s-auînmânat noului preot paroh Sf. Evanghelieși Sf. Cruce, ca simboluri ale misiunii șidemnității preoțești, de către părintele pro-topop. Părintele Pavel Goldiș, fostul paroh,care a slujit în această parohie aproape 30 deani, a mulțumit colaboratorilor săi, credin-cioșilor și membrilor Consiliului parohial,asigurându-l pe nou paroh de toatădeschiderea și frățeasca dragoste.În finalul slujbei, părintele Paul-Sebas-tian Orădan, a adresat un cuvânt noilor săipăstoriți. Amintim că noul preot paroh alParohiei Micălaca Veche I a slujit ca diaconla Catedrala Veche, vreme de șapte ani, estedoctor în teologie și secretar protopopesc.Parohia Nicolae BălcescuÎn seara zilei de 14 octombrie, înduminica a 21-a după Rusalii, PreaonoratulPărinte Protopop Mercea Nelu, alături deun sobor de preoți, a săvârșit Acatistul Sfin-tei Cuvioase Parascheva, cu ocazia zilei deprăznuire a acesteia în biserica ,,Sfinții TreiIerarhi’’ din parohia Nicolae Bălcescu, Pro-topopiatul Lipova. Răspunsurile la stranăau fost date de un grup de absolvenți, stu-denți și elevi ai școlilor teologice arădene. Laslujbă au participat un număr impresionantde credincioși, din parohie și din parohiileînvecinate, precum și credincioși din Arad. La finalul slujbei, din binecuvântareaÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepis-cop al Aradului, părintele Mercea Nelu, Pro-topopul Lipovei a oficiat instalarea tânăru-lui preot Cosmin-Mihai Iordăchescu, capreot paroh al acestei sfinte biserici. Parohia SecașDuminică 14 octombrie 2018,a avutloc instalarea noului preot Tulcan Ghiță-Dănuț în Parohia Secaș cu filia Iacobini, decătre PO. Pr. Botea Alexandru, protopopulSebișului în prezența numeroșilor credin-cioși ai parohiei. Părintele protopop a mulțu-mit părintelui pensionar Petcuț Tuțu pt cei 41de ani de slujire și dăruire în slujirea pre-oțească.Apoi părintele protopop a înmânatnoului preot Sf. Evanghelie, Sf. Cruce șicheile bisericii, îndemnându-l să propovă-duiască cu râvnă aceiași învățătură neștirbită,lăsată de Hristos și propovăduită de SfințiiPărinți ai Bisericii noastre. Noul preot amulțumit credincioșilor și părintelui TuțuPetcuţ pentru dragostea cu care a fost prim-it, îndemnându-i să participe în continuare cuaceiași dragoste la slujbele Bisericii.Parohia Vladimirescu IPraznicul din acest an al Sfântului MareMucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, aprilejuit o zi cu multiple semnificaţii pentruParohia Sf. M. Mc. Dimitrie, VladimirescuI, din Protopopiatul Arad. Astfel, în aceastăzi a fost învestit solemn noul preot paroh alacestei parohii, Preacucernicul Părinte CodinŞimonca-Opriţa – profesor titular şi fostdirector al Seminarului Teologic Ortodoxdin Arad –, după săvârşirea Sfintei şi Dum-nezeieştii Liturghii, săvârşită de un ales soborde preoţi şi diaconi, în fruntea căruia s-aaflat, din încredinţarea Înaltpreasfinţiei Saledr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,Preaonoratul Părinte Protopop Axente-Flav-ius Petcuţ.Părintele Bercean, care a slujit în aceastăparohie peste 40 de ani, a mulţumit colabo-ratorilor săi, credincioşilor şi membrilorConsiliului parohial. La finalul ceremoniei, părintele CodinŞimonca-Opriţa a punctat semnificaţiileacestei zile pline de încărcătură simbolică:instalarea noului preot paroh; retragerea fos-

tului paroh; prezenţa marcantului sobor depreoţi slujitori; reprezentarea Înaltei Ierarhiia Arhiepiscopiei Aradului; ziua de sărbă-toare a tuturor credincioşilor parohiei cu hra-mul Sfântului Izvorâtor de Mir şi MareMucenic Dimitrie; dar, mai ales, PrazniculMucenicului lui Hristos Dimitrie. Răspun-surile la slujba Sfintei Liturghii a fost dat destrana în care s-au aflat domnul conf. univ.Mircea Buta, de la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad, domnul prof. MariusLăscoiu, profesori de Muzică bisericească aişcolilor teologice arădene, alături de credin-cioşi ori închinători ai bisericii parohiale şi deabsolvenţi, studenţi teologi şi elevi semi-narişti.Biserica a fost plină de credincioşi, înfrunte cu domnul Ioan Crişan, primarulcomunei Vladimirescu, cu domnul MihaiMag, viceprimar, respectiv cu membrii Con-siliului parohial, credincioşi care l-au felic-itat pe noul lor păstor, mulţumind totodatăcelui care i-a păstorit vreme de peste patrudecenii.Examen de CapacitatePreoțească în ArhiepiscopiaAraduluiSub conducerea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,marţi, 9 octombrie 2018, la Centrul eparhial,s-a desfăşurat sesiunea de toamnă a exam-enului de Capacitate preoţească pentruabsolvenţii de facultate şi master ai Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea”din Arad, fii duhovniceşti ai Arhiepis-copiei Aradului, doritori să devină slujitori aisfintelor altareAceştia au susţinut probascrisă şi proba orală, în sala de şedinţe aCentrului Eparhial.La examen s-au înscris şi au participatun număr de 6 candidaţi. Comisia de exam-inare, compusă din părinţi profesori de spe-cialitate şi părinţii consilieri de la Centruleparhial, a fost prezidată de Înaltpreasfinţi-tul Timotei, Arhiepiscopul Aradului iarVicepreşedinte al Comisiei de examinare afost Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.