
Patriarhul Justinian Marina a fostîntâistătătorul Bisericii OrtodoxeRomâne timp de aproape trei decenii(24 mai 1948-†26 martie 1977) înperioada celei mai aprige prigoniri aBisericii de către regimul comunistateu, instalat la putere în Româniadupă luna martie 1945. Cu mult curajși echilibru, diplomație și tenacitate, ela încercat să apere Biserica de lovitu-rile sistematice ale puterii politice, ale-gând calea unei dârze rezistențe camu-flate uneori sub un discurs „favorabil”pentru liderii comuniști. S-a opus dinrăsputeri abuzurilor și ingerințelor par-tidului-stat în viața Bisericii și încer-cării acestuia de a transforma Bisericaîntr-o instituție neputincioasă, toleratăși discreditată, în acelaşi timp, cu unrol nesemnificativ în societate.În condițiile restrictive impuse denoul regim politic, când noua legisla-ție permitea amestecul abuziv al Sta-tului comunist în viața cultelor reli-gioase, Biserica a fost nevoită să-şiorganizeze singură un sistem propriude învățământ teologic.Astfel, Patriarhul Justinian a reușitsă înființeze trei tipuri de şcoli teolo-gice: „Şcoli de cântăreţi bisericeşti,Seminarii Teologice şi Institute Teo-logice de grad universitar. Prin urma-re, Biserica noastră a organizat șaseSeminarii Teologice, cu cinci ani destudii, la Bucureşti, Buzău, MănăstireaNeamț, Cluj-Napoca, Craiova şiCaransebeș. De asemenea, a organizat,

sub directa îndrumare a Bisericii, douăInstitute Teologice de grad universitar,la Bucureşti şi Sibiu”1.În această atmosferă politică, pen-tru Biserică total nefavorabilă, un rolimportant avea să-l joace patriarhulJustinian Marina. De la bun început,fostul preot Ion Marina din RâmnicuVâlcea era văzut ca „popă de ţară“,cum îl numeau chiar unii din preoţiromâni cu greutate în mediul teolo-gic, ca unul care venea la Bucureşti săajungă cât mai sus în ierarhia ortodo-xă. Acest calificativ, alături de altele,avea să fie preluat şi propagat la vre-mea aceea, fără a se cunoaşte însă acti-vitatea dusă de noul ierarh în folosulBisericii. Cu prestigiul acumulat înexperienţa de slujitor al Bisericii înperioada interbelică la Râmnicu Vâl-cea, de lider al preoţimii oltene şi mili-tant al Partidului Ţărănesc condus deIuliu Maniu şi Ion Mihalache, în 1940,preotul Marina dorea să ocupe un postde episcop în Oltenia lui dragă. Nu areuşit, cum de altfel s-a întâmplat şi laalegerile eparhiale din 1943. Prinurmare, în 1945, când avea să ajungăarhiereu vicar la Iaşi, intrarea lui înierarhia ortodoxă era pe deplin justifi-cată, dincolo de faptul că reuşise cu unsprijin politic din partea unui Gheor-ghiu-Dej, care devenise liderul Parti-dului Comunist din România. Astfel,arhiereul Justinian era văzut ca un „caltroian“ al comuniştilor în Biserică, maiales că era vizibil susţinut să ajungă

până în treapta de mitropolit al Mol-dovei, care, potrivit normativelor bise-riceşti, reprezenta rolul de locţiitor depatriarh al Bisericii Ortodoxe Române.Aceasta se pare că era părerearomânilor în acea vreme, după cumraportau chiar şi diplomaţii străiniacreditaţi la Bucureşti. Însă imagineaatitudinii statului sovietic faţă de Bise-rică, propagată în perioada interbelică,era atât de bine întipărită în minţileromânilor, încât le venea greu să crea-dă că viitorul Bisericii ar putea fi alt-fel. Printre puţinii români care au înţe-les că, totuşi, atitudinea statuluisovietic faţă de Biserică se schimbase,a fost şi arhiereul Justinian Marina. Şiastfel el a fost determinat să continueactivitatea în folosul Bisericii, având

sprijin politic chiar din partea unuicomunist cum era Gheorghiu-Dej. Cutoţi rivalii de care s-a lovit, unii susţi-nuţi chiar de alţi membri marcanţi aiPartidului Comunist, în iunie 1948,Justinian Marina ajungea cel de-al trei-lea patriarh al Bisericii OrtodoxeRomâne. Pentru autorităţile comunis-te era un colaborator de nădejde, darpentru duşmanii regimului era unulcare ar fi urmat să ducă Biserica lapierzanie. Iar acest lucru era propagatchiar şi în Occident.„În 1949, doi preoţi români fugiţidin România ajungeau în Occidentpentru a arăta că totuşi mai este cine-va în Biserica Ortodoxă Română, caredoreşte libertatea, distrugerea regimu-lui comunist şi venirea în ţară a ameri-

canilor eliberatori, toate acestea fiindafirmate la Radio Londra”2. Mai mult,aceştia considerau că dacă Apusul nuva salva România de ciuma comunis-tă, atunci chiar şi Biserica poate fi dis-trusă, precum în Rusia, deoarece aceas-ta era condusă de un patriarh consideratroşu şi supus Moscovei ca un Sovrom-patriarh. Cel care făcea astfel de afir-maţii era preotul Florian Gâldău, fostslujitor al bisericii Domniţa Bălaşa dinCapitală. Al doilea, care va ajunge epis-cop al românilor din emigraţie cu spri-jinul statului englez, era Victor Leu,fiul episcopului-martir Grigore Leu alHuşilor. Aceste acuzaţii la adresapatriarhului Justinian aveau să fie pre-luate şi propagate în mediul exiluluiromânesc, cu reverberaţii până astăzi.
Părintele Cleopa,  reorganizator al monahismului

Tot patriarhul Justinian şi-a îndrep-tat privirea către acei călugări care nuaveau studii gimnaziale, pentru aceştiaorganizând în unele mănăstiri aceleşcoli monahale cu durată de doi ani.Însă poate cel mai mult şi ineditdeopotrivă a susţinut Justinian camonahii şi monahiile să urmeze Insti-tutul Teologic de grad universitar şichiar să susţină doctorate. Cătălin-Iulian Drăgan Preşedinte ASCOR AradContinuare în pagina 2
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Justinian Marina, Patriarhul apărător și salvatoral monahismului în timpul perioadei comuniste

Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române a proclamat anul 2017drept Anul omagial al sfintelor icoane,al iconarilor și pictorilor bisericești șiAnul comemorativ Justinian Patriarhulși al apărătorilor Ortodoxiei în timpulcomunismului pe tot cuprinsul Patri-arhiei Române.Patriarhul Justinian Marina a fostîntâistătătorul Bisericii OrtodoxeRomâne aproape trei decenii (24 mai1948-†26 martie 1977), în timpul celeimai aprige persecuții a acesteia de cătreregimul politic ateist instalat la putereîn România după luna martie 1945.Cu mult curaj și echilibru, diplomațieși tenacitate, a încercat să apere Biser-ica de loviturile sistematice ale puteriipolitice, alegând calea unei dârze rezis-tențe camuflate sub un discurs „favor-abil” pentru liderii comuniști. S-a opusdin răsputeri abuzurilor și ingerințelorpartidului-stat în viața Bisericii și încer-cării acestuia de a transforma Bisericaîntr-o instituție neputincioasă, în acelaşitimp, tolerată și discreditată, cu un rolnesemnificativ în societate.Cunoscând tragedia altor BisericiOrtodoxe care s-au împotrivit comu-nismului, Patriarhul Justinian a depusmari eforturi pentru a asigura conti-

nuitatea instituţiei Bisericii şi a lucrăriiei liturgice şi pastorale, pentru caaceasta din urmă să slujească perma-nent un popor creştin, dar oprimat deun regim ateu.Este semnificativă în acest sensîncercarea de a contracara propagan-

da ateistă, lansată ime-diat după impunerearegimului comunist prininterzicerea educației reli-gioase în școală și națion-alizarea școlilor confe-sionale (decretul nr. 175/3aug. 1948), îndepărtareaostentativă din școli aicoanelor și a oricăruisimbol religios. Pentru caHristos să fie în contin-uare împărtășit copiilor,la inițiativa PatriarhuluiJustinian, Sfântul Sinod,profitând de echivocullegii cultelor, care nuconținea vreo prevederereferitoare la orele decatehizare, și de refuzulMinisterului Cultelor de ase pronunța, a aprobatdesfășurarea acestora(oct. 1950).În contextul reorganizăriiînvățământului teologic ortodox, încondiţiile impuse de Legea pentruregimul general al cultelor (Decretulnr. 177/4 aug. 1948), Patriarhul Jus-tinian a fost preocupat de creștereacalitativă a actului educațional, de

elaborarea unor manuale care săgaranteze o solidă pregătire teologicăși de recrutarea unui corp profesoral demare valoare, în care au fost menţin-uţi chiar și teologi având cazier politic,precum și intelectuali mireni consid-eraţi „indezirabili” de regimul comu-nist.Deși autoritățile comuniste auînăsprit cenzura, Patriarhul Justinian aimpulsionat publicarea unui numărimpresionant de cărți religioase. LaEditura Institutului Biblic și de Misi-une Ortodoxă au fost imprimate douăediții sinodale ale Sfintei Scripturi(1968, 1975), cu tiraje foarte mari, maimulte ediţii ale cărților de cult, dar șiscrieri teologice și duhovnicești, cărțide rugăciune și de învățătură ortodoxă.Periodicele bisericești, al căror număra sporit prin apariția a cinci revistemitropolitane și a uneia centrale, Orto-doxia, au găzduit în paginile lor și tex-tele unor intelectuali interziși în publi-cațiile academice oficiale. Calitateapublicațiilor teologice româneşti a fostapreciată în întreg spațiul ortodox.În pofida regimului politic ostildin România, Biserica OrtodoxăRomână a continuat și a intensificatactivitățile administrative, pastoral-

misionare și cultural-educaționale. Afost adoptat un nou Statut pentru orga-nizarea și funcționarea Bisericii Orto-doxe Române (19-20 oct. 1948).Patriarhul Justinian a încercat săoprească sau să diminueze agre-siunile puterii totalitare la adresamonahismului ortodox, pe care l-aconsiderat un bastion al luptei spir-ituale împotriva comunismului.După deposedarea mănăstirilor de omare parte a bunurilor lor (martie1949), Patriarhul Justinian a reuşitsă creeze surse de finanțare care săpermită așezămintelor monahale săsupra viețuiască în vremurile vitregecare se întrezăreau. Cu multăchibzuință, a susținut înființarea înincinta mănăstirilor a unor atelieremeșteșugărești care să executecomenzi ale unităților de stat, asig-urându-și astfel veniturile care leajutau să funcţioneze. Astfel, mon-ahii şi monahiile care au rămas înmănăstiri le-au salvat și au afirmatutilitatea unirii rugăciunii cumunca. †DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneContinuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1Patriarhul s-a opus cu vehemențăproiectului de aşa-zisa „reformă” amănăstirilor, obligând regimul politicsă-și asume singur promulgareanocivului Decret 410 (28 oct. 1959),care a dat o grea lovitură vieții mona-hale prin desființarea multorașezăminte și reducerea semnificativăa numărului monahilor. După apli-carea decretului, el a încercat să-iatenueze efectele, reușind săocrotească mulți monahi care seopuneau regimului comunist şi con-struirii unei societăți fără Dumnezeu.Datorită eforturilor PatriarhuluiJustinian, au fost construite și mai alesrestaurate numeroase biserici și mănă-stiri. A acordat o atenție deosebităașezămintelor monahale din Arhiepis-copia Bucureștilor, fiind cinstit întrectitorii-restauratori ai MănăstirilorRadu-Vodă, Ghighiu, Ciorogârla șiZamfira și între ctitorii iniţiatori aiSchiturilor Techirghiol, Dragoslavele,Cricov-Jercălăi. De asemenea, i sedatorează restaurarea Catedralei și aParaclisului Patriarhal, a PalatuluiCancelariei Sfântului Sinod și înfi-ințarea Bibliotecii Sfântului Sinod dinincinta Mănăstirii Antim. În multemănăstiri au fost organizate muzee deartă religioasă, dar și așezămintesociale pentru preoți bătrâni și singuri.Pe durata păstoririi sale, s-au orga-nizat mari evenimente care au ridicatprestigiul Bisericii noastre: la 28 feb-ruarie 1950, în plin regim stalinist, dininițiativa sa, Sfântul Sinod a hotărâttrecerea în rândul sfinților a mai mul-tor ierarhi, cuvioși, martiri și mărtur-isitori români și generalizarea cultuluiunor sfinți ale căror moaște sepăstrează în România.Patriarhul Justinian a fost un pro-

motor al dialogului panortodox șiinter-creștin. Paralel cu bogata sa activ-itate cultural-misionară și administra-tivă într-o vreme de dictatură comu-nistă, plină de restricții şi presiuniasupra vieții Bisericii, el a reuşit, curăbdare constantă şi înțelepciune prac-tică, să dezvolte legături apropiate cuBisericile Ortodoxe surori şi cu altecomunități creştine. A reprezentat, cudemnitate şi înţelepciune, BisericaOrtodoxă Română pe plan inter-național, la întruniri interortodoxe sauintercreştine.Alături de Patriarhul Justinian, laloc de cinste se numără mulţi ierarhi,profesori de teologie, studenți, mon-ahi, intelectuali creștini, dar mai alescei peste 2000 de preoți ortodocșicare au fost arestați și anchetați, arun-cați în închisori, trimiși să lucreze lacanalul Dunăre – Marea Neagră, câți-va chiar deportați în Siberia, de celemai multe ori pentru acuzații totalnefondate, dar consideraţi periculoșipentru regimul comunist. Credințalor puternică și curajul de a-L măr-turisi pe Hristos au făcut din BisericaOrtodoxă Română una dintre insti-tuțiile fundamentale ale rezistenței

neamului românesc împotriva ateis-mului militant.Patriarhul Justinian a încercat sălimiteze efectele epurărilor clerului șia intervenit în favoarea clericilorarestați, de cele mai multe ori socotiţica fiind „vinovați” numai pentru a fiîmpărtășit alte valori decât cele aleateismului materialist. Sunt foartenumeroase mărturiile despre inter-vențiile sale în favoarea eliberării pre-oților arestaţi, fapt care a produsnemulţumire autorităţilor comuniste.Pe mulți dintre cei pe care regimulcomunist îi considera „reacționari”,Patriarhul Justinian i-a menţinut în cer-cul său de colaboratori, apărând astfelteologi, preoți și monahi suspecţi pen-tru atitudinea lor anticomunistă. Când,între anii 1958-1959, a început un nouval de represiune asupra clericilor,Patriarhul Justinian nu a putut împied-ica arestarea unor colaboratori apropi-ați, a unor duhovnici apreciați și a unorstrăluciți profesori de teologie, ceeace evidențiază limitele demersurilorsale de a reduce amploarea persecuți-ilor. Însă, după ispășirea pedepsei,mulți dintre supraviețuitorii lagărelorcomuniste, lipsiți complet de mijloace

de subzistență, au fost reintegrați înpreoție sau încadrați în structurileadministrative și în instituțiile deînvățământ ale Bisericii.Dragostea Patriarhului Justinianfață de Biserica lui Hristos i-a dat cura-jul să înfrunte regimul politic în pofi-da tuturor amenințărilor și să fie unapărător înțelept al Ortodoxiei în tim-pul comunismului.În acest an, în care îl comemorămpe vrednicul de pomenire JustinianMarina, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, și pe apărătorii și mărturisi-torii Ortodoxiei în timpul regimuluicomunist, am avut bucuria de a primi,la prăznuirea hramului CatedraleiPatriarhale din București, vizitelefrățești ale Întâistătătorilor și Ierarhilordelegați ai Bisericilor Ortodoxe suroricare au suferit în secolul 20 sub dic-tatura comunistă: Patriarhia Moscov-ei și a întregii Rusii, Patriarhia Bul-gariei, Patriarhia Georgiei, BisericaOrtodoxă a Poloniei, Biserica Orto-doxă a Albaniei, Biserica Ortodoxădin Ținuturile Cehe și din Slovacia.Ca şi Biserica Ortodoxă Română,aceste Biserici au trecut prin aceleașiîncercări dramatice şi tragice în perioa-da dictaturii comuniste.Prezența acestor Biserici Ortodoxesurori la București a avut și o valoare desimbol – aceea de a comemora în starede comuniune eclezială pe ierarhii,clericii și creștinii ortodocși dindiferitele Biserici Ortodoxe Autocefaledin Europa Răsăriteană, care, în timpulregimului comunist, au mărturisit, ade-seori cu prețul vieții, credința lor sta-tornică în iubirea Preasfintei Treimi.Actul solemn comemorativ sem-nat de membrii Sfântului Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române și proclamatîn cadrul Sfintei Liturghii oficiate la

Catedrala Patriarhală din București înziua prăznuirii Sfântului Dimitrie celNou (27 octombrie 2017) reflectărecunoștința față de toți apărătoriiOrtodoxiei din timpul comunismului.Suferințele acestora constituie doveziale credinței și jertfelniciei creștine pecare trebuie să le prețuim, să lepăstrăm permanent în memorie și să letransmitem generației prezente și celeiviitoare.Dăruirea de sine a Patriarhului Jus-tinian, exprimată în lucrarea sa admin-istrativă, pastorală, misionară, cultur-ală şi socială, pentru binele BisericiiOrtodoxe Române reprezintă pentrunoi, cei de astăzi, ierarhi, cler şi cre -dincioși, un model luminos de cre  -dinţă vie şi de slujire sinceră a Mân-tuitorului Iisus Hristos şi a BisericiiSale. A fost un patriarh iubitor deHristos şi de Biserică, rugător şi lup-tător, harnic şi darnic, patriot şideschis spre cooperare cu altepopoare, mult îndurător şi apoibiruitor, un dar al lui Dumnezeu învremuri grele, cultivat cu multă oste-neală spre binele Bisericii.Ne rugăm Domnului Iisus Hristossă binecuvinteze lucrările acestei con-ferinţe pastoral-misionare şi să nedăruiască tuturor ajutorul Său pentru a fişi nou slujitori vrednici ai Bisericii Sale!* Cuvânt rostit de către Preaferi-citul Părinte Daniel, Patriarhul Bise-ricii Ortodoxe Române, în cadrulConferinței pastoral-misionare detoamnă, în fața preoților protopopi-atelor din Capitală și județul Ilfov,luni, 6 noiembrie 2017Sursa:http://basilica.ro/pf-daniel-patriarhul-justinian-reprezinta-un-model-luminos-de-credinta-vie-si-slujire-sincera-a-mantuitorului-iisus-hristos-si-a-bisericii-sale/

Patriarhul Justinian reprezintă un model luminos de credință vieşi slujire sinceră a Mântuitorului Iisus Hristos şi a Bisericii Sale*

Urmare din pagina 1Iar această iniţiativă a luat amploa-re, încât spre sfârşitul anilor ‘50 orga-nele de represiune erau alarmate departiciparea masivă a monahilor înaceste foruri de învăţământ teologic.Un alt punct important din pro-iectul monahal al patriarhului Justi-nian a fost asigurarea unei baze mate-riale pentru mănăstiri. Cum acesteanu mai aveau şi nici nu putea spera laun fond funciar, patriarhul a trecut laorganizarea unor ateliere meşteşugă-reşti, numite cooperative, în care călu-gări şi călugăriţe, după îndeplinireaîndatoririlor monahale, lucrau la dife-rite produse finite care urmau să fieachiziţionate de autorităţile statului.Era astfel şi o replică la acuzaţiile frec-vente venite din partea politicului:monahii erau văzuţi ca nişte paraziţisau întreţinuţi ai societăţii. Astfel, prinproiectul patriarhului Justinian, înmănăstiri se aplica principiul „ora etlabora“, care funcţiona cu succes şi înalte spaţii ale creştinismului.Pentru proiectul său, Justinian şi-acreat cadrul legal prin adoptarea, în1950, de Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române, a unui regulament defuncţionare a mănăstirilor, ca parte aîntregului codex de acte normative bise-riceşti adoptate în perioada 1949-1952.Tot Justinian s-a preocupat de rea-bilitarea unor construcţii bisericeştimonahale, în special biserici, pe care le-

a redat cultului. Iar acolo unde nu a pututînfiinţa mănăstiri, a organizat fosteleaşezăminte monahale fie ca azile pentrumonahi sau monahii bătrâni/bătrâne, fiele-a amenajat ca spaţii pentru învăţă-mântul teologic, cum au fost cel de laCurtea de Argeş, sau atelierele Institu-tului Biblic şi de Misiune, care se des-făşurau la Schitul Maicilor sau Mănăs-tirea Antim din capitală. Totul pentru castatul să nu preia spaţiile fostelor mănăs-tiri ortodoxe.Cu toate piedicile impuse de auto-rităţile statului, patriarhul Justinian aîncercat să extindă tot mai mult feno-menul monahal promovat de arhiman-dritul Cleopa, care avea o ascendenţămorală şi duhovnicească mare în rândulmonahilor români. Cu ajutorul acestu-ia, a numit ca stareţ pe Dosoftei Mora-ru şi a refăcut Mănăstirea Putna, a voie-vodului Ştefan cel Mare şi Sfânt. Apoii-a încredinţat mai multe misiuni duhov-niceşti, cu aprobarea organelor Minis-terului de Interne, la mai multe mănăs-tiri din jurul capitalei, pentru ca ulterior,„urmând modelul patriarhului, mitro-politul Vasile Lăzărescu de la Timişoa-ra şi episcopul Andrei Magieru de laArad să-l cheme pe părintele Cleopa săpună rânduială şi să încurajeze sufle-teşte în mai multe mănăstiri din zonaBanatului”3. Astfel că părintele Cleopaa reprezentat un factor extrem de preţiosîn planul de reorganizare a monahis-mului, dovada fiind faptul că, de fieca-

re dată când acesta era arestat de Secu-ritate sau de câte ori fugea în munţi, Jus-tinian intervenea la puterea politică pen-tru reabilitarea lui.
Prigoana monahilor
Aşa se face că, potrivit unui bilanţîntocmit de Securitate în 1963, deci lapatru ani de la adoptarea decretului deprigonire a monahilor, în eparhia con-dusă de patriarh rămăseseră în mona-hism cei 254 de călugări şi călugăriţe pecare autorităţile îi vizau pentru exclu-dere. Iar mai grav era faptul că, la nive-lul întregii Biserici Ortodoxe Române,şi datorită atitudinii manifestate depatriarh, în monahism mai rămăseserădoar 700 de călugări. Erau desigur cifrealarmante pentru autorităţile statului,care au încercat permanent, până în1989, să menţină un prag cât mai dimi-nuat al numărului de monahi ortodocşiromâni. În acelaşi timp, patriarhul căuta

să readucă în monahism pe călugăriicare fuseseră obligaţi să iasă din mănăs-tiri, prin angajarea lor în diferite posturicu atribuţii în jurul unor biserici-monu-mente istorice sau în diferite responsa-bilităţi bisericeşti.Deopotrivă, au fost mulţi călugăriexcluşi, care şi-au continuat viaţa înlume, dar, încurajaţi de însuşi patriarhulJustinian, au respectat jurămintele depu-se la intrarea în viaţa monahicească.Alături de readucerea unor monahi înaşezămintele monahale, Justinian chiara reuşit redeschiderea unor mănăstiripe care autorităţile le închiseseră. Curăbdare şi cu mult tact în relaţia cu auto-rităţile statului, Justinian a reuşit ca,treptat, o parte din aşezămintele închi-se, pentru a nu confiscate, să fie date îngrija bisericilor parohiale din apropiere,apoi să le redeschidă ca schituri ale unormănăstiri mari, în care erau numiţi înposturi administrative monahii excluşi

prin aplicarea decretului nr. 410.A fost poate geniul patriarhuluiJustinian de a încerca atât reforma-rea, cât mai ales adaptarea monahis-mului ortodox la situaţia politică aRomâniei de după 1945. A încercat, înparte a reuşit, iar pentru dârzenia lui dea susţine monahismul pe principiiletradiţiei ortodoxe şi a canoanelor demulte ori a fost apreciat în nenumăra-tele vizite efectuate de delegaţii stră-ine în România. Cu ocazia vizitei par-ticulare în România, din noiembrie1967, cardinalul Franz König, prima-tul Austriei, arăta că „Biserica Roma-no-Catolică din Austria se află într-osituaţie mai puţin bună decât cea aBisericii Ortodoxe Române“. Eraudesigur primele contacte dintre Bise-rica Ortodoxă Română şi BisericaRomei, iar catolicii începeau săcunoască faptele patriarhului Justi-nian Marina.
1 Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu,Cultura Teologică Românească, Edi-tura Basilica, Bucureşti, 2011, p. 284.
2 Pr. Constantin Tudosă, Patriar-hul Justinian Marina (1948-1977),Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte,2016, p.176.
3 Arhimandrit Cleopa Ilie, Arhi-mandrit Ioanichie Bălan, „Viaţa mon-ahală ieri şi azi”, în: Autocefalie,Patriarhie, slujire sfântă, Editura Insti-tutului Biblic și de Misiune al Biseri-cii Ortodoxe Române, Bucureşti,

Justinian Marina, Patriarhul apărător și salvatoral monahismului în timpul perioadei comuniste
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Părintele Ioan Jidoi, protopopul Lipovei, a trecut la cele veșnice
Duminică, 5 noiembrie 2017, bis-erica cu hramul ,,Intrarea în Bisericăa Maicii Domnului” din Radna a fostneîncăpătoare pentru mulțimea depreoți și credincioși, oficialitățile cen-trale, județene și locale care au venitsă înalțe rugăciuni pentru odihnasufletului celui ce a fost, până la tre-cerea sa la cele veșnice, în seara de 2spre 3 noiembrie, paroh la Radna șiprotopop al Lipovei, vrednicul și multiubitul părinte Ioan-Terentie Jidoi. Înaceastă zi de duminică, un sobor depreoți din cadrul ProtopopiatuluiLipova, sub protia părintelui IustinPopovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului și delegatulÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei, asăvârșit Sfânta Liturghie în bisericaparohială din Radna.După aceasta, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, dimpreună cu PreasfințitulPărinte Siluan, Episcopul OrtodoxRomân al Ungariei, înconjurați de unsobor de aproximativ 100 de preoți șidiaconi din întreaga Eparhie a Aradu-lui și din alte eparhii, au oficiat Sluj-ba de Înmormântare a părintelui pro-

topop Ioan Jidoi, în biserica parohialădin Radna, unde vrednicul părinte afost paroh peste 23 de ani. La slujbade înmormântare au participat și ofi-cialitățile centrale și locale, primariilocalităților vecine, reprezentanți aialtor culte istorice din Lipova, sute decredincioși, astfel încât biserica adevenit neîncăpătoare.La finalul slujbei, Înaltpreasfinți-tul Părinte Timotei a rostit un cuvântde învăţătură în care a arătat con-tribuția părintelui protopop Ioan Jidoi

la bunul mers al vieții bisericești dincuprinsul parohiilor în care a slujit, aprotopopiatului precum și la viațaeparhiei, transmițând, totodatămângâiere și speranță familiei îndo-liate, preoților din ProtopopiatulLipova și credincioșilor din ParohiaRadnaPreasfințitul Părinte Siluan, încuvântul plin de emoție, transmiscelor de față, a conturat personali-tatea vrednicului și jertfelnicului slu-jitor al lui Hristos, a părintelui Ioan

Jidoi, de pe vremea când a fost preotîn Chelmac, satul natal al PreasfințieiSale. Ierarhul a menționat că și-ar fidorit să slujească împreună cu părin-tele în biserica din Radna, unde deatâtea ori l-a invitat, însă Bunul Dum-nezeu a rânduit ca pentru prima datăsă slujească aici la plecarea părinteluiprotopop Ioan spre veșnicie.Părintele Teodor Faur, coleg deseminar și bun prieten al părinteluiIoan Jidoi și apropiat al familiei sale,a prezentat viața și activitatea părin-telui protopop pe parcusul celor 62 deani cât i-a rânduit Bunul Dumnezeusă trăiască pe pământ. Părintele Ioan-Terentie Jidoi s-a născut la data de18 mai 1955 în Localitatea Slatinade Criș, com. Dezna din JudețulArad. Cursurile școlii primare și gen-erale le-a urmat la Școala Generalădin Orașul Sebiș. În anul 1972 s-aînscris la Seminarul Teologic Orto-dox din Caransebeș, iar în 1977 aurmat cursurile Facultății de Teologiedin Sibiu. În luna iulie a anului 1978se căsătorește cu Maria, Dumnezeubinecuvântându-i cu două fete, Ado-riana și Raluca. La 1 octombrie ace-

lași an a fost hirotonit preot de cătrevrednicul de pomenire Episcop Vis-arion Aștileanu al Aradului, Ienopoleiși Hălmagiului, pe seama ParohieiChelmac, Protopopiatul Lipova, undea păstorit timp de 16 ani, până la 1aprilie 1994, când este transferat laParohia Radna, parohie în care și-adesfășurat activitatea de preot cumultă dăruire și devotament, până înziua de azi când Arhiereul cel Veșnicl-a chemat la o nouă slujire. Datoritămultelor sale calități administrativeși tactului pastoral, la 1 august 2014,este numit de către ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, protopop al Lipovei,îndeplinind cu multă râvnă și respon-sabilitate această ascultare până latrecerea sa la cele veșnice.Trupul neînsufleţit al părinteluiIoan Jidoi a fost apoi luat şi purtatpe braţe de preoţi în procesiunea deînconjurare a bisericii, după care,cortegiul funerar s-a deplasat spreCimitirul Eternitatea din Municip-iul Arad, acolo unde a fost depustrupul părintelui spre odihnăveșnică. Protos. Iustin Popovici  

S-a născut la 27 septembrie 1922în Gurahonţ, judeţul Arad. A urmatşcoala primară din satul natal (1929-1934), Şcoala de arte şi meserii dinBaia de Criş (un an), gimnaziul dinBrad, apoi Şcoala Normală din Arad(1936-1942). La Şcoala Normală, într-un dialog cu mai mulţi colegi, face odeclaraţie despre Ion Antonescu şiHoria Sima, în care susţine că el nu-ipoate judeca drept oameni politici pen-tru faptele lor, deoarece nu-i cunoaşte.Este denunţat în mod calomnios decătre un fost coleg, exmatriculat dinşcoală. Declaraţia lui Gheorghiţă estedistorsionată şi interpretată de cătreSiguranţă ca o insultă la adresamareşalului, sub suspiciunea deapartenenţă la activitate legionară clan-destină. Este arestat, dar eliberat dupătrei zile, fiind cercetat în stare de lib-ertate. Din acest motiv, la 6 noiembrie1942 este condamnat la 6 luniînchisoare corecţională. Execută cinciluni, după care în aprilie 1943 esteincorporat în Regimentul 1 Roşiori dinArad. Este trimis pe frontul de Est, lup-tând la Stanislav, la limanul Bugului.În octombrie 1943 se întoarce înţară, pentru refacerea unităţii. În feb-ruarie 1944 este trimis din nou pefront, la Cetatea Albă, caradiotelegrafist, într-un batalion devănători de munte. În 1945 este lăsat lavatră, an în care Gheorghiţă obţinediploma de învăţător şi bacalaureatulla Liceul „Sf. Sava” din Bucureşti. În1946 se înscrie la Academia Teologicădin Arad şi la Facultatea de Filosofiedin Cluj, la frecvenţă redusă. În 1948intră în atenţia Siguranţei comuniste,mai ales pentru că figura ca legionar înevidenţele Siguranţei. Deoarece stu-dentul Gheorghiţă înfiinţase un cercde filosofie în cadrul Academiei, încare dezbătea inclusiv probleme legatede filosofia marxistă, organele derepresiune încep să-l suspecteze deactivitate legionară, prin reorganizareaFDC-Arad. Se întâmpla într-operioadă în care autorităţile comunisteurmăreau penetrarea spaţiului preuni-

versitar şi universitar arădean cu celuleUTM. De asemenea, o excursie făcutăcu mai mulţi colegi, inclusiv CrăciunOpre, pe muntele Găina sau la Schit-ul Feredeu, e interpretată ca partici-pare la tabere legionare. Este bănuit căar fi primit instrucţiuni de la GligorCantemir, fost legionar, paraşutat deaviaţia germană în decembrie 1944,pentru a săvârşi sabotaj în spatele fron-tului, pe care nu le-a mai înfăptuit. Dinaceste motive, în urma Ordinului MAInr. 5 din 15 mai 1948, Siguranţaarădeană trece la arestări.La 31 mai 1948, toţi studenţiiAcademiei arădene sunt arestaţi într-onoapte, apoi o parte eliberaţi. Înanchete rămân cei consideraţi apropi-aţi ai lui Gheorghiţă. Acesta din urmăscapă de la arestare, nefiind în Arad.Auzind de arestările făcute la Acade-mie, Gheorghiţă încearcă să seascundă. Este ajutat de către un apropi-at, se pare, agent al Siguranţei. De fapt,Gheorghiţă şi apropiaţii săi sunt filaţide către Securitate. În noiembrie 1948,Gheorghiţă se întâlneşte cu GligorCantemir. I se sugerează că ar fi maibine să treacă frontiera, pentru a mergeîn exil, chiar la Paris, pentru a-şi final-iza studiile. Se declară de acord. Însă,la 20 noiembrie 1948, când urma sătreacă frontiera, Gheorghiţă este arestatde Securitate. În ancheta Securităţii,Viorel Gheorghiţă este acuzat de reor-ganizarea FDC-Arad, în urmainstrucţiunilor pe care le-ar fi primit dela Gligor Cantemir, că ar fi ţinut şed-inţe legionare în cadrul AcademieiTeologice, că ar fi strâns cotizaţii şi căar fi iniţiat tabere legionare. ScenariulSecurităţii era rezultatul unor inter-pretări abuzive asupra atitudinilor anti-comuniste adoptate de Gheorghiţă şide colegii săi din academie în cursulanului 1948.În anchetă este caracterizat astfel:„inteligent, hotărât, periculos, pătrunsde o înaltă cultură religioasă, naţion-alistă şi legionară, bun organizator şiactivist în mişcarea legionară subver-sivă, periculos a fi redat societăţii,

capabil de acte contra regimului şiSecurităţii Poporului; este nesincer;nu se poate redresa”. Prin Sentinţa nr.449 din 23 martie 1949 a TribunaluluiMilitar Timişoara, Gheorghiţă a fostcondamnat la 10 ani muncă silnică,pentru „uneltire contra ordinii sociale”.Cunoaşte universul concentraţionarromânesc: Timişoara (ianuarie 1949),Aiud (iulie 1949 şi mai 1956), Piteşti(august 1949), Gherla (octombrie1951), Baia Sprie (ianuarie 1952), Jila-va (februarie 1955, mai 1956 şi noiem-brie 1958) şi Arad (februarie 1955).Trece prin reeducarea de la Piteşti.În februarie 1955, împreună cuTeodor Bej, Traian Băltoiu şi IonBlăgăilă, Gheorghiţă este anchetat dinnou la Securitatea din Arad asupraperioadei reeducării, a detenţiei şiactivităţii legionare de până la arestare.Acţiunea Securităţii se înscria în plan-ul de compromitere a celor carerefuzaseră reeducarea sau care nuacceptaseră să devină martori aiacuzării în procesul Ţurcanu. Securi-tatea construia un alt scenariu conformcăruia toţi cei care refuzaseră reedu-

carea, de fapt, ar fi continuat activitatealegionară în detenţie. În ancheta de laArad, Gheorghiţă a declarat despreactivitatea religioasă în penitenciaruldin Timişoara, cum se împărţeaupachetele cu hrană primite de lafamilii, cum se ţineau lecţii de istorieşi filozofie (de exemplu viaţa şi activ-itatea lui Kant).Totodată, Gheorghiţă a afirmat căîn timpul reeducării a fost nevoit să-şiexagereze activitatea politică de pânăla arestare: „Faptele şi lucrurile îndemascarea dată de mine nu suntreale; unele sunt denaturate, iar alteleinventate; o parte însă sunt adevărate.Faptul că unele lucruri sunt denaturatesau inventate se datorează împre-jurărilor în care a fost dată respectivademascare”. Cu toate acestea, declar-aţiile lui Gheorghiţă sunt ideologizatede către anchetatorii care consemnauconform scenariului acuzator, toateprocesele verbale fiind supervizatezilnic de către ofiţeri superiori. Depildă, activităţile spirituale dindetenţie sunt catalogate şedinţelegionare. Pentru a protesta faţă de

acuzaţiile care i se aduc, în decembrie1955 Gheorghiţă intră în grevafoamei. Însă, la puţin timp este nevoitsă abandoneze.Din ancheta de la Arad, este trim-is din nou la Aiud. În martie 1957 par-ticipă la greva deţinuţilor din peniten-ciarul Aiud. La momentul eliberării, înziua de 17 noiembrie 1958, conformOrdinului MAI nr. 10.036 din 10 sep-tembrie 1958, Gheorghiţă este trimis îndetenţie administrativă în lagărul de laCulmea. În iunie 1959 este transferatdin nou în penitenciarul Timişoara.Prin Sentinţa nr. 264/1959 a Tri-bunalului Militar Timişoara este con-damnat la 25 ani muncă silnică, pentruinfracţiunea de „uneltire contra ordiniisociale”. Se punea astfel în practicăscenariul Securităţii din 1955. Treceprin închisorile din Arad (septembrie1959) şi Aiud (octombrie 1959). La 25iunie 1964 este eliberat din peniten-ciarul Aiud. După eliberare se anga-jează ca muncitor necalificat, iar maiapoi ca tehnician pe Şantierul nr. 5Banat al ICIM Braşov. Încearcă să seintegreze în mediul religios arădean,cultivându-i pe preoţii Gheorghe Liţiu,Teodor Bej, Demian Tudor, CornelCaceu şi Emilian Benţa. Are pre-ocupări literare, scriind poezie şi par-ticipând la diverse cenacluri. Publicăpoezii la mai multe reviste literare, pre-cum „Familia” de la Oradea, pe careofiţerii de la Securitate le considerărezultatul unei „concepţii idealiste denuanţă mistico-ortodoxistă, specificepoeţilor de formaţie legionară”. Alţiiconsideră că poezia lui Gheorghiţă este„ermetică”, prin care „caută să exprimerealităţi sufleteşti”. Din aceste motive,este suspectat de continuarea activităţiilegionare. Securitatea îl urmăreşte prinagenţi, îi interceptează corespondenţa,îi percheziţionează locuinţa şi îlanchetează în mai multe rânduri.Adrian-Nicolae PetcuSursa: http://ziarullumina.ro/ Inchi-sorile-studentului-viorel-gheorghita-de-la-academia-teologica-din-arad-ii--127793.html

Închisorile studentului Viorel Gheorghițăde la Academia Teologică din Arad
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I. INTRODUCEREConcursul National Cultural -Artistic Unirea: libertate şi unitateeste organizat cu binecuvântareaPreafericitului Părinte Patriarh Danielşi cu aprobarea Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române (Temeinr. 7.176./2017, de către Sectorul teo-logic-educaţional al PatriarhieiRomâne în parteneriat cu MinisterulEducatiei Naţionale. în perioada 21noiembrie 2017 - 21 mai 2018.Prezentul concept regiementeazăorganizarea şi desfăşurarea Concur-sului Naţional Cultural - Artistic Uni-rea: libertate şi unitate, care se adre-sează copiilor participanţi la grupelecatehetlee din parohlile înscrise înProgramul Naţional „Hristos împăr-tăşit copiilor şi preoţilor coordona-tori de grup catehetic, profesorilor dereligie şi altor educatori creştini.
II. DESCRIEREA 
CONCURSULUI1. ArgumentLa iniţiativa Preafericitului Părin-te Patriarh Daniel, Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române a aprobatca anul 2018 să fie declarat Anulomagiu! al unităţii de credinţă şi deneam şi Anul comemorativ al făuri-torilor Marii Uniri din 1918, înPatriarhia Română.Între manifestările culturale, pro-gramate cu prilejul anului omagíal şicomemorativ, Sectorul teologic-edu-caţional organizează ConcursulNaţional Cultural - Artistic Unirea:libertate şi unitate.Concursul va evidenţia impor-tanţa libertăţii câştigate prin viaţa înHristos, a tradiţiei şi a portului popu-lar, pnecurn şi unitatea de cred inţă şide neam în ţara noastră, în contextulunor tendinţe puternice de diluare şirelativizare a ei.2. Titlul: Concursul Naţional Cul-tural - Artistic Unirea: libertate şi uni-tate3. Scopul concursuluiScopul concursului este de a cul-tiva dragostea fată de ţară şi de Bise-rică şi de a-i educa pe copii în sensulrespectării valorilor tradiţionale şi aafirmărli propriei identităţi religioase,culturale şi naţionale.Concursul va avea totodată şi uncaracter filantropic.4. Obiective specifice- identificarea elevilor cu aptitu-dini speciale: artistice, literare şi dedezvoltare a interesului pentru lectu-ră şi pentru creatie literară, plastice(desen, fotografie), teologice, decomunicare şi organizare etc;- importanta fllantropiei în dez-voltarea relaţiilor inter-umane;- stimularea creativităţil prin rea-lizareafredactarea unor creaţii artisti-ce, literare, plastice sau teologice;- dezvoltarea imaginaţiei şi aîncrederii în talentul lor;- înţelegerea libertăţii şi asumareaei din perspectiva creştină;- consolidarea unităţii de neam şicredinţă;- asigurarea unei bune colaborăriBiserică-Şcoală-Familie.