În deschiderea sesiunii ÎnaltpreasfinţiaSa, după ce a arătat importanţa acestui exa-men, care are drept scop evaluarea cunoşt-inţelor de specialitate, dar şi cercetareadevoţiunii sau chemării preoţeşti, i-a binecu-vântat pe candidaţi şi le-a urat mult succes.Examenul a debutat cu susţinerea exa-menului scris, în cadrul căruia, candidaţilorli s-au evaluat cunoştinţele din domeniuladministrativ-bisericesc, drept canonic şilegislaţie, pastoral – misionar şi social, cate-hetic, mass – media şi activităţi cu tineretul,economic – financiar şi patrimonial. Apoi, laorele prânzului, a avut loc proba practică.Această probă a constat din examinareacunoştinţelor de tipic şi liturgică, muzicăbisericească, omiletică şi catehetică.Prin acest mod se realizează o departa-jare a absolvenţilor care devin candidaţi pen-tru parohiile din eparhia noastră.Candidaţilor li s-a prezentat hotărâreaSfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne din 4 iulie 2013 privind valabili-tatea examenului de capacitate preoţeascăpentru cei care au obţinut cel puţin media9.00 să fie de 2 ani (iar pentru cei care auobţinut media sub 9.00 este de 1 an, cf.hotărârii nr.1199 din 9 iulie 2008), timp încare vor putea participa la concursurile deocupare a unui post clerical.După încheierea sesiunii de examen, întemeiul notelor şi mediei obţinute, toţi can-didaţii au fost declaraţi promovaţi. Aceştiavor avea dreptul să candideze la ocupareaunui post clerical în cadrul ArhiepiscopieiAradului.Credincioși din Ineu în pelerinaj în Episcopia Ortodoxă Română a Europeide NordÎn perioada 5-8 octombrie 2018, cubinecuvântarea Înaltpreasfințitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului și la iniția-tiva Preotului Radu Constantinescu de laBiserica ,,Izvorul Tămăduirii” din Ineu, ungrup de 27 de credincioși din orașul Ineu auefectuat un pelerinaj în Episcopia OrtodoxăRomână a Europei de Nord. Din grup afăcut parte alături de Preotul Radu Con-stantinescu și preotul Sever Mocan de laParohia Ineu-Traian. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Pelerinii au participat la două SfinteLiturghii Arhierești oficiate de PreasfințitulPărinte Macarie, Episcopul Ortodox Românal Europei de Nord, sâmbătă 6 octombrie laParaclisul Centrului Eparhial din Stockholmși Duminică la parohia românească dinorașul Jonkoping, unde cea mai mare parteau fost și împărtășiți de către Preasfinția Sa.De asemenea tot la Stockholm în ziuade 6 octombrie, pelerinii s-au deplasat laAmbasada României din oraș, unde au votatla Referendumul pentru familie. Pelerinajulorganizat acum vine și ca răspuns la vizita șislujirea Preasfințitului Părinte Macarie laIneu, în zilele de 9 și 10 iunie 2017.Lansarea Volumului Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din AradVineri, 12 Octombrie 2018, în sala„Vasile Goldiș” din incinta ConsiliuluiJudețean Arad, în prezența unui numerospublic, a avut loc lansarea volumului Cate-drala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” dinArad, scris de părintele Simion Mladin, ecle-siarhul acestei catedrale și coordonatorulprincipal al lucrărilor de construcție a aces-teia.Evenimentul a debutat cu rugăciunea„Tatăl nostru” cântată de către corul Cate-dralei Arhiepiscopale din Arad, după caredomnul Doru Sinaci, directorul BiblioteciiJudețene „A.D. Xenopol” Arad și modera-torul acestui eveniment, a evidențiat impor-tanța acestei întâlniri, evocând câteva date cuprivire la contextul minunat în care aceastăcarte iese de sub lumina tiparului, la 100 deani de la înfăptuirea Marii Uniri, amintind șidespre faptul că aceasta este prima catedralăortodoxă construită după revoluția din 1989din România.Primul invitat la cuvânt a fost Înalt-preasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, care a subliniat câte-va idei cu privire la marea împlinire pe careo are Aradul în anul Centenarului, aceea dea-și vedea catedrala consolidată, despre carea spus că „este un edificiu în construcțiacăruia am fost implicați cu toții. Este, deci,împlinirea tuturor că avem un locaș deînchinare de asemenea manieră, care aremenirea de a fi de trebuință tuturor credin-cioșilor Aradului și nu numai. Este un loc dereculegere înfrumusețat cu sufletele celorcare s-au ostenit, atât a celor vii, cât și a celorcare au trecut în Împărăția lui Dumnezeu”.De asemenea, a continuat spunându-le celorprezenți că „cele scrise documentat în carteade față, mai mult decât o cronică, reprezin-tă o istorie cu date pentru exactitatea căroragarantează cei care au fost de la început șipână la sfârșit martorii lucrării, angajați întoată desfășurarea cu întreaga lor ființă”.După aceasta, domnul Iustin Cionca,Președintele Consiliului Județean Arad, le-aadresat un cuvânt celor prezenți.A urmat apoi cântarea unei pricesne decătre Corul Catedralei Arhiepiscopale, con-dus de către diac. Laviniu Morariu, dupăcare viceprimarul Municipiului Arad, dom-nul Călin Bibarț, a rostit un cuvânt.Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arada fost, de asemenea, prezentă la acest eveni-ment prin doamna rector prof. univ. dr.Ramona Lile, care și-a exprimat bucuria dea fi contemporană cu unul dintre cel maiimportante evenimente din istoria Aradu-lui. După aceasta, pr. dr. Vasile Pop, cadrudidactiv în cadrul Universității „VasileGoldiș” din Arad, fost consilier cultural încadrul Arhiepiscopiei Aradului și preot parohla Parohia Arad – Bujac, a făcut prezentareaacestei lucrări „atât de binevenite în anulcentenarului”. A urmat apoi la cuvânt prof. Maria Pan-tea, istoric preocupat de viața bisericeascăarădeană, care a subliniat importanța acesteilucrări pentru Biserica Ortodoxă din aceastăparte a țării.În cele din urmă, părintele SimionMladin, autorul lucrării, a adresat un cuvântde mulțumire tuturor celor care au luat partela acest eveniment.În încheiere, părinții decani ai Facultățiide Teologie și părinții directori ai Semi-narului Teologic Ortodox, din trecut pânăazi, au primit din partea Consiliului JudețeanArad și a Primăriei Arad,Medalia Centenarcu prilejul sărbătoririi Centenarului MariiUniri,pentru implicarea directă în formarea

preoților din această zonă a țării și nu numai.Conferințe preoțești detoamnă în Arhiepiscopia AraduluiProtopopiatul SebișSeria conferințelor preoțești de toamnăau debutat luni, 15 octombrie 2018, în Bis-erica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail siGavriil”, din Sebiș. Întâlnirea a început laorele 9, când a fost săvârșită slujba de Te-deum, de către un sobor de preoți.   În con-tinuare, Preaonoratul Părinte Protopop –Alexandru Botea, a deschis lucrările con-ferinței preoțești de toamnă. Delegatul Chiri-arhului la această conferință a fost Pr. Drd.Silviu Nicolae Faur, consilier administrativ-bisericesc.Părintele diacon Petru Ardelean – slu-jitor în cadrul Catedralei „Învierea Domnu-lui” din Oradea, și muzeograf în cadrulMuzeului „Țării Crișurilor”, din Oradea, înconformitate cu hotărârea și tematica Sfân-tului Sinod pentru „Anul comemorativ alfăuritorilor Marii Uniri din 1918”, a susțin-ut referatul cu titlul: „ Contribuția BisericiiOrtodoxe Române la Marea Unire”.Completări au fost aduse și de cătrepreoții coreferenți – Pr. Florin Radu Bătrânde la Parohia Dezna, Pr. Romică Confider-atu de la Parohia Ignești, Pr. Dorel Moț de laParohia Gurahonț, Pr. Ciprian Briciu de laParohia Hălmăgel, Pr. Silviu Pavel Cristeade la Parohia Gura Văii.Protopopiatul LipovaÎn ziua de 16 octombrie 2018 cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Tim-otei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului și înprezența , Înaltpreacucernicului Pr. MihaiOctavian Blaj, consilier economic alArhiepiscopiei Aradului, delegat al Înalt-preasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timoteia avut loc la Sfânta Mănăstire Feredeu, Con-ferința de toamnă a preoților din Pro-topopiatul Lipova.Lucrările conferinței au debutat cu slu-jba de Te-deum oficiată în Paraclisul de varăal Sfintei Mănăstiri, la ora 9,30, din soborfacând parte POn Pr. Nelu Mercea- Pro-topopul Lipovei, PC Pr. Mircea Şirian- paro-hia Radna şi PC. Pr. Cosmin Iordăchescu-parohia Nicolae Bălcescu.Invitatul special, domnul Doru Sinaci,directorul Bibliotecii Județene Arad aprezentat într-o frumoasă prelegere contex-tul istoric şi contribuţia preoţilor ortodocşi,mai ales de pe cuprinsul ProtopopiatuluiLipova, în realizarea acestui mare dezider-at al românilor din acea vreme, Unirea cuPatria Mamă.În continuarea lucrărilor au mai susțin-ut referate: Pr. Baba Călin Teodor de la paro-hia Şiştarovăţ; Pr. Ardelean Flavius de laparohia Pâncota; Pr. Blidariu Aurel de laparohia Ţela.Protopopiatul AradCu binecuvântarea şi în prezenţa Înalt-preasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Tim-otei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, preoţiidin cadrul Protopopiatului Ortodox RomânArad, s-au întrunit miercuri, 17 octombrie2018, la conferinţa preoţească de toamnă,care a avut loc în sala Centrului cultural-pastoral „Sfântul Ierarh Nicolae”, a Paro-hiei Arad-Bujac.Conferinţa a fost prezidată de cătreÎnaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timo-tei, iar din prezidiu au mai făcut parte Preas-fințitul Episcop Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, Prof. univ.dr. Aurel Ardelean, de la Universitatea deVest „Vasile Goldiș” din Arad; pr. FlaviusPetcuţ – protopop al Aradului.În deschiderea lucrărilor a luat cuvântulÎnaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timo-tei, care a evidențiat contribuția majoră pecare Biserica Ortodoxă Română de pre-tutindeni a avut-o la făurirea Marii Uniri, șipe care trebuie să o aibă în continuare învederea promovării conștiinței ortodoxeromânești a poporului român. Înaltpreas-finția Sa, a subliniat faptul că această conști-ință a unirii, a călăuzit pe toți românii,îndeosebi pe ierarhii și preoții ortodocși,Marea Unire fiind considerată și „o mareînviere a poporului român”. Intrarea în mile-niul al III-lea este făcută cu același gând deunitate, în acest sens amintind faptul că hra-mul Catedralei Arhiepiscopale din Arad este„Sfânta Treime”, deci modelul unității noas-tre a tuturor, atât ca neam cât și ca provincii.A evocat apoi personalitatea complexă a lui

Vasile Goldiș, ca simbol aparte în tot ceea cecomemorăm în acest an, precum și a altorpreoții și mireni, pe care i-a cunoscut per-sonal și care au participat la Marea Unire dela Alba-Iulia.Referenţi la lucrările conferinţei au fost:Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, de la Univer-sitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad; Pr.dr. Vasile Pop de la Parohia Arad-Bujac,Protos. lect. univ. dr. Nicolae Tang, de laFacultatea de Teologie „Ilarion V. Felea”din Arad și Pr. drd. Petru Ursulescu de laParohia Arad-Micălaca Nouă. Protopopiatul IneuJoi, 18 octombrie 2018, în Protopopiat-ul Ineu cu binecuvântarea Înaltpreasfințitu-lui Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, a avut loc Conferințapreoțească de toamnă.Ziua a început cu Slujba de Te-deumsăvărșită în Biserica cu Hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” Ineu. Dele-gatul Chiriarhului a fost Părintele Drd. Sil-viu Nicolae Faur, consilier administrativ-bisericesc.Profesorul și istoricul Dragoș Aurel,autor a câtorva cărți legate de istoria locului,invitat spre a conferenția, a prezentat lucrareacu titlul „Făuritorii Marii Uniri de la 1918”.În cadrul întâlnirii Părintele RăzvanChivulescu – Parohia Craiva, a prezentatconferința cu tema „Slujitori ai Bisericii –promotori ai marilor uniri din anii 1600,1859 și 1918”. Contribuții importante la des-fășurarea conferinței prin referatele lor auadus și Pr. Ovidiu Oprișa – Parohia Rogozde Beliu, cu tema „Educația pentru unitate șidemnitate națională – o șansă pentru o coop-erare internațională benefică”; Pr. NicolaeCristian Monea – Parohia Tăgădău, arătândprin referatul său că „Biserica a sprijinitArmata Română în Primul Război Mondi-al”; Pr. Sorin – Gheorghe Streulea – ParohiaCiuntești, arătând importanța locală a pre-oțimii prin „Declararea și recunoașterearidicării Bisericii Ortodoxe Române la rangde Patriarhie”; Pr. Teodor – Terentie Dragoș– Parohia Bocsig, cu tema „Unitatea națion-ală baza demnității naționale”.Moment festiv la început dean școlar în PenitenciarulAradZiua de 16 octombrie a reprezentant unmoment de aleasă bucurie și emoţie pentruangajații Penitenciarului din Arad precum șipentru profesorii și elevii Școlii Naționale depregătire a Agenților de Penitenciare TârguOcna- Secția Arad, care la invitația domnu-lui subcomisar dr. Dan Halchin, directorulPenitenciarului Arad, au participat, in cadrulPenitenciarului, la festivitatea de deschiderea noului an școlar. Evenimentul a început laorele 11 cu săvârşirea slujbei de deschiderea noului an școlar, specifică acestui moment.La eveniment au participat reprezen-tanți ai Arhiepiscopiei Aradului și a ȘcoliiNaționale de pregătire a Agenților de Peni-tenciare-Târgu Ocna, dintre care amintimpe: Înalpreasfințitul Arhiepiscop dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscop al Aradului, Pc. Pr.Maris Gabriel- Consilier social în cadrulArhiepiscopiei Aradului, Comisar șef VasileScutaru- Directorul Școlii Naționale depregătire a Agenților de Penitenciare-TârguOcna , Pc. Preot capelan Florin Smarandi,coordonator al preoților de penitenciare,directorii sectoarelor administrative din Pen-itenciarul Arad, Comisar șef Florian MariusUgron- șef Structură de învățământ aSNPAP- Secția Arad, comisar șef DeliaHalchin alături de toți profesorii acestei insti-tuții șscolare din vestul României, și Pr. VladOnet- preot capelan al Penitenciarului Arad.Întalnirea a fost prezidată de domnulsubcomisar dr. Dan Halchin, directorul Pen-itenciarului Arad. Hramul bisericii din Parohia TurnuBiserica din Parohia Turnu, închinatăSfântului Evanghelist Luca, și-a sărbătorithramul în ziua de prăznuire a acestui Sfântal Bisericii noastre (18 octombrie 2018).La invitația Părintelui Paroh MariusStratulat și cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului și Chiriarhul locului, SfântaLiturghie din ziua hramului a fost săvârșităde Preasfințitul Părinte Siluan, EpiscopulEparhiei Ortodoxe Române din Ungaria șiun sobor de Preoți și Diaconi, din Arhiepis-copia Aradului, dar și din alte Eparhii vecine.

În Anul Centenar și la împlinirea a 24 deani de la absolvirea Facultății de Teologie„Andrei Șaguna” din Sibiu, dorința Preotu-lui Paroh a fost aceea ca, de pe o rază de 100de kilometri, cei care au fost colegi odinioarăpe băncile Facultății din Sibiu, să se aduneacum, în duh de rugăciune, cu prilejul hra-mului, la biserica din Turnu. Între acești 10colegi de altădată, astăzi clerici ai BisericiiOrtodoxe Române, se numără și Preasfinți-tul Părinte Episcop Siluan. Răspunsurile lastrană au fost date de cântăreții ParohieiTurnu, dar și de alți cântăreți din Sebiș sauMacea.După slujbă, a urmat o agapă frățească,în care bucuria revederii și a comuniuniifrățești a celor care altădată au fost colegi laFacultatea din Sibiu, a continuat în sufleteleacestora, ca de fiecare dată când are loc unastfel de prilej.Urcuș duhovnicesc lamănăstirile din MaramureșCu binecuvântarea ÎnltpreasfinţituluiArhiepiscop Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului, în zilele de 20 şi 21 octombrie2018, un număr de 106 persoane au partic-ipat la pelerinajul organizat la mănăstiriledin Maramureş şi nu numai.La acest pelerinaj, organizat de PC Pr.Marius Murgu de la parohia Covăsînţ, PCPr. Daniel Ungur de la parohia Păuliş, PC Pr.Florin Ardeuan de la parohia Chesinţ şi PCPr. Mircea Şirian de la parohia Radna, cred-incioşii din parohiile mai sus amintite şi dinalte parohii care s-au înscris au avut prilejulsă viziteze, să se închine şi să se roage la maimulte mănăstiri.Primul popas duhovnicesc a fost făcutla Sf. Mănăstire Rîmeţ din judeţul Alba. Aicipelerinii au avut ocazia să se închine în bis-erica supranumită “Catedrala MunţilorApuseni” cu hramul Sf. Apostoli Petru şiPavel ridicată în timpul arhipăstoririi Preas-finţitului Episcop Emilian Birdaş de Alba-Iulia.Tot în judeţul Alba a fost vizitată Sf.Mănăstire Dumbrava, un colţ de rai cummai este ea cunoscută, mănăstire ridicată înnumai un an şi jumătate cu sprijinul fotbal-iştilor de la echipa naţională a României.Mănăstirea este “casă” pentru aproximativ200 de copii orfani, bolnavi suferinzi şi chiarmame singure cu copii care au nevoie de aju-tor. Un important centru de pelerinaj dinArdealul de Nord, Mănăstirea Nicula cuhramul “Adormirea Maicii Domnului” afost următorul obiectiv al pelerinilor ple-caţi spre acest urcuş duhovnicesc. IcoanaMaicii Domnului cu Pruncul, pictată demeşterul Luca din Iclod în anul 1681, a fostprincipalul loc de închinare şi împreunărugare a credincioşilor participanţi la acestpelerinaj.Prima zi a periplului s-a încheiat cu viz-itarea Sf. Mănăstiri Salva din judeţul Bistriţa-Năsăud. Având ca hram principal “Izvorultămăduirii”, mănăstirea a mai primit dupăcanonizarea Sf. Martiri Năsăudeni şi acesthram deoarece amplasarea ei este înapropierea locului unde au fost martirizaţiAtanasie Todoran din Bichigiu, Vasile dinMocod, Grigorie din Zaga şi Vasile din Tel-ciu care au murit pentru că în sec. XVIII nuau vrut să-şi lepede credinţa strămoşească.În a doua zi pelerinajul a continuat cuvizitarea şi participarea la slujba Utreniei laSf. Mănăstire Moisei din judeţul Mara-mureş. Aşezată la poalele munţilor PietrosuRodnei, într-un peisaj care, parcă îţi taierăsuflarea dar îţi şi dă sentimentul apropieriide Dumnezeu, mănăstirea cu hramul“Adormirii Maicii Domnului” Moisei esteun loc binecuvântat de Dumnezeu.În Maramureşul istoric, pe valea Izei,există un alt loc binecuvântat de Dumnezeuşi anume Sf. Mănăstire Bîrsana. Aicipelerinii au participat la Sfânta şi Dum-nezeiasca liturghie. Ansamblul monahal,datând din sec. XIV, construit după tradiţialocală în totalitate din lemn este compus dinpoarta maramureşeană, turnul clopotniţă,biserica(cu o înălţime de 57 metri), altarul devară şi chiliile călugăriţelor.Urcuşul duhovnicesc a continuat cu viz-itarea Sf. Mănăstiri Săpînţa- Peri a cărei bis-erică este considerată cea mai înaltă din lumeca edificiu de cult construit din lemnatingând înălţimea de 78 de metri.Pelerinajul organizat în Maramureş s-aîncheiat cu vizitarea Cimitirului vesel şi a

bisericii din localitatea Săpînţa, faimos pen-tru crucile mormintelor viu colorate şi pic-turile naive reprezentând scene din viaţa şiocupaţia persoanelor înhumate. Un alt lucruinedit îl reprezintă versurile scrise pe acestecruci, unele cu tentă umoristică, despre viaţapersoanelor respective, care schimbă oare-cum percepţia generală despre moarte, con-siderată în cultura populară ca un evenimenttrist. Astfel cimitirul din Săpînţa a devenit unmuzeu în aer liber de natură unică fiind viz-itat de o mulţime considerabilă de turişti.Simpozion Național la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, dedicateCentenarului Marii Uniri dela 1918Centenarul Marii Uniri de la 1918 afost marcat de către Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, înzilele de 30-31 octombrie 2018, printr-unSimpozion Național, cu tema „BisericaOrtodoxă Română și Marea Unire de la1918. Contribuția teologiei arădene”.Această manifestare academică se des-fășoară sub egida Arhiepiscopiei Aradului șia Universității „Aurel Vlaicu” din Arad,printr-un proiect sprijinit de către CentrulMunicipal de Cultură Arad. Lucrările sim-pozionului au debutat cu Slujba de Tedeum,oficiată în Capela Facultății de Teologie și înprezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepis-cop Timotei al Aradului, precum și a partic-ipanților la lucrările simpozionului și a stu-denților teologi.În deschiderea manifestării, Pr. Prof.Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății deTeologie, a adresat un cuvânt de salut invi-taților de la prezidiu și din sală, precum șituturor participanților. A urmat cuvântul desalut al doamnei Prof. Univ. Dr. RamonaLile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu”din Arad, apoi mesajul domnului Ing. Dr.Gheorghe Falcă, Primarul MunicipiuluiArad, mesajul cancelariei Prefecturii Județu-lui Arad, citit de domnul consilier FlaviusMorar, precum și mesajul Președintelui Con-siliului Județean Arad, prezentat de domnulconsilier Dan Codre.În încheierea festivității Înaltpreasfinți-tul Părinte Arhiepiscop Timotei a rostit oalocuțiune, evidențiind unitatea națională șibisericească a românilor de pretutindeni, darși locul central al Aradului în făurirea MariiUniri de la 1 Decembrie 1918. Totodată,Înaltpreasfinția Sa a subliniat conștiința Bis-ericii din Transilvania care dintotdeauna asărbătorit data de 1 Decembrie, punându-oîn legătură cu pomenirea mitropolituluiAndrei Șaguna din data de 30 noiembrie.Faptele și realizările marelui mitropolitAndrei Șaguna au netezit și consolidat dru-mul spre împlinirea idealului de unitate. Treipersonalități marcante, cu rol hotărâtor înîmplinirea actului de la Alba Iulia, au fostamintite de Înaltpreasfințitul ArhiepiscopTimotei, personalități din viața culturală aAradului: Vasile Goldiș, Ștefan Ciceo-Pop șiIoan Suciu.După deschiderea festivă au urmatlucrările simpozionului, care s-au desfășuratpână miercuri, 31 octombrie, la orele prânzu-lui, incluzând dezbateri, pauze de cafea șiconcluziile simpozionului.Manifestarea s-a bucurat de participareadecanilor și profesorilor de teologie dinBucurești, Cluj-Napoca, Sibiu, Craiova,Alba-Iulia, Oradea, Târgoviște, Timișoara,Caransebeș, profesori și istorici din țară și dinorașul Arad, și bineînțeles, profesorii fac-ultății gazdă, înscriindu-se în mani-festărileAnului Omagial al unității de cred-ință și de neam și al Anului comemorativ alfăuritorilor Marii Uniri din 1918.
CERCURI MISIONARE

În luna Octombrie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele parohiiarădene:- Protopopiatul Arad: Şepreuş; Cintei;Sânpetru-German; Horia- Protopopiatul Ineu: Tauţ; Mânerău;Bocsig Gară;- Protopopiatul Lipova: Căprioara;Zăbrani; Ghioroc; Roşia Nouă- Protopopiatul Sebiș: Moneasa; Slati-na de Criş; Bonţeşti; (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro) 
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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” aPatriarhiei Române vă invită să participațiîntr-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, cuprilejul Schimbării la Față a Domnului.Pelerinii vor participa la Sfânta Liturghie peMuntele Tabor și se vor închina în cele maiimportante locuri sfinte: Muntele Fericirilor,Râul Iordan, Calea Crucii, Biserica SfântuluiMormânt și multe altele

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită
să participați la un pelerinaj în Țara Sfântă, având
cazare la Așezământul Românesc de la Ierihon, în
care aveți prilejul să vă închinați în Mănăstirea
ortodoxă de pe Muntele Tabor, Nazareth,
Ierusalim,Grădina Ghetsimani, Drumul Crucii,
Golgota, Sfântul Mormânt și Biserica Învierii,
râul Iordan, Betleem și multe altele.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participați la un pelerinaj în Țara
Sfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile în
care ne vom închina, menționăm: Muntele
Tabor, râul Iordan, Așezământul Românesc de
la Ierusalim, Biserica ortodoxă a Nașterii
Domnului din Betleem, Drumul Crucii, Sfântul
Mormânt și Biserica Învierii, Golgota.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită săparticipați la un pelerinaj în Constantinopol, Istanbulde astăzi, cu trecere pe la diferite obiective: Catedrala Sfânta Sofia, Moscheea Albastră, Topkapi– fostul palat al sultanilor și actualul MuzeuNațional al Turciei, Basilica Cisterne; turul orașuluibizantin Constantinopol; Patriarhia Ecumenică,închinare în Biserica Vlaherne, participare la SfântaLiturghie la Biserica românească Sfânta Paraschevi.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invităsă participați la un pelerinaj în Sfântul MunteAthos. Programul este dedicat doar domnilor șise va trece pe la cele mai importante mănăstiri șischituri, precum: Vatoped, Cutlumuș, Iviron,Sfântul Pantelimon, Filotheu, Marea Lavră șiSchitul Românesc Prodromu. Pelerinii vor aveaprilejul să facă o experiență duhovnicească și săcunoască viața din mănăstirile athonite.