III. ASPECTE 
ORGANIZATORICE1. Grup ţintă: grupurile cateheti-ce parohiale2. Durata concursului: noiembrie2017 - mai 20183. Participanţi: Concursul se adre-

sează copiilor, preotilor, profesorilorde religie / de altă disciplină implicaţiîn Programul Naţional Catehetic„Hristos împărtăşit copiilor” şi altoreducatori creştini.4. Anunţarea concursului şi con-diţiile de participare în perioada 15-20 noiembrie 2017 Sectorul teolo-gic-educaţional va transmiteoonceptui Concursul al Naţional Cul-tural - Artistic Unirea: libertate şi uni-tate eparhiilor din ţară. Fiecare epar-hie va transmite conceptulprotopopiatelor, iar acestea parohiilor.La concurs se vor înscrie elevidin învăţământul preuniversitar (7-18 ani, indiferent de număr), care facparte din grupa de cateheză, sub coor-donarea unui preot şi unui profesor dereligie / altă disciplina. Grupul decateheză format la nivelul parohieiva realiza împreună un proiect are vaavea un caracter cultural - artistic,care poate cuprinde creaţii literare -artistice - multimedia. reprezentareaacestora în spaţiul public, în cadrulunor evenimente organizate sau înspaţii private având un caracter filan-tropic (spital, orfelinat, cămin debătrâni etc.).5. Secţiunile concursuluiConcursul Naţional Cultural -Artistic Unirea: libertate şi unitatecuprinde mai multe secţiuni: literară,artistică şi multimedia. Fiecare echi-pă de la nivelul parohiei va aicătuiun proiect care poate să conţină, laalegere, lucrări cu conţinut teoretic(din secţiunea literară) şi lucrări cucaracter practic (din secţiunile artisti-că sau multimedia). Lucrările vor fiprezentate în cadrul unui evenimentorganizat de către echipă (expoziţie.scurt recital, spectacol etc.l. Tematicaacestor lucrări trebuie să fie subordo-nată Anului omogial al unităţii de cre-dinţă şi de neam şi Anului comemo-rativ ql făuritorilor Marii Uniri din1918 şi să se încadreze în obiective-le specifice enunţate mai sus.Temele din sectiunea literară potfi: a. O poezie despre viaţa de şcolara unui elev creştin;

b. Un eseu / o compunere despreunitatea credinţei / libertatea în Hris-tos / unitatea de neam în societateacontemporană (max. 2 pagini);c. O foaie parohiala / buletinparohiai / articol de ziar pe tema con-cursului;d. O scrisoare către Dumnezeudespre viaţa mea (în Şcoală şi în Bise-rică) (max. 1 pagină)e. O rugăciune către Dumnezeupentru toţi cei din şcoală (profesori şielevi).În secţiunea artistică se pot găsi:a. O icoană a unui praznic împă-rătesc / a unui sfânt;b. Compoziţie plastică;c. Meşteşugărie (sculptură, mate-riale neconvenţionale, mozaic, bro-derie, ţesătură, origami etc.;d. Festival de cântece şi jocuritradiţionale;e. Festival de muzică patrioticăsau religioasă legată de tema unităţiişi a libertăţii.Iar în secţiunea multimedia:a. Prezentări powerpoint despre:- Anul 1918 - Anul Marii Uniri(persoane care au contribuit la reali-zarea Marii Uniri, prezentări de locurietc.);- Libertate şi responsabilitate etc.b. Film despre Marea Unire.6. Evaluarea proiectuluia. Criterii de evaluareLa Congresul Naţional Hristosimpărldşit copiilor, ediţia a X-a, s-astabilit utilizarea a două criterii deevaluare, şi anume: un set de criteriifixe care nu pot fi supuse interpretă-rii şi un set de criterii care lasă locinterpretării, cu menţiunea că eva-luarea trebuie să contribuie la încura-jarea tuturor copiilor pentru partici-parea la acest fel de activităţi şi nudescurajarea lor prin competiţie strân-să şi rigidă. În acest sens, se va acor-da fiecărui copil importanţa cuvenităşi satisfactia participării la un eveni-ment care să îi deschidă inima spreDumnezeu şi neamul din care faceparte.a.1. Criterii fixe* Lucrare teoretică:

a) Conţinut- conexiune cu aria de referinţăa concursului (valoarea mărturisi-rii, valorile educaţiei contempora-ne, necesitatea educatiei, mijloaceeducative, finalitatea educaţiei) - 5pct.- conexiune cu educaţia cateheti-că a Bisericii (valorile educaţiei creş-tine, necesitatea educaţiei creştine,mijloace educative creştine, finalita-tea educaţiei creştine) - 5 p.P Claritate. imaginatie. nriginali-tate - 5 p.* Lucrare practică:- Calitate artistică - 15 pct.- Concordanţa temei cu subiectulconcursului - 5 p.- Complexitatea lucrării - 10 p.* Viziunea unitară a portofoliului- 5 pct.a.2. Criterii de Interpretare sauinterpretabile* Eveniment:a) Participare- Implicare în susţinerea eveni-mentului public (expoziţie, festivaletc.) - 10 pct.- Impact obţinut - 10 p.- Amploare eveniment -5 p.* Aspecte cultural - artistice:ir' Calitate artistică - 15 pct.ă- Accente filantropice - 10 p.Total: 100 p.b Modalitatea evaluăriii. La nivelul protopopiatelor1. Fiecare portofoliu şi derulareaevenimentului public vor fi evaluatede membrii juriului potrivit dome-niului de specialitate, conform crite-riilor de mai sus şi va primi de la 0 la100 de puncte. După evaluarea lucră-rilor se va calcula punctajul obţinut (ase vedea ANEXA 1: fişa de evaluarea proiectului). Proiectul cu cel maimare punctaj se va caiifica la etapaurmătoare. În evaluarea portoloiiuluise va ţine cont de vârsta copiilor careau realizat lucrările respective, nota-rea fiind în concordanţă cu aceasta.Comisiile de evaluare la nivelulprotopopiatelor vor fi din zone dife-rite şi nu din aceiaşi zonă cu echipe-le participante la concurs.2. În perioada 21 noiembrie 2011- 31 Ianuarie 2018, se va desfăşuraetapa pe protopopiale a ConcursuluiNaţional Cultural-Artistic Unirea:libertate şi unitate, la finalul căreiavor fi evaluate şi vor fi premiate celemai bune 3 proiecte la nivel de pro-topopiat. Evaluarea se va face decătre o comisie numită de protopop şiformată din: responsabilul cu cateh-cza parohială. un profesor de limbaromână, un profesor de religie şi unprofesor de educaţie plastică. Comi-sia desemnată de protopop va evalualucrările dintr-un protopopial diferit,desemnat de către inspectorul epar-hial de cateheză.3. Pe parcursul evaluării, membriicomisiei vor nota punctajul propriu înFişa de evaluare o proiectului (Anexa1). Fişa de evaluare colectivă (Anexa2) va însuma, pentru fiecare concu-rent, punctele obţinute de la cei patruevaluatori (maximum 400 p.) şi vaindica locurile 1, 2 şi 3, la nivelulprotopopiatuluiş în total 3 proiectepremiate.ii. La nivel eparhial1. La nivelul eparhlei se va orga-niza, în perioada Săptămânii Lumi-nate şi a celor următoare până pe datade 1 mai 2018. spectacolul, expozitia

sau alt eveniment în cadrul căruia vorfi stabiliţi câştigătorii etapei eparhia-le a concursului. Toţi participanţii laconcurs vor purta costum popular tra-diţional care să reprezinte zona deprovenienţă.La acest eveniment vor lua partetoţi câştigătorii locurilor 1, 2 şi 3 dinjudeţele aflate în aria eparhiei, con-form Hotărârii Congresului NaţionalHristos împărtăşit copiilor.Evaluarea se va face de către ocomisie numită de către chiriarhullocului şi formată din: inspectorulpentru cateheza parohlală, un profe-sor de limba română, un inspector /profesor de religie şi un profesor deeducaţie plastică. Aceştia nu fac partedin echipele concurente. Pe parcursulevaluării, membrii comisiei vor notapunctajul propriu în Fişa de evaluarea proiectului (Anexa 1). Fişe de eva-luare colectivă (Anexa 2) va însuma,pentru fiecare concurent, puncteleobţinute de la cel patru evaluatori(maximum 400 p.) şi va indica cei 3câştigători la nivelul eparhiei. Eva-luarea se va face pe judeţele partici-pante din cuprinsul aparitiei şi vor fidesemnati câştigătorii locurilor 1 dinfiecare judeţ. Aşadar, vor putea exis-ta în aceiaşi eparhie mai mulţi câşti-gători ai locului întăi, în funcţie dearia geografică a eparhiei (ex: o epar-hia = un judeţ = un câştigător; o epar-hie = două judeţe = doi câştigătorietc.).  Ei vor reprezenta eparhia laevenimentul care va avea loc înperioada 20 - 211 mai 2018, laPatriarhia Română.7. Premierea echipelor câştigă-toare La nivel de protopopiat şi la niveleparhial, premierea copiilor (premii-le I, II şi III) se va face de către pro-topopiate/eparhii, conform graficuluiconcursului. Diplomele oferite vor firealizate de către Centrele eparhiale,respectând profilul concursului şiidentitatea Programului NaţionalCatehetii: Hristos împărtăşit copiilor.Pe diplomele oferite vor fi trecutesiglele partenerilor locali ai concur-sului. Premiile vor fi oferite de cătreeparhii şi protopopiate (se pot acordamai multe premii şi menţiuni pentrua încuraja participarea copiilor şidiversitatea lucrărilor).La nivel naţional va fi premiatăechipa şi proiectul care a obţinut Pre-miul I pe fiecare iudeţ din eparhie,fiind prezenţi la ceremonia de pre-miere din 21 mai 2018, copilul repre-zentant al acestei echipe împreună cucel care a coordonat-o - preot / pro-fesor de religie/de altă disciplină lto-tal: 42 de copil şi 42 de coordonato-rii. Cele 42 de echipe câştigătoaredin ţară, conform numărului deiudeţe, plus Municipiul Bucureşti,vor primi diplome şi premii înobiecte. La acest nivel cheltuielilevor fi acoperite de Biroul de catehi-zare a tineretului din cadrul Secto-rului teologic-educaţional al Patriar-hiei Române.Pentru etapa naţională, eparhiilevor trimite, împreună cu portofoliulcâştigător, un CD/DVD (maximum 5minute, format ,,.avi”) cu cele maireprezentative momente ale desfăşu-rării concursului.Mai multe detalii despre concursa se vedea pe: http://patriarhia.ro/con-cursul-national-cultural--artistic-unirea-libertate-si-unitate-9216.html

Concursul Naţional Cultural – Artistic„Unirea: libertate şi unitate”



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Slujire arhierească în Parohia Iermata În Duminica a 22-a după Rusalii, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului s-a aflat în mijlocul credin-cioșilor din Parohia Iermata, ProtopopiatulIneu. Chiriarhul a fost întâmpinat de cătrepărintele Adrian Zaha, protopopul Ineului șide către preotul paroh Gheorghe Mance,înconjurați de preoții din vecinătate, ofi-cialitățile centrale și locale și toată suflareasatului.Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa abinecuvântat lucrările exterioare de renovarea sfintei biserici, după care, în biserica paro-hială cu hramul ,,Înălțarea Domnului”, asăvârșit Sfânta Liturghie arhierească.În cuvântul de învățătură, Chiriarhularădean a vorbit despre ,,Urmarea dreptății”(cf.citirilor scripturistice Gal. 6; Luca 16 șiCazaniei din Duminica a 22-a după Rusalii)făcând referire în special la răspunsul dat dePatriarhul Avraam bogatului nemilostiv dinparabolă, trezind conștiința celui care nu îșiajută aproapele. Nu se face referire atât labogăție și sărăcie, cât la modul în care aces-tea se reflectă în viață. Astfel, săracul Lazărdovedește virtutea răbdării fără șovăire, faptpentru care este și numit spre deosebire debogatul care nu dovedește conduita cuven-ită pentru a fi remarcat. La cântarul dreptățiise face mereu apel pentru echilibrul dorit înviață. Dreptatea e o virtute cardinală,călăuzind, adică, trăirea creștină prin dreap-ta cugetare în toate. Dreptatea lui Dum-nezeu este în veac așa cum arată și izvoareleRevelației divine. Citirile scripturistice alezilei prilejuiesc și luarea aminte la datoriafață de cei adormiți, potrivit tradiției moșilorde iarnă, a amintit Înaltpreasfinția Sa.La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei a oferit preacucer-nicului părinte paroh Gheorghe Mance,preot în această parohie din anul 1976, dis-tincția de iconom stavrofor.Răspunsurile liturgice au fost date decătre un grup de studenți de la Facultatea deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad.Sfinții Arhangheli prăznuițila Mănăstirea RoșiaÎn ziua prăznuirii Soborului SfinţilorArhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturorcereştilor puteri, mulţime de pelerini dintoate părţile judeţului Arad au venit la Mănă-stirea închinată Sfinţilor Arhangheli Mihailşi Gavriil din satul Roşia, ProtopopiatulSebiş, pentru a participa la slujba de hram.Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, înconjurat de un sobor de pre-oţi şi diaconi. Din sobor a făcut partepărintele Alexandru Botea, protopopulSebişului, precum și arhid. Tiberiu Arde-lean, inspector eparhial.În cuvântul de învăţătură, Chiriarhularădean a vorbit despre ,,Lumea nevăzută”(cf.citirilor scripturistice: Evr. 8; Luca 10), carealitate pilduitoare și îndrumătoare toto-dată pentru cea văzută spre înaintarea înbine prin lupta cu răul. De asemenea, Ier-arhul a arătat locul și însușirile îngerilordreptății și cei ai nedreptății ca și lucrarealor în raport cu oamenii. Cinstirea SfințilorArhangheli ca hram al mănăstirii, aratăfolosul pe care îl are lumea mereu subacoperământul aripilor celor netrupești.Citirile, imnele și rugăciunile zilei suntedificatoare în privința dreptei învățăturidespre sfinții îngeri, a subliniat Înaltpreas-finţia Sa.În cadrul Sfintei Liturghii, diaconulFlorin-Ioan Gașpar a fost hirotonit preot peseama Parohiei Cărand, ProtopopiatulSebiș. La finalul Sfintei Liturghii, a fosthirotesit duhovnic.Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fostdate de un grup de studenți de la Facultateade Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad, condus de tânărul student teolog Ște-fan-Ioan Muț.La finalul Sfintei Liturghii, maicastareţă Haritina Cârdei a mulţumit Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei pentru acestpopas duhovnicesc în mijlocul obştii mon-ahale de maici, precum şi tuturor pelerinilorveniţi în număr mare la hramul sfintei mănă-stiri.

Slujire arhierească și hiroto-nie întru ierodiacon la Cate-drala Veche din AradÎn ziua de pomenire a Sfântului IerarhNectarie de la Eghina, 9 noiembrie 2017,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului a săvârșit Sfânta Liturghiearhierească în Catedrala Veche din Arad,înconjurat de un sobor de preoți și diaconidin care au făcut parte și protos. dr. IustinPopovici, consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului, prof.dr. Cristinel Ioja, decanulFacultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad, pr. Traian Micoroi, parohulCatedralei Vechi, arhid. Tiberiu Ardelean,inspector bisericesc.În cadrul Sfintei Liturghii, Chiriarhul ahirotonit întru ierodiacon pe seama Mănă-stirii Hodoș-Bodrog pe monahul Nicolae(Marcel) Tang, lector universitar la Facul-tatea de Teologie din Arad, fost profesor deReligie la Colegiul Național PreparandiaDimitrie Țichindeal din Arad și protopsalt alCatedralei Vechi timp de aproape 15 ani.Răspunsurile liturgice au fost date de ungrup de studenți de la Facultatea de Teolo-gie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad,condus de tânărul student teolog Ștefan-Ioan Muț.La finalul sfintei slujbe, Înaltpreasfinți-tul Părinte Timotei a rostit un scurt cuvântsubliniind pomenirile zilei, precum și citir-ile de la Sfânta Liturghie. Totodată l-a felic-itat pe noul hirotonit, urându-i cele de cuvi-ință în noua misiune încredințată.Parohul Catedralei Vechi, părintele Tra-ian Micoroi, a mulțumit ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei pentru deosebita grijă părin-tească purtată față de ostenitorii ParohieiArad-Centru și pentru hirotonia unuia din-tre slujitorii devotați ai ei, precum și tuturorcelor care au asistat la una dintre cele maifrumoase rânduieli ortodoxe, hirotonia unuicleric.După Sfânta Liturghie, cei prezenți aufost invitați la o agapă organizată de paro-hie și familia părintelui Nicolae Tang.Pomenirea Sf. Mare Mc. Mina– ocrotitorul ParaclisuluiFacultății de Teologie Ortodoxă din AradSâmbătă, 11 noiembrie a fost o zi apartepentru profesorii şi studenţii Facultăţii deTeologie Ortodoxă Ilarion V. Felea” dinArad. Aceasta întrucât în această zi îlprăznuim pe Sfântul Mare Mucenic Mina,ocrotitorul Paraclisului din curtea Facultăţii,alături de Sfântul Cuvios Maxim Mărtur-isitorul, prăznuit în ziua de 21 ianuarie. Şi înanul acesta, Sfântul Mare Mucenic Mina, afost cinstit după cum se cuvine, cu o rân-duială deosebită, aşa cum de altfel se cuvinesă fie cinstit patronul şi ocrotitorul unui locaşsfânt de închinare şi rugăciune. Astfel,Vineri seara, în ajun, a fost săvârşită slujbaVecerniei cu Litie la care a slujit și întâistătă-torul eparhiei noastre, Înalt PreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu.Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat în curteaaşezământului teologic de către soborulpărinţilor profesori slujitori şi de către stu-denţii Facultăţii cu o vie emoţie şi bucuriesufletească, fiind condus în Sfânta Biserică.Din soborul slujitorilor au făcut partepărinții profesori slujitori la Paraclisul Fac-ultății, părintele Arhidiacon Asist. Drd.Tiberiu Ardelean precum și foști studenți aiFacultății, acum preoți în parohiile eparhieinoastre. Răspunsurile la strană au fost datede asemenea de un grup format din stu-denți, masteranzi și absolvenți ai Facultățiide Teologie arădene.La sfârșitul slujbei Vecerniei cu Litie,Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei a rostit un frumos cuvânt de zidiresufletească, arătând că Sfântul MareMucenic Mina ne arată prin pilda vieţii salecă adevărata cinstire trebuie acordată numailui Hristos, Domnul şi Stăpânul nostru, fiinddin această privinţă un model autentic deslujire a lui Hristos pentru toţi preoţii şiviitorii slujitori ai Sfântului Altar, dar şi pen-tru toţi credincioşii Bisercii. ÎnaltpreasfințiaSa s-a referit și la ceilalți sfinți cinstiți înaceastă zi: Victor și Vicențiu, SfântaMuceniță Ștefanida, dar mai ales SfântulTeodor Studitul, cel care a luptat cu foartemultă râvnă și pricepere teologică pentruapărarea sfintelor icoane.Părintele Arhiepis-

cop a legat faptul acesta al pomenirii Sfân-tului Teodor Studiutul și de lucrările caresunt în derulare la Paraclisul Facultății deTeologie din Arad, pentru pictarea acestuia,astfel încât Sfântul Locaș să fie împodobitși prin sfintele icoane care vor străluci pepereții săi, constituind astfel și un îndrumarvăzut pentru studenții teologi și credincioșiicare vin în acest loc de rugăciune. Acestfapt are o importanță majoră, a arătat Înalt-preasfinția Sa, mai ales în anul închinat deSfântul Sinod al Bisericii noastre sfinteloricoane și tuturor iconarilor sau pictorilor debiserici, alături de pomenirea Patriarhului depioasă memorie, Justinian Marina și a tutur-or mărturisitorilor pentru dreapta credință șiOrtodoxie din timpul perioadei comuniste.Cuvântul de mulţumire adresat ier-arhului a fost rostit la sfârşitul slujbeiVecerniei de către Părintele Ştefan Negre-anu. După slujba Vecerniei cu Litie a fostsăvârșită în continuare și slujba UtrenieiSfântului Mina. A doua zi dimineața au fostsăvârşite în chip solemn slujba AcatistuluiSfântului Mina, şi în continuare SfântaLiturghie de praznic. Slujire arhierească în ParohiaHălmăgelÎn Duminica a 25-a după Rusalii, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a poposit în mijlocul credin-cioșilor din Parohia Hălmăgel,Protopopiatul Sebiș. Aici, Chiriarhul a fostîntâmpinat de către protopopul locului, PCPărinte Alexandru Botea, de doamna primarMihaela Banci, de preotul paroh Ciprian-Nicolae Briciu și de toată suflarea satului.Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a săvârșitSfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biser-ica parohială cu hramul ,,Sfinții Arhanghe-li Mihail și Gavriil”, înconjurat de un soborde preoți și diaconi.La momentul cuvenit, Chiriarhularădean a rostit un cuvânt de învățăturădespre ,,O potrivire calendaristică” (pe bazacitirilor scripturistice ale duminicii: Efes. 4;Luca 10), adică pomenirea Sfântului Ioancel Milostiv, patriarhul Alexandriei chiar înduminica Samarineanului milostiv, prile-juind astfel exemplificarea întocmai pentrucredincioși a parabolei atât de grîitoare pen-tru filantropia creștină, prin viața jertfelnicăpentru aproapele a unuia dintre ierarhii aleșiai Bisericii. Tâlcuirea Evangheliei dumini-cale, după Cazania zilei, a arătat cum subchipul samarineanului milostiv este ÎnsușiMântuitorul, ilustrând mila divină față de ceice în căderile pe calea vieții caută mân-tuirea, a amintit Înaltpreasfinția Sa.La final, Înaltpreasfințitul Părinte Tim-otei a oferit preotului paroh Ciprian-Nico-lae Briciu distincția de iconom în semn dealeasă prețuire pentru hărnicia de care a datdovadă în treburile gospodărești ale paro-hiei.După Sfânta Liturghie, Chiriarhulîmpreună cu soborul de slujitori, a sfințitobiectele noi de cult, achiziționate de cred-incioși, crucea ce va fi așezată pe turla bis-ericii și locul unde se va construi o casăparohială nouă.Sfântul Ioan Hrisostomsărbătorit de arădeniÎn zilele de 12 şi 13 noiembrie, SfântulIoan Gură de Aur, arhiepiscopul Constan-tinopolului a fost sărbătorit cu multă evlaviede către clericii şi credincioşii arădeni.Aceasta, deoarece în Catedrala Arhiepis-copală „Sfânta Treime” din municipiul Aradse află de câţiva ani o frumoasă raclă deargint cu o părticică din moaştele SfântuluiIoan Gură de Aur, primite în dar din CetateaVaticanului. Sărbătoarea marelui Ierarhdevine an de an un eveniment spiritualaşteptat şi trăit cu bucurie duhovnicească decătre credincioşii arădeni.Astfel, în seara zilei de duminică, 12noiembrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, împreună cuPreasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, încon-juraţi de un ales sobor de preoţi şi diaconi şiîn prezenţa a numeroşi credincioşi, ausăvârşit slujba Vecerniei cu Litie, caredeschide sărbătoarea praznicului. Slujba s-a desfăşurat după rânduiala bisericească,având ca moment culminant procesiunea cusfintele moaşte, purtate de soborul slujitor,în jurul Catedralei arhiepiscopale. Preoţi şicredincioşi cu făclii aprinse au intonat

troparul sfântului şi s-au rugat ca sfântul sămijlocească înaintea lui Dumnezeu pentruei. Sfintele moaşte împreună cu icoana sfân-tului au fost aşezate în mijlocul catedraleispre a fi cinstite de către credincioşii dorni-ci de a primi ajutorul Sfântului Ioan Gură deAur.Cuvântul de învăţătură în seara de ajuna fost rostit de către Preasfinţitul PărinteEmilian Crişanul, care a prezentat aspectdin viaţa şi opera Sfântului Ioan Gură deAur, învăţături folositoare pentru viaţa creşt-ină de astăzi.În ziua de luni,13 noiembrie, în Cate-drala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”, Inalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, împreună cu PreasfinţitulPărinte Emilian Crişanul, au oficiat SfântaLiturghie, înconjuraţi fiind de soborul pre-oţilor şi diaconilor şi în prezenţa număruluimare de credicnioşi.Predica zilei a fost rostită de către Chiri-arhul arădean, având ca titlu ,,Învățător atoată lumea”, în care a evocat momente dinviaţa Sfântului Ioan Hrisostom, reflectândspiritul dreptăţii şi iubirii de oameni care l-a călăuzitSpre a încheia sărbătoarea şi ca odeschidere spre începutul Postului Crăci-unului, în seara zilei, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a săvârşit Acatistul Sfântu-lui Ioan Gură de Aur. la finalul acestuia,Înaltpreasfinția Sa a vorbit credincioșilorprezenți în legătură cu titlul de la SfântaLiturghie și cu Acatistul Sfântului Ioan Gurăde Aur, arătând modul in care sfântulpomenit a înțeles să-și împlinească datoriapastorală față de cei încredințați, cu exem-plificările respective din textul imnografieislujbelor, subliniind cinstirea de care s-abucurat în toate timpurile. cu pregătireafilosofică și retorică Sfântul Ioan Hrisos-tom a dovedit priceperea de a apăra și întăriînvățătura și practica bisericească în fațatuturor; iar moaștele sale au fost primite îndiferite centre, între care și Aradul, cu multăevlavie de către cler și popor.Numărul mare de credincioşi prezenţiîn aceste zile sunt expresia vie a evlaviei decare se bucură Sfântul Ioan Gură de Aur înrândul credincioşilor arădeni şi nu numai.Târnosire de biserică în Parohia CorbeștiÎn Duminica a 26-a după Rusalii, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a poposit în mijlocul credin-cioșilor din Parohia Corbeşti, ProtopopiatulLipova. Aici, Chiriarhul a fost întâmpinat decătre părintele Călin Mădăluţă din ParohiaSăvârşin, de domnişoara primar Irina Ones-cu, de preotul paroh Fabius Trif și de toatăsuflarea satului.Dupa slujba Utreniei, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a început Slujba târnosiriibisericii din Corbeşti. După aceasta, Chiri-arhul, înconjurat de un numerous sobor depreoți a săvârși Sfânta Liturghie în biseri-ca parohială cu hramul ,,Naşterea MaiciiDomnului”. Din sobor au făcut parte: Pr.Călin Mădăluţă, coordonator al Cerculuipastoral-misionar Săvârşin, Pr. Eugen Vol-ungan din Parohia Ostrov, Pr. Ionel Bălă-nescu din Parohia Ilteu, Pr. Laurenţiu Subadin Parohia Căprioara, Pr. Ștefan Dimitriudin Parohia Petriş, Pr. Valentin Săvușcădin Parohia Dorgoş, Pr. Cătălin Craveţ dinParohia Roșia Nouă, Pr. paroh Fabius Trifşi Arhidiacon Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial.La momentul cuvenit, Chiriarhularădean a rostit un cuvânt de învățătură înlegătură cu citirile scripturistice dinDuminica a 26-a după Rusalii (Pildabogatului căruia i-a rodit țarina, Efes. 5;Luca 12) și cu Pastorala Sfântului Sinodpentru prima duminică din Postul Crăci-unului, în care a vorbit despre adevăratabogăție, cea a virtuților prin care se câștigăîmpărăția lui Dumnezeu, exemplificândcu cea a enoriașilor parohiei și înaintașilorlor ca îndemn continuu la bine, oglindit șiîn biserica ridicată, mărturie a jertfelnicieituturor.După cuvântul Chiriarhului, pr. CălinMădăluţă a dat citire Pastoralei SfântuluiSinod al BOR la prima Duminică din Pos-tul Naşterii Domnului din anul 2017.Spre finalul sfintei slujbe, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei a oferit preo-tului paroh Fabius Trif distincția de

sachelar în semn de aleasă prețuire pen-tru hărnicia si purtarea de grija de care adat dovadă în treburile gospodărești aleparohiei.După Sfânta Liturghie, toti credincioșiiau intrat în Sfântul Altar nou târnosit pentrua se închina.În încheiere, părintele paroh a mulţumitpentru toate Bunului Dumnezeu, Înalt-preasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timo-tei, preoţilor şi tuturor celor care au con-tribuit şi au participat la acest evenimentdeosebit din viața parohiei.Hramul bisericii istorice și hirotonie întru ieromonah laMănăstirea Hodoș-BodrogÎn ziua praznicului Intrării MaiciiDomnului în Biserică, 21 noiembrie 2017,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului a fost prezent în mijloculobştii monahale şi pelerinilor de la Mănă-stirea Hodoş-Bodrog, pentru a prăznui hra-mul bisericii celei vechi.Cu acest prilej binecuvântat, Chiriarhula săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghiearhierească, înconjurat de un sobor de pre-oţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte:arhim. Teofan Mada, vicarul administrativși exarhul mănăstirilor din ArhiepiscopiaAradului, protos. Grigorie Timiș, starețulmănăstirii, arhim. Nestor Iovan, protos.Iustin Popovici, consilier cultural la CentrulEparhial, pr.dr. Cristinel Ioja, decanul Fac-ultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad, preot Traian Micoroi, paro-hul Catedralei Vechi din Arad, protos. Chir-il Mihalyi, preot Gabriel Gosta, parohiaȘimand, arhid. Tiberiu Ardelean, arhid.Gherasim Tompa, ierod. Nicolae Tang, diac.Paul Orădan și diac. Viorel Herlo.Cuvântul de învățătură rostit de cătreÎnaltpreasfințitul Părinte Timotei, a fost pussub titlul ,,Maica Domnului și Biserica”(cf.citirilor scripturistice ale praznicului: Evr.7; Luca 10-11), sau raportul dintre Vechiulși Noul Testament, adică între simbol șirealitate, prefigurare și împlinire, MaicaDomnului fiind personalitatea de referințăcea mai expresivă prin virtuțile ale cărorreprezentări arată sensurile vieții religioase,ca de pildă, ea însăși fiind numită Chivot,păstrătoare de daruri sfinte, Biserică sfințită,corabie purtătoare peste valurile vieții,sfeșnic de lumină dumnezeiască, masaPâinii cerești. Templele popoarelor dinvechime și mai ales Templul din Ierusalim,concentrau atât ca instituții, cât și ca edificii,valorile material și cele spirituale, tezaurelepe care conducătorii trebuiau să lefolosească cu chibzuință spre binele gener-al. Așișderea, și biserica să contribuie ladesăvârșirea binelui. Maica Domnuluidevine și a Bisericii, care este Trupul tainical Domnului, întrucât prin ea Dumnezeu s-a făcut Om. Astfel, este Maica tuturor celorcare fac parte din Biserică și se împărtășescde darurile acesteia. Istoria bisericeascăînsăși, dovedește acest lucru, ceea cepraznicul de astăzi consemnează cu prisos-ință, a amintit Înaltpreasfinția Sa.Cu acest prilej, Chiriarhul a oficiat hiro-tonia întru Ieromonah a ierodiaconuluiNicolae Tang, vieţuitor la această mănăstireşi lector universitar la Facultatea de Teolo-gie din Arad, iar la finalul Sfintei Liturghii,Înaltpreasfinția Sa l-a hirotesit întruduhovnic.Răspunsurile liturgice au fost date decătre un grup de studenți de la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad, condus de stu-dentul teolog Ștefan-Ioan Muț.În acest cadru sărbătoresc a fost sărbă-torită astăzi de către vieţuitorii şi peleriniiarădeni ocrotitoarea Sfintei Mănăstiri aBodrogului, care de altfel este ocrotitoareatuturor mănăstirilor şi a tuturor monahilor,este de fapt prima monahie, ea trăind înSfânta Sfintelor o viaţă desăvârşită, modelde viaţă la care este chemat orice monah saumonahie.La final, în numele tuturor vieţuitorilorşi credincioşilor prezenţi, părintele stareţGrigorie Timiş, a mulţumit ÎnaltpreasfinţieiSale pentru slujire la hramul bisericii vechia mănăstirii şi pentru toată dragostea şipurtarea de grijă faţă de obştea monahală dinaceastă străveche vatră monahală, întregu-lui sobor de slujitori și tuturor credincioșilorpentru participare.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Slujire arhierească în Parohia AlunișÎn Duminica a 30 -a după Rusalii, cred-incioșii Parohiei Aluniș, Protopopiatul Aradau avut parte de o mare bucurieduhovnicească, întrucât în mijlocul lor apoposit Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului. În prezențaautorităților locale și unui număr impresio-nant de credincioși, Înaltpreasfinția Sa a slu-jit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în bis-erica cu hramul „Nașterea MaiciiDomnului”. Din soborul slujitorilor au făcutparte P. C. părinte conf. univ. dr. Lucian Far-cașiu, de la Facultatea de Teologie Orto-doxă din Arad, părintele Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial și pr. parohSorin Ioan Ilota.Cuvântul de învățătură al Chiriarhuluia fost pus sub titlul: ,,Păzirea poruncilor” (cf.Col. 3; Luca 18), în care a arătat cele privi-toare la desfășurarea vieții creștine în con-cordanță cu poruncile dumnezeiești și bis-ericești, a sfaturilor evanghelice și normelorde purtare morală după Sfânta Scriptură șiSfânta Tradiție, a învățămintelor istoriei șitoate cele privind raporturile dintre oameni,toate împreună constituind bogăția spiritu-ală a fiecărui om, precumpănitoare în bunachivernisire și a bogăției materiale într-unscop folositor tuturor. Se cunoaște că nubogăția în sine asigură mântuirea, ci bunachivernisire, aducând sporuri de viață pen-tru înveșnicire. Oricum, grija pentrudobândirea valorilor veșnice este un începutbun într-o lucrare ce se duce la îndeplinirecu ajutorul divin. Tinerețea înseamnă obogăție de daruri care se cer valorificateținând seama de conștiința ajutată de îndem-nul spre bine. Poruncile legate de legiuirilecare reprezintă buna rânduială în societate sedoresc călăuze sigure pe calea propășiriigenerale, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.La finalul Sfintei Liturghii, bucuria afost sporită prin venirea în parohie și a Preas-fințitului Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, care a slu-jit Sfânta Liturghie în parohia vecină, Fru-mușeni. Cu acest prilej, cei doi ierarhi ausfințit crucea care va fi așezată pe turlacapelei din cimitirul parohial. Pe lângă pre-oții care au slujit în sobor la Sfânta Liturghie,la acest eveniment au participat și pr. ViorelHigioșan (Parohia Frumușeni) și pr. DanMândra (Parohia Fântânele, fost preot parohîn Aluniș).În încheiere, părintele paroh a prezen-tat realizările în plan administrativ, mision-ar, filantropic și duhovnicesc împlinite în ceitrei ani de păstorire a parohiei.Ca semn de apreciere din partea Chiri-arhului pentru realizările prezentate, părin-tele paroh Sorin Ioan Ilota a primit distincțiade sachelar.
AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Slujire arhierească în Catedrala Veche din AradÎn Duminica a 25-a după Rusalii, 12noiembrie 2017, Preasfințitul Părinte Emil-ian Crişanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie înCatedrala Veche a Aradului, înconjurat deun sobor de preoți și diaconi și în prezențanumeroșilor credincioși. Din sobor au făcutparte și pr. Flavius Petcuț, protopopulAradului, pr.dr. Cristinel Ioja, decanul Fac-ultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad, pr. Traian Micoroi, parohulCatedralei Vechi.În cuvântul de învățăturăadresat celor de față, Ierarhul a făcut o tâl-cuire a Evangheliei de la Luca, cap. 10, rân-duită pentru această duminică, în care a ară-tat cât de importantă este dragostea și milafață de aproapele aflat în suferință și încer-care. Îndemnul Mântuitorului ,,Du-te și fă șitu asemenea!” este valabil și pentru noi și neobligă să-L urmăm pe Domnul în ceea ceprivește atitudinea față de cei din jurul nos-tru, de la compasiune și sprijin concret, pânăla jertfă. De asemenea, Preasfinția Sa a ară-tat că biserica de astăzi reprezintă acea casăde oaspeți în care se vindecă omul rănitsufletește și trupește de patimi și boli.

La momentul rânduit, zeci de credin-cioși, tineri și vârstnici s-au împărtășit cuTrupul și Sângele Mântuitorului.Răspunsurile liturgice au fost date deCorul Armonia al Parohiei Arad-Centru,condus de dirijorul Ovidiu Boar.La final, protopopul Aradului, părin-tele Flavius Petcuț, în numele clericilor șicredincioșilor Catedralei Vechi, i-a oferitIerarhului un frumos buchet de trandafiri.Vizită arhiereascăîn Parohia LipovaMomente de aleasă bucurieduhovnicească au avut credincioșii Paro-hiei Ortodoxe Române din orașul Lipova înprima duminică din Postul Nașterii Dom-nului(Duminica a XXVI-a după Rusalii),prin prezența în mijlocul lor a Preasfințitu-lui Părinte Emilian Crișanul, Episcop- vicaral Arhiepiscopiei Aradului care a coli-turghisit o Sfântă Liturghie Arhierească înBiserica „Adormirea Maicii Domnului” dinorașul Lipova, Biserică Monument Istoric,care are prima atestare documentară în anul1338.La primele ore ale dimineții PC Pr.Mircea Șirian, secretar al Oficiului Pro-topopesc Lipova, PC Pr. Ioan Rus, preotslujitor dimpreună cu mulțimea de credin-cioși au întâmpinat în fața sfintei biserici pePreasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-copul vicar al Arhiepiscopiei Aradului.În cuvântul de bun venit, PC Pr. MirceaȘirian a mulțumit Înaltpreasfințitului PărinteTimotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,pentru Arhiereasca binecuvântare datăPreasfințitului Părinte Emilian Crișanul dea participa și de a fi în mijlocul credin-cioșilor din Parohia Lipova. În continuarePC Pr. Mircea Șirian a prezentat pe scurt înfața Preasfințitului Emilian și a celorprezenți istoria de aproape 7 veacuri a bis-ericii, monument istoric, din orașul Lipova,scoțând în evidență că, monumentalacapodoperă arhitectonică nu ar fi pututdăinui și înfrumuseța peste veacuri dacăcredința și jertfelnicia locuitorilor nu ar fifost destul de puternică, pentru a putea trecepeste toate încercările de-a lungul istoriei.Preasfinția Sa, a mulțumit pentru fru-moasa primire, exprimând în cuvântul Săuo dorință mai veche de a sluji în acest fru-mos sfânt lăcaș, totodată amintind că și dor-ința vrednicului de pomenire, Pr. Ioan Jidoi-Protopop al Lipovei, trecut la cele veșnice,din păcate nu a putut fi dusă la îndeplinire,cât a fost el în viață, urmând ca în timpulSfintei Liturghii să se facă o slujbă depomenire pentru Pr. Ioan Jidoi, trecut la celeveșnice.În cadrul Sfintei Liturghii, la momen-tul stabilit s-a dat citire Pastoralei SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române laprima duminică din Postul Nașterii Dom-nului din anul 2017, pastorală dedicată„Anului omagial al sfintelor icoane, aliconarilor și a pictorilor bisericești” respec-tiv „Anului comemorativ Justinian Patri-arhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpulcomunismului”. În cadrul pastoralei s-afăcut apel, mai ales în această perioadă apostului în care ne aflăm, de a da dovadă deiubire milostivă față de semenii noștri careau nevoie de ajutorul nostru, respectiv s-adat îndemnul părintesc de a organiza laparohii, mănăstiri, protopopiate și centreeparhiale colecte de bani, alimente, haine șimedicamente pentru a putea fi apoi dăruitetuturor celor aflați în suferință și în nevoi,mai ales familiilor modeste cu mulți copii șipersoanelor sărace.La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanul a săvârșitslujba de pomenire a Pr. Ioan Jidoi, fostProtopop al Lipovei, trecut la cele veșniceîn urmă cu 2 săptămâni.În cuvântul adresat credincioșilorprezenți, Preasfinția Sa a amintit că (con-form citirilor scripturistice de la SfântaLiturghie; Ev. Luca, 12, 16-21), datorianoastră a creștinilor, mai ales în aceastăperioadă a postului în care am intrat,perioadă de pregătire și urcuș duhovnicescla care suntem invitați fiecare din noi săparticipăm, pentru a putea să întâmpinămcum se cuvine marele praznic al NașteriiDomnului, este de a mulțumii BunuluiDumnezeu pentru tot ceea ce ne oferăfiecăruia în parte, dar mai ales să Îi mulțu-mit pentru darul cel mai de preț care l-a

dăruit fiecăruia dintre noi, viața.Răspunsurile liturgice au fost date deCorul Doina, condus de către dl. SzaboMihai.La final Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop- vicar al ArhiepiscopieiAradului a transmis arhiereștile binecuvân-tări ale Înaltpreasfințitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, tuturor credin-cioșilor prezenți, mulțumind încă o datăpentru frumoasa primire.Slujire arhierească la Schitulde la TămandMarți, 21 noiembrie 2017, când esteprăznuită Intrarea în biserică a Maicii Dom-nului, Preasfințitul Părinte Emilian Crișan-ul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui a poposit la Schitul de maici de laTămand, Protopopiatul Ineu. Cu acest prilej,Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie înbiserica cu hramurile ,,Așezarea veșmântu-lui Născătoarei de Dumnezeu în bisericaVlaherne și Sfântul Voievod Ștefan celMare”, înconjurat fiind de un sobor de pre-oți și diaconi. Din sobor au făcut parte: pr.Adrian Zaha, protopopul Ineului, Protos.Teoctist Bălana, Mănăstirea Feredeu, pr.Sever Mocanu, Parohia Ineu-Traian, pr.Ciprian Tripa, duhovnicul schitului, pr.Sorin Streulea, Parohia Ciuntești, pr. Ovid-iu Oprișa, Parohia Rogoz, pr. Andrei Slăv,Parohia Berechiu și diac. Mircea Proteasa.În cuvântul de învățătură rostit cu acestprilej, Preasfinția Sa a vorbit celor de fațădespre semnificația acestei sărbători. Preas-fințitul Părinte Emilian a subliniat faptul căaceasta este o sărbătoare neevidențiată înSfânta Scriptură, ci în tradiția veche a Bis-ericii și mai de cu seamă în mărturiileSfinților Părinți cei de demult. PreacurataFecioară Maria a iubit fecioria, mai vârtosdecât însoțirea și, făcându-se mireasa luiDumnezeu, ziua și noaptea Îi slujea,pregătindu-se astfel pentru vremea BuneiVestiri și sălășluirea într-însa a Fiului luiDumnezeu.Răspunsurile liturgice au fost date demaicile schitului, conduse de maica starețăSerafima Ciorbă.La final, părintele Ciprian Tripa, înnumele obștii monahale și a credincioșilorprezenți, a mulțumit Preasfințitului PărinteEmilian Crișanul pentru acest popasduhovnicesc și întregului sobor de preoți, înfrunte cu protopopul locului.Duminica a 30-a după Rusaliiîn Parohia FrumușeniÎn Duminica a 30-a după Rusalii(Dregătorul bogat – păzirea poruncilor),Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, a fost prezent în mijlocul credin-cioșilor din Parohia Frumușeni, Pro-topopiatul Arad. La orele dimineții,Ierarhul a fost întâmpinat de preotul parohViorel Higioșan, de tinerii îmbrăcați înstraie populare și de un număr însemnatde enoriași. Cu acest prilej, PreasfințiaSa a săvârșit Sfânta Liturghie în bisericacu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh”,înconjurat de soborul de preoți și diaconi.Din sobor au făcut parte preotul parohViorel Higioșan, preotul pensionar IspasRuja, diaconul Călin Teuca și diac.Mircea Proteasa.Cuvântul de învățătură a fost rostit dePreasfințitul Părinte Emilian, care a tâlcuitEvanghelia duminicii de la Luca 18, 18-27, în care este relatată convorbirea Mân-tuitorului cu dregătorul bogat care era pre-ocupat de dobândirea vieții celei veșnice.Ierarhul a explicat cum sunt privite avuțiilede cei care le posedă cu patimă. Ele potavea o însemnătate deosebită asupra sufle-tului, deoarece acestea te pot mântui sau tepot osândi. Pe cei care consideră că esteimposibil ca să te mântuiești, Mântuitorul i-a asigurat, zicându-le: ,,ceea ce la oamenieste cu neputință, la Dumnezeu însă toatesunt cu putință”, a amintit Preasfințitul Emil-ian. La final, Preasfinția Sa a transmis cred-incioșilor din Frumușeni binecuvântareaÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei și unpost binecuvântat în continuare.Părintele paroh a adus mulțumireIerarhului pentru acest popas duhov -nicesc săvârșit în mijlocul păstorițilorsăi și pentru binecuvântarea arhiereascăoferită.

Slujire arhierească la hramulbisericii din Parohia Micalaca Nouă – Zona 300Credincioșii arădeni l-au sărbătorit joi,30 noiembrie 2017, pe Sfântul ApostolAndrei, ocrotitorul Parohiei Micalaca Nouă– Zona 300. Cu acest prilej, PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului a săvârșit SfântaLiturghie în biserica parohială înconjuratde un sobor de preoți și diacon. Din soborau făcut parte preotul paroh GheorgheOprea, preotul Silviu-Raul Pele din ParohiaCruceni și diaconul Mircea Proteasa.La momentul rânduit, Ierarhul a rostitun cuvânt de învățătură în care a prezentatviața Sfântului Apostol Andrei, care a fostprimul chemat la învățătura lui Hristos din-tre apostoli, lăsând toate și urmându-L cu totsufletul. De asemenea, Preasfinția Sa aprezentat legăturile sale cu poporul nostru,deoarece potrivit unor vechi mărturii aletradiţiei istorice, Sfântul Andrei a predicat şiîn sud-estul României de azi, în Dobrogeanumită în vechime Sciţia Minor. După ce l-a mărturisit pe Mântuitorul în mai multepărți, Sfântul Apostol Andrei a ajuns înoraşul Patras din Grecia unde a murit camartir, fiind răstignit pe o cruce în formă deX. În cadrul Sfintei Liturghii, numeroşicredincioşi și copii s-au împărtăşit cu Trupulşi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.În numele preoţilor şi credincioşilorparohiei, părintele paroh Gheorghe Oprea i-a mulţumit Preasfințitului Părinte Emilianpentru prezenţa şi slujirea în mijlocul aces-tei comunităţi parohiale, în această zi desărbătoare.
ACTIVITĂŢIEDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Simpozionul Național Interdisciplinar ,,Adevăr, Cunoaștere, Credință”În perioada 1-5 noiembrie, la Facul-tatea de Teologie „Ilarion V. Felea” dinArad, se desfășoară Simpozionul NaționalInterdisciplinar Adevăr, Cunoaștere, Cred-ință – perspective științifice, filosofice și teo-logice, ajuns la cea de-a VI-a ediție șireunind anul acesta specialişti din cinci cen-tre universitare: Bucureşti, Iaşi, Cluj, Tim-işoara şi Arad.Organizarea și desfășurarea acestuisimpozion are loc cu binecuvântareaPreafericitului Părinte Patriarh Daniel, prinpurtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, cu spri-jinul autorităţilor locale şi judeţene, al con-ducerii Universităţii „Aurel Vlaicu” dinArad şi cu implicarea Directorilor Centrelorde Cercetare din Universitatea Bucureşti,Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași şiUniversitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.Simpozionul a debutat joi, 2 noiem-brie 2017, la ora 9, cu oficiereaunui Tedeum în capela facultății, de cătreIPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, alăturide Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu, DecanulFacultății de Teologie din București și de Pr.Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății deTeologie din Arad. La această slujbă au fostprezenți participanții la simpozion, cadreleși studenții Facultății de Teologie din Arad.În continuare, în aula facultății, a avutloc deschiderea festivă a simpozionului princitirea mesajului PF Părinte Daniel, Patri-arhul Bisericii Ortodoxe Române, de cătreDl. Conf. Dr. Adrian Lemeni, DirectorulCentrului de Dialog și Cercetare în Teolo-gie, Filosofie și Știință al Universității dinBucurești. După citirea mesajului au urmatscurte alocuțiuni din partea D-nei Prof.Univ. Dr. Ramona Lile, Rectorul Univer-sității „Aurel Vlaicu” din Arad, D-lui JuristDr. Iustin Cionca, Președintele ConsiliuluiJudețean Arad, D-lui Ing. Dr. GheorgheFalcă, Primarul Municipiului Arad, D-luiConf. Dr. Adrian Lemeni, Diac. Lect. Dr.Sorin Mihalache și Pr. Prof. Dr. ȘtefanBuchiu.În încheiere, ÎPS Timotei Arhiepiscop-ul Aradului a rostit un cuvânt în care a evi-dențiat importanța desfășurării unui astfel dedialog, organizat la Facultatea de Teologiedin Arad, în ajunul Centenarului Marii

Uniri, în contextul în care Aradul a fost unpunct de referință în structura țării. La fel, aamintit marile personalități arădene care auluptat pentru idealul național, cum ar fi Dim-itrie Țichindeal și Moise Nicoară, precum șialte personalități care au avut legătură cuAradul, precum Gheorghe Lazăr. Deasemenea, a amintit că împlinirea a 10 anide dialog interdisciplinar coincide cuîmplinirea a 10 ani de patriarhat a PF PărinteDaniel care este inițiatorul acestui gen dedialog în mediul academic românesc.Tot în cadrul sesiunii de deschidere aavut loc un moment festiv constând în con-ferirea Diplomei de excelență și Placheta„Aurel Vlaicu”, de către Universitatea„Aurel Vlaicu” din Arad, PreafericituluiPărinte Daniel, Patriarhul Bisericii Orto-doxe Române, pentru iniţierea, imple-mentarea şi dezvoltarea dialogului dintreTeologie-Filosofie-Ştiinţă în România.Aceeași distincție a fost conferită și Dl.Conf. Dr. Adrian Lemeni, pentru imple-mentarea şi dezvoltarea dialogului dintreTeologie-Filosofie-Ştiinţă în România;Părintelui Diac. Lect. Dr. Sorin Miha-lache,pentru implementarea şi dezvoltareadialogului dintre Teologie-Filosofie-Ştiinţă în România; Părintelui Prof. Dr. Ște-fan Buchiu, pentru dezvoltarea TeologieiDogmatice Ortodoxe în România.Părintele Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja,Decanul Facultății de Teologie din Arad, încalitate de gazdă, a moderat deschidereafestivă a simpozionului. În cuvântul de bunvenit adresat invitaților, oficialităților și par-ticipanților, Preacucernicia sa a precizat că„anul trecut, Facultatea de Teologie din Arada aniversat 25 de ani de existenţă în Uni-versitate, ea continuând Tradiţia teologicădin partea de vest a României care îşi areînceputurile într-un mod organizat în anul1812 şi 1822. Una dintre exigenţele fiinţăriiunei Facultăţi de Teologie în Universitate, pelângă vocaţia eclezială este interdisciplinar-itatea. De aceea, Dialogul dintre Ştiinţă,Filosofie şi Teologie pe care-l găzduim înaceste zile reprezintă, pe de o parte, o provo-care pe care ne-am asumat-o cu respons-abilitate, iar pe de altă parte, o onoare şi unexerciţiu formidabil de deschidere dialogicăspre alte domenii ale cunoaşterii”. Dupăaceasta au urmat cele două sesiuni în plen. Instalare de preot în Parohia DieciÎn duminica a 22-a după Rusalii, cea aBogatului nemilostiv și săracului Lazăr, înprezența părintelui Consilier bisericesc Sil-viu Faur cu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Arhiepiscop Dr Timotei Sevi-ciu, a avut loc instalarea noului preot parohal Parohiei Dieci, preotul protopop al Pro-topopiatului Sebiș, Alexandru Botea.Cu acest prilej s-a săvârșit SfântaLiturghie de către delegatul eparhial Pr. Sil-viu Faur și un sobor de preoți din care a făcutparte părintele Florea Ioan fostul paroh,preotul Alexa Birău de la Parohia Chisindia,părintele protopop Botea Alexandru, înprezența autorităților locale și a unui numărînsemnat de credincioși.La finalul Sfintei Liturghii a avut locmomentul instalării părintelui AlexandruBotea, noul preot paroh al Parohiei Dieci.Revederea la 20 de ani a absolvenților Facultății deTeologie Ortodoxă din AradÎn după-amiaza zilei de 9 Noiembrie2017, în prezența Înaltpreasfințitului PărinteTimotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului șia Preasfințitului Părinte Sofronie Drincec,Episcopul Oradiei, Catedrala veche aAradului și Facultate de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad au găzduit reve -derea de 20 de ani a promoției anului 1997.Programul a debutat cu oficierea slujbei deTedeum și a parastasului pentru profesorii șiabsolvenții care au adormit în răstimpulcelor 20 de ani, slujbe săvârșite sub protiapreacuviosului părinte Constantin Timiș,vicar administrativ al Episcopiei Caranse-beșului. La finalul sfintelor slujbe, din parteaabsolvenților a vorbit părintele Daniel Alic,care a adresat cuvinte de mulțumire Înalt-preasfințitului Părinte Timotei și părințilorprofesori pentru toată jertfa depusă întruformarea studenților acestei promoții,evocând și emoția revederii la două deceniide la încheierea studiilor.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Apoi, Înaltpreasfințitul Părinte Timoteia salutat prezența Preasfințitului Părinte Epis-cop Sofronie al Oradiei și a absolvenților laaceastă frumoasă aniversare făcând cinsteinstituției academice teologice arădene printot ceea ce au îndeplinit fiecare dintre ei pânăacum. ÎPS Sa a subliniat și faptul că „aceastășcoală teologică își continuă și acum acelașiparcurs ascendent prin multiplele activitățiprin care aduce reale contribuții cercetăriiteologice precum și Bisericii”. Manifestărileau continuat în aula facultății cu susținereacursului festiv, disertația aparținând părinteluiprofesor Ioan Tulcan.Un cuvânt special a fost adresat de PSEpiscop Sofronie care a mulțumit colegilorsăi de generație pentru această revedere șipentru frumoasele cuvinte auzite de la aceș-tia, în care se văd „semințele aruncate deprofesorii acestei școli în sufletele noastre,acum două decenii, care au rodit frumosatât în via Bisericii cât și în viețile lor”.În final, părintele decan, preotul profe-sor Cristinel Ioja a salutat pe cei prezenți.  Calendarul bisericesc pe anul 2018Credincioşii arădeni, începând cu aces-te zile, pot avea acces la calendarul creştin-ortodox pentru anul 2018. Apărut laTipografia Arhidiecezană din Timisoara ca -lendarul tip foaie de perete va fi distribuit întoate bisericile din cuprinsul Eparhiei. El seva găi la toate bisericile si mănăstirile dincuprinsul Arhiepiscopiei Aradului, precumsi la magazinele Diecezana din Arad. Lafel, la pangare se găsesc şi calendarele debirou precum si cele tip agendă.Toate cele trei calendare sunt realizateîn condiţii grafice deosebite şi cuprind: cal-endaristica pentru anul 2018 şi rânduielibisericeşti aprobate de către Sfântul Sinod alBOR, durata exactă a posturilor şi indicareacelorlalte zile de post, zilele în care nu sesăvârşeşte Sfânta Liturghie (aliturgice) sauzilele în care nu se fac nunţi în anul 2018,alte zile şi date mai importante, sărbătoribisericeşti naţionale, zile şi sărbători legaleîn care nu se lucrează.Calendarul creştin-ortodox pentru anul2018, tip foaie de perete, editat de Arhiepis-copia Aradului este ilustrat, la iniţiativa Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, cu icoana Sfintei Treimi depe frontispiciul Catedralei Arhiepiscopaledin Arad (mozaic), în contextul în care Sfân-tul Sinod al BOR a declarat anul 2018drept „Anul omagial al unităţii de credinţăşi de neam” şi „Anul comemorativ al făuri-torilor Marii Uniri din 1918”, iar Aradul aavut un rol important în înfăptuirea MariiUniri de la 1918. ***Erată: Menționăm că în tipărirea Ca -lendarului creştin ortodox, tip foaie deperete, pe anul 2018, s-au strecurat urmă-toarele greșeli de tipărire:1. Sfinții Mari Împărați și întocmaicu Apostolii, Constantin și mama sa,Elena (21 mai)2. Sf. Ap. Petru și Pavel (29 iunie)sunt trecuți cu culoare neagră (boldit),în loc de culoare roșie.Ziua Veteranilor marcată la Arad„Ziua Veteranilor” este celebrată prinmanifestări de cinstire a victimelor Primu-lui Război Mondial în mai multe țări alelumi, precum Australia, Canada, StateleUnite ale Americii, dar și în state europene.Această zi a fost aleasă pentru sim-bolistica ei: ,,intrarea în vigoare, la 11noiembrie 1918, ora 11:00, a Armistiţiuluiîntre Puterile Antantei şi Germania, în urmacăruia se pune capăt Primului Război Mon-dial. Semnificaţia acestei zile, pentru Arma-ta României, este legată şi de faptul că, pedata de 11 noiembrie 2003, a căzut la dato-rie sublocotenentul p.m. Iosif Silviu Fogo-raşi, primul militar român decedat în teatrulde operaţii din Afganistan.”11 noiembrie este o zi celebrată în semnde recunoştinţă și pentru sacrificiul militar-ilor români care au participat la misiuni înafara teritoriului statului român.Cu această ocazie, astăzi, 11 Noiem-brie, între orele 11:00 – 12:00, Batalionul191 Infanterie ,,Colonel Radu GOLESCU”a desfășurat o ceremonie militară la ,,Troiţade comemorare a eroilor români”, dinCetatea Aradului. Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit

o slujbă de pomenire pentru toți eroii româniși a adresat un cuvânt de omagiere a aces-tora. Sinaxă monahală în Arhiepiscopia AraduluiÎn ziua de marți, 14 noiembrie 2017,sub conducerea Înaltpreasfințitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, la Mănă-stirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” dincartierul arădean Gai, s-au desfășuratlucrările Sinaxei stareților și starețelor dincuprinsul Arhiepiscopiei Aradului. Alăturide Înaltpreasfinția Sa a fost prezent și Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului. De aseme-nea, la lucrările sinaxei au fost invitați să iaparte și părinții consilieri și inspectori de laCentrul Eparhial, protopopii celor patru pro-topopiate, duhovnicii mănăstirilor și schi-turilor din eparhie.În deschiderea lucrărilor Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, după ce a salutatpe cei prezenţi, a făcut o sinteză a activităţiieparhiale din cuprinsul anului în curs și aprezentat modul în care au fost duse laîndeplinire hotărârile adoptate la ultimaîntrunire a stareților. Totodată, Chiriarhul l-a felicitat pe Preasfințitul Părinte Emilian cuprilejul împlinirii în această zi a 8 ani de laprimirea harului arhieriei.În cuvântul Preasfinției Sale, Preas-fințitul Părinte Emilian și-a exprimat bucu-ria de a fi pentru prima dată cu toți stareții șistarețele mănăstirilor arădene în aceastăîntrunire, după care a făcut o evaluare poz-itivă a activităților pastoral-misionare, cate-hetice, educaţionale, economice şi socialeîntâlnite în cadrul eparhiei de la instalarea saca episcop vicar la Arad. Preasfinția Sa afăcut și câteva propuneri de îmbunătăţire avieții monahale, îndemnând în mod specialla respectarea rânduielilor mănăstirești.Stareții și starețele au prezentat aspectelegate de viaţa monahală, respectarea disci-plinei monahale, prevenirea unor problemeşi abateri de natură economic- administra-tivă, alte probleme specifice.În încheierea lucrărilor Înaltpreasfinţi-tul Părinte Timotei a mulţumit tuturor pen-tru osteneală şi implicare.Îmbrăcăminte pentrupersoanele de la adăpostul denoapte din AradLuni 20 noiembrie 2017, beneficiariiAdăpostului de noapte din cadrul PrimărieiArad au primit 40 de saci cu îmbrăcăminte deiarnă. Activitatea Sectorului Social Filantrop-ic și Misionar al Arhiepiscopiei Aradului seîncadrează în programul anual de întraju-torare a celor nevoiași, beneficiari ai cen-trelor sociale din cadrul instituțiilor publice.Îmbrăcămintea oferită Adăpostului a fostdonația credincioșilor parohiilor arădene laîndemnului Pastoralei Sfântului Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române dedicată Anuluiomagial al iconarilor şi pictorilor bis-ericeştişiAnul comemorativ Justinian Patri-arhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpulcomunismului în Patriarhia Română -2017de a organiza o colectă pentru sprijinirea celoraflați în suferință și în sărăcie, bătrâni, copiiorfani, familii defavorizate cu mulți copii,persoane singure și fără ajutor.Adăpostul denoapte se află în grija Direcției de Dezvoltareși Asistență Comunitară din Cadrul PrimărieiArad și are o capacitate de 50 locuri, cu posi-bilitatea de suplimentare pe perioada de iarnă.Este destinat persoanelor fără adăpost aflateîn stare de risc social.Acțiunea se va desfășura la mai multecentre sociale din Arad în perioada următoare.Ajutor de la cei mici pentruCantina socială a Arhiepiscopiei AraduluiCampania intitulată „Săptămânafructelor și a legumelor donate” din cadrulStrategiei Naţionale de Acţiune Comuni-tară i-a determinat pe elevii ColegiuluiNațional „Preparandia – Dimitrie Țichin-deal” din Arad, să sprijine Cantina Socială„Sf. Nicolae” a Arhiepiscopiei Aradului.Activitatea copiilor a avut un scop caritabil,întrucât cei 100 de beneficiari ai cantinei auprimit mai multe daruri, constând în fructeși legume. Peste 300 de elevi au participatîn perioada 20-22 noiembrie 2017 la aceastăactivitate, adunând peste 600 de kilogramede fructe și legume. Programul social a fostimplementat de Dl. Flavius Lazăr prof. de