Vă invităm să participați la un pelerinaj în Țara
Sfântă, cu trecere pe la cele mai importante obiec-
tive: Muntele Tabor, Nazareth, Mormântul Maicii
Domnului, Ierusalim, Muntele Măslinilor, Grăd-
ina Ghetsimani, Drumul Crucii, Golgota, Sfântul
Mormânt și Biserica Învierii, Hozeva, râul Iordan
și Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului din
Betleem.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” organizează unpelerinaj în Israel și Peninsula Sinai. Printre obiective, menționăm: Ierusalim – cu Biserica SfinteiÎnvieri, Golgota, Sfântul Mormânt, Grădina Ghetsimani, Așezământul Românesc de la Ierihon,Mănăstirea Dudul lui Zaheu, Biserica Nașterii Domnului din Betleem, Muntele Tabor, Nazareth, CanaGalileii, râul Iordan, Muntele Fericirilor, Ein Karem,Mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile încare ne vom închina, menționăm: MunteleTabor, râul Iordan, Așezământul Românesc dela Ierusalim, Mănăstirile Sfântul Sava și SfântulTeodosie, Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem, Drumul Crucii, SfântulMormânt și Biserica Învierii, Golgota.
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Luni, 1 octombrie– A participat ladeschiderea anului nou universitar laFacultatea de Teologie Ortodoxă dinArad.  Cadrele didactice și studențiiFacultății de Teologie Ortodoxă „IlarionV. Felea” din Arad au participat la Sfân-ta Liturghie oficiată în capela facultății.În cuvântul său, Chiriarhul arădean ainvocat harul lui Dumnezeu pentru pro-fesorii, studenții și elevii școlilor teolo-gie arădene întru desăvârșirea cunoști-nțelor teologice, pentru a da mărturiedespre valorile în care au crezut înainta-șii noștri și pe care suntem chemaţi să lepromovăm și noi, pentru păstrarea uni-tății de credință și de neam;– A participat la programul filan-tropic „Ceai bun pentru suflet” dedi-cat Zilei Persoanelor Vârstnice lanivel mondial. Au fost invitați circașaizeci de preoți pensionari dinArhiepiscopia Aradului la Centrulmisionar pastoral „Sfinții ArhangheliMihail și Gavriil” al Parohiei orto-doxe Arad-Grădiște I.Marți, 2 octombrie– A participatla aniversarea de 10 ani a Centrului Cul-tural Italian.–Aprimit pe Preacucernicul Părin-te Ioan Crainic de la Parohia Sântana II;– A primit pe Doamna Prof. Univ.Dr. Maria Pantea de la Universitatea deVest „Vasile Goldiș”.Miercuri, 3 octombrie – A partici-pat la festivitatea de deschidere oficialăa anului academic 2018-2019 la Uni-versitatea de Vest “Vasile Goldiş” dinArad.– A primit pe Preaonoratul PărinteAlexandru Botea, Protopopul Sebeșului;–Aprimit pe Domnul inginer Clau-diu Ișfănescu de la Atelierele Patriar-hiei.Joi, 4 octombrie –A primit pe Prea-cucernicul Părinte Marius Stratulat dela Parohia Turnu, Protopopiatul Arad; – A avut program de audiențe și debirou.Vineri,  5 octombrie – A avut pro-gram de audiențe și de birou.

Sâmbătă, 6 octombrie – A partici-pat la vot privind Referendumul naționalpentru revizuirea Constituției.Duminică, 7 octombrie – A târno-sit biserica cu hramul „Bunavestire” dinParohia Dieci, Protopopiatul Sebiș. Sluj-ba de sfințire a fost urmată de SfântaLiturghie săvârșită de către Înaltpreasfi-nțitul Părinte Timotei, înconjurat desoborul de preoți și cu participarea mulți-mii de credincioși. Predica a fost pusăsub titlul ,,Cercetare dumnezeiască” (cf.Gal. 1; Lc. 7).– În după-amiaza zilei a poposit laParohia Bocsig, Protopopiatul Ineu undea sfințit troița restaurată de Preacucerni-cul Părinte Teodor Dragoș și celelaltelucrări efectuate la Sfânta Biserică, apoia săvârșit slujba Vecerniei alături de unsobor de preoți. Chiriarhul arădean arostit un cuvânt de învățătură în care s-a referit la însemnătatea monumentelor,mai ales a celor consacrate eroilor patrieicare au dovedit jertfelnicie pentru toatevalorile acesteia. În finalul cuvântului,Înaltpreasfinția Sa a evidențiat muncapărintelui Teodor Dragoș în ParohiaBocsig, deși o păstorește doar de un an,conferindu-i acestuia rangul de Iconom.Luni, 8 octombrie – A primit pePreacucernicul Părinte Mircea Bupte dela Parohia Arad-Micălaca Veche II, Pro-topopiatul Arad; 

Marți, 9 octombrie – A prezidatexamenul de capacitate preoțească,sesiunea de toamnă pentru absolvenții defacultate și master ai Facultății de Teo-logie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad.– A participat la manifestarea orga-nizată de „Ziua națională de comemo-rare a victimelor holocaustului”.Miercuri, 10 octombrie –Aprimitpe Preaonoratul Părinte Axente-FlaviusPetcuț, Protopopul Aradului;–Aprimit pe Preacucernicul Părin-te Dumitru Sasu de la Parohia Miramar– Florida;–A primit pe Domnul Florian Tor-coș, directorul general al hotelului BestWestern Central Arad.Joi, 11 octombrie – A avut pro-gram de audiențe și de birou.Vineri, 12 octombrie – A fost pre-zent la lansarea volumului CatedralaArhiepiscopală „Sfânta Treime” dinArad, scris de părintele Simion Mladin,ecleziarhul acestei catedrale și coordo-natorul principal al lucrărilor de con-strucție a acesteia.Duminică, 14 octombrie – Asăvârșit Sfânta Liturghie arhiereascăîn ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioa-se Parascheva la Schitul de maici dinsatul Bodrogul Vechi. Predica a fostpusă sub titlul ,,Pământul roditor” (cf.Gal. 2; Luca 8). În cadrul SfinteiLiturghii a hirotosit întru duhovnic pepreotul Cosmin-Mihai Iordăchescu,urmând a fi instalat preot în ParohiaNicolae Bălcescu, ProtopopiatulLipova.Luni, 15 octombrie – A participatla ședința comună a membrilor fondatoriai Fundației Universității de Vest „VasileGoldiș” din Arad.– A avut program de audiențe și debirou.Marți, 16 octombrie – A participatla festivitatea de deschidere a noului anșcolar pentru profesorii și elevii ȘcoliiNaționale de pregătire a Agenților dePenitenciare;

–Aprimit pe Preacucernicul Părin-te Simeon Petruț de la Parohia GuraVăii;–Aprimit pe Preacucernicul Părin-te Gașpar-Teodor Păiușan de a parohiaTârnova;–Aprimit pe Domnul Florin Farca-șiu, primarul Comunei Târnova.Miercuri,17 octombrie– A prezidatConferința preoțească de toamnă dincadrul Protopopiatului Ortodox RomânArad;– A avut program de audiențe și debirou.Joi, 18 octombrie – A avut programde audiențe și de birou;– A fost prezent la hramul BisericiiOrtodoxe Române din Turnu, unde aoficiat slujba Vecerniei. În cadrul slujbei,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a ros-tit un cuvânt de învățătură, în care a evi-dențiat locul și importanța SfântuluiApostol Luca în tradiția Bisericii, pre-cum și în tradiția scripturistică a NouluiTestament.Vineri, 19 octombrie –Aparticipatla Colocviul internațional „Europa –centru și margine” organizat de Univer-sitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad,unde a ținut o alocuțiune;–Aprimit pe Preacucernicul Părin-te Marian-Florin Oarcea de la ParohiaAlmaș, Protopopiatul Sebiș.Duminică, 21 octombrie –Asăvâ-rșit slujba de târnosire a bisericii „Naște-rea Domnului” din Parohia Arad-Mică-laca Veche II, urmată de Sfânta Liturghiearhierească. Predica Chiriarhului ară-dean a fost pusă sub titlul „Lupta ceanevăzută” (cf. Ef. 2, 4-10; Lc. 8, 26-39).Înaltpreasfințitul a acordat preotuluiparoh Mircea Bupte, diploma de vred-nicie pentru întreaga activitate pe care adesfășurat-o alături de familia sa, pentruedificarea și finalizarea acestui locaș decult, iar pentru activitatea gospodăreas-că și misionară desfășurată în ultimii anide către Preacucernicul Părinte Aure-lian Popa, preot slujitor, a fost hirotesitîntru iconom stavrofor.

Luni, 22 octombrie – A primit pePreacucernicul Părinte Alin Monea de laParohia Tăgădău;–Aprimit pe Preacucernicul Părin-te Cosmin-Mihai Iordăchescu de laParohia Nicolae Bălcescu;– A primit pe PreacucerniculPărinte Răzvan Chivulescu de laParohia Craiva;–Aprimit pe Preacucernicul Părin-te Dănuț Tulcan de la Parohia Secaș.Marți, 23 octombrie –Aprimit pePreacucernicul Părinte Ioan Tulcan, pro-fesor la Facultatea de Teologie Ortodoxădin Arad.– A avut program de audiențe și debirou.Miercuri, 24 octombrie – A avutprogram de audiențe și de birou.Joi, 25 octombrie – A participat laședința de lucru a Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române.Vineri, 26 octombrie – A slujitSfânta Liturghie la Catedrala Patriar-hală.Duminică, 28 octombrie –Asăvâ-rșit Sfânta Liturghie arhierească în bise-rica „Sfântul Nicolae” din Parohia Arad-Faleza Sud. Predica Chiriarhului arădeana fost pusă sub titlul „Rugăciunile pen-tru cei adormiți” (cf. Ef. 2; Lc. 8). Luni, 29 octombrie – A avut pro-gram de audiențe și de birou.Marți, 30 octombrie – A partici-pat la Simpozionul național cu tema„Biserica Ortodoxă Română și MareaUnire de la 1918. Contribuția teologieiarădene ” organizat de Universitatea„Aurel Vlaicu” din Arad. Chiriarhularădean a rostit o alocuțiune, evide-nțiind unitatea națională și bisericeascăa românilor de pretutindeni, dar și loculcentral al Aradului în făurirea MariiUniri de la 1 Decembrie 1918.– A avut program de audiențe și debirou.Miercuri, 31 octombrie – A avutprogram de audiențe și de birou.Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Octombrie 2018