religie în cadrul liceului împreună cu celăltecadre didactice implicate în proiect.Acţiunea Comunitară este o activitatevoluntară care se desfăşoară cu regularitate şieste certificată în programa şcolară a Liceelor.Acţiunea Comunitară implică stabilireaunei legături între Licee, pe de o parte şiŞcoli Speciale, Centre de Plasament şi Insti-tuţii, Locuinţe Sociale şi Centre de Zi şiSpitale – pe de altă parte. SNAC este un pro-gram coerent şi coordonat de activităţi des-făşurate cu regularitate şi care antreneazăvoluntari şi copii cu nevoi speciale, aflaţi însituaţii de risc, în dificultate sau în pericol.În această campanile au fost implicate maimulte școli din județ. Seară duhovnicească la Catedrala Veche din AradÎn seara zilei de joi, 23 noiembrie 2017,invitatul celei de-a 22-a seri duhovniceștiorganizate de către Asociația Ortodoxă,,Calea Mântuirii” la Parohia OrtodoxăRomână Arad-Centru, a fost PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului. Aflându-ne înAnul comemorativ dedicat Patriarhului Jus-tinian și apărătorilor Ortodoxiei din timpulcomunismului, Preasfinția Sa a susținut con-ferința cu titlul: ,,Caracteristicile mărtur-isirii credinței ortodoxe în anii comunis-mului și în lumea de azi”.Pe lângă sublinierea caracteristicilorprincipale de mărturisire a credinței orto-doxe în acea vreme, Ierarhul a făcut apel latextele scripturistice care întăresc acestemărturii: dragostea, speranța, răbdarea, cura-jul. De asemenea, Preasfințitul Emilian aprezentat ascultătorilor câteva crâmpeie dinviața și suferințele celor care au fost măr-turisitori ai credinței în vremea comunis-mului, în special a monahilor și monahiilordin câteva mănăstiri importante din Moldo-va, pe care i-a cunoscut personal și cu carea avut purtat nenumărate dialoguri. Mareparte dintre aceste mărturii pot fi găsite înlucrarea Preasfinției Sale, intitulată: ,,ÎntreCruce și Înviere: file din istoria recentă amonahismului românesc”, tipărită la Craio-va în acest an.Întâlnirea de joi seara a avut două părți:prezentarea propriu-zisă a temei, urmată deun dialog pe baza întrebărilor puse de cre -dincioși.La final, Preasfințitul Părinte Emilian atransmis binecuvântarea părintească a Chiri-arhului locului, și a urat celor prezenți celede cuviință pentru această perioadă pregăti-toare pentru marele praznic al Nașterii Mân-tuitorului Hristos.Simpozionul Internațional,,Rolul Aradului în realizareaMarii Uniri”Pentru a marca cei 155 de ani de lanaşterea lui Vasile Goldiş, Universitatea deVest „Vasile Goldiş”, care îi poartă numele,a organizat luni, 27 noiembrie, în SalaRegele Ferdinand a Primăriei, un Sim-pozion internaţional, având ca temă „RolulAradului în realizarea Marii Uniri”. Cuaceastă ocazie a fost lansată şi o carte peaceastă temă, semnată de istoricii MariusGrec, Sorin Bulboacă şi Stelian Boia.La acest eveniment au participat IPSTimotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,PS Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, dl. GheorgheFalcă, primarul Aradului, prof. univ. dr.Aurel Ardelean, preşedintele UVVG, istori-ci, cadre didactice, studenţi.Alocuțiuni legate de această temă aufost rostite de către Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, domnul primar Gheorghe Falcă,domnul prof. Aurel Ardelean, președinteleUVVG Arad.Zile de aniversare în Arhiepiscopia AraduluiÎn aceste zile, 28 noiembrie și 2 decem-brie, clericii și credincioșii arădeni se află înzile de sărbătoare, întrucât Chiriarhul nos-tru, Înaltpreasfințitul Părinte Timoteiîmplinește 33 de ani de la întronizarea caepiscop al Aradului (2 dec. 1984) și 8 ani dela ridicarea Eparhiei arădene la rangul deArhiepiscopie (28 noiembrie 2009).Cu acest prilej, în ziua de marți, 28noiembrie, Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului, în prezența ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, a săvârşit Sfânta Liturghieîn Catedrala Veche din Arad, catedrală în

care Înaltpreasfințitul Timotei a fost instalatca episcop al Aradului la 2 decembrie 1984,înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte părintele FlaviusPetcuț, protopopul Aradului, ierom. dr.Nicolae Tang, de la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, preotul Florin Gașpar, ParohiaCărand, diac. Mircea Proteasa și diac. ViorelHerlo. În cadrul Sfintei Liturghii au fostînălțate rugăciuni de mulțumire pentrubinecuvântările revărsate de Bunul Dum-nezeu asupra Chiriarhului, clericilor și cred-incioșilor arădeni. Răspunsurile la strană aufost date de studenți de la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad.Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei,este cel de-al 23-lea ierarh în fruntea trisec-ularei Eparhiei Ortodoxe a Aradului, dintrecare opt, împliniţi la 28 noiembrie, ca celdintâi Arhiepiscop al Aradului.La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinți-tul Părinte Emilian a săvârșit un parastaspentru părintele Arsenie Boca, care înaceastă zi împlinește 28 de ani de la trecereasa la cele veșnice.După aceasta, în sala festivă de la reșed-ința eparhială, Permanenţa CentruluiEparhial, clericii şi credincioşii arădeni, ofi-cialităţile locale şi reprezentanţii învăţămân-tului arădean, s-au adunat pentru a-l sărbă-tori cu multă bucurie pe Chiriarhul arădean.Preasfințitul Părinte Emilian, atât laSfânta Liturghie cât și la recepția oferită lareședința eparhială, a evocat prin cuvintealese activitatea Înaltpreasfinţiei Sale laArad, activitate desfășurată pe mai multeplanuri, după cum ar fi: construcţia a zeci debiserici noi; restaurarea a sute de biserici,unele monumente istorice; ridicarea noiiCatedrale Arhiepiscopale ,,Sfânta Treime”din centrul Aradului, prima catedrală epis-copală ridicată în țara noastră după Rev-oluția din decembrie 89; reînfiinţarea după1990 a unor mănăstiri, unele în Hunedoara;organizarea învăţământului teologicarădean; participarea la numeroase confer-inţe teologice şi ecumenice, în ţară şi pestehotare ş.a. În discursul său, PreasfințitulPărinte Emilian a subliniat că, dacă avem ocatedrală a Reîntregirii la Alba Iulia și unaa Mântuirii la București, atunci cea de laArad s-ar cuveni să poarte numele de ,,Cat-edrala Unirii”, având în vedere contribuțiamajoră a Cetății Aradului la plămădireaMarii Uniri. După acest cuvânt, Preasfinți-tul Emilian i-a oferit Înaltpreasfințituluipărinte Timotei un baston arhieresc cuinițialele Arhiepiscopiei Aradului, con-fecționat în Atelierele Patriarhiei Române.Înaltpreasfinția Sa, a exprimat mulțu-mirile cuvenite, subliniind faptul că viațaBisericii s-a împletit constant cu cea apoporului și a patriei cum se reflectă și în ală-turarea celor două zile sărbătorești, 30noiembrie, Sfântul Apostol Andrei, SfântulIerarh Andrei Șaguna și 1 Decembrie, ZiuaNațională a României. De asemenea, Chiri-arhul a mulţumit tuturor oficialităţilor localeşi judeţene, clericilor şi credincioşilor pentrutoată dragostea arătată de-a lungul vremii.Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a participat la inaugurarea ,,Sălii Centenar”Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent marți,28 noiembrie 2017, la Biblioteca Județeană„Alexandru D. Xenopol” Arad, unde a avutloc inaugurarea „Sălii Centenar”, un eveni-ment care marchează debutul manifestărilorgăzduite de instituția de cultură arădeană ded-icate Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.,,Sala Centenar” cuprinde piese demobilier care au aparținut ziariștilor, oame-nilor de cultură și fruntașilor politici românidin perioada 1897-1918. Printre aceștia îiputem aminti pe prim-redactorii ziarelor„Tribuna poporului” și „Românul”, IoanRussu Șirianu (1897-1908), Sever Bocu(1908-1912) și Vasile Goldiș (1911-1918).Trebuie menționat că „Sala Centenar”,fiind sală de trecere către Secția ÎmprumutCarte pentru Copii, va avea și un rol educa-tiv pentru cei tineri în ceea ce priveștecunoașterea trecutului, a marilor evenimenteși personalități din istoria locală și națională.Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, sărbătorităde elevii seminariști arădeniÎntr-o atmosferă de sărbătoare, mier-curi, 29 noiembrie 2017, la capela Semi-

narului Teologic Ortodox din Arad s-adesfășurat slujba de Te Deum, urmată de unmoment cultural-artistic, dedicat MariiUniri de la 1 Decembrie 1918. La acesteveniment au participat ÎnaltpreasfințitulPărinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului, însoțit de părintele arhidiaconTiberiu –Paul Ardelean, inspector eparhial.Slujba de Te Deum a fost oficiată înprezența Înaltpreasfințitului Părinte dr. Tim-otei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, fiindoficiată de părintele profesor PompiliuGavra, directorul Seminarului TeologicOrtodox Arad, alături de părintele profesorCodin Șimonca-Oprița, duhovnicul Semi-narului arădean și părintele profesor Dacian-Emilian Nan.După săvârșirea slujbei de Te Deum aurmat un moment cultural și artistic dedi-cat Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.După intonarea imnului de stat, corul Sem-inarului Teologic Ortodox din Arad, dirijatde prof. Bugyi Adrian, a interpretat unreperoriu muzical patriotic dedicat MariiUniri: ,,Imnul eroilor”, ,,Românul”,,,Astăzi, fraților români”, ,,Ștefan- Domncel Mare”. De asemenea elevi seminariștiau recitat poezii dedicate Marii Uniri de la1 Decembrie, coordonați de prof. AncuțaElena-Irina și prof. Lia Faur. Elevi semi-nariști din clasele a XI- și a XII-a au susțin-ut referate despre Ziua Națională a Unirii dela 1 Decembrie, fiind coordonați de pr. prof.Pompiliu Gavra, directorul Seminaruluiarădean și prof. Ilieș Horia. Elevul VargaAlexandru din clasa a XI-a a vorbit despreZiua Națională a Unirii de la 1 Decembrie,iar elevul Fluțar Bogdan din clasa a XII-aa prezentat rolul Bisericii OrtodoxeRomâne în înfăptuirea Marii Uniri de la 1Decembrie 1918.În cuvântul transmis elevilor și profe-sorilor din Seminarul Teologic OrtodoxArad, Înaltpreasfințitul Părinte dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscop al Aradului, a prezen-tat importanța Marii Uniri de la 1 Decem-brie, accentuând rolul Bisericii OrtodoxeRomâne și mai ales a Eparhiei Aradului îndesăvârșirea idealului de veacuri aromânilor. De asemenea ÎPS dr. TimoteiSeviciu a menționat însemnătatea zilei de 30noiembrie care a devenit sărbătoare bise -ricească națională, fiind și ziua prăznuiriiSfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat,Ocrotitorul României. Tot astăzi, 30 noiem-brie este pomenit și Sfântul Ierarh AndreiȘaguna, Mitropolitul Transilvaniei, unuldintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii Orto-doxe Române.Sesiunea Națională de comunicăriștiințifice ,,Aradul – Capitala politică a Marii Uniri”În ziua de pomenire a Sfântului Apos-tol Andrei, cel întâi chemat, OcrotitorulRomâniei, 30 noiembrie 2017, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului a fost prezent la Sesiunea națion-ală de comunicări științifice ,,Aradul – Cap-itala politică a Marii Uniri”, organizată însala ,,Regele Ferdinand” de către PrimăriaMunicipiului Arad.Chiriarhul Aradului a rostit cu acestprilej o alocuțiune în care a arătat rolul Bi -sericii Ortodoxe în actul Marii Uniri.Începând cu orele 10:00, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei a participat la Sfân-ta Liturghie săvârșită în Catedrala Arhiepis-copală ,,Sfânta Treime” din Arad, săvârșităde un sobor de preoți și diaconi, iar lamomentul rânduit a rostit un cuvânt deînvățătură.La finalul sfintei slujbe, Chiriarhul,înconjurat de soborul slujitor, a săvârșit oslujbă de Te-Deum de mulțumire, închinatacestei zile de sărbătoare.
CERCURI MISIONARE

În luna Noiembrie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele parohiiarădene:- Protopopiatul Arad: Arad; Felnac;Scânteia; Vladimirescu I- Protopopiatul Ineu: Târnova; Șicula;Berechiu- Protopopiatul Lipova:  Șiria; - Protopopiatul Sebiş: Rănușa; Tăla -giu; Paulian; (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro)
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Miercuri, 1 noiembrie – Slu-jeşte Sfânta Liturghie la ParohiaArad-Centru, hirotonește în treaptadiaconiei pe tânărul teolog FlorinGașpar. Joi, 2 noiembrie – Participă, laFacultatea de Teologie, la Simpozio-nul Național Interdisciplinar Adevăr,Cunoaștere, Credință – perspectiveștiințifice, filosofice și teologice,ajuns la cea de-a VI-a. A săvârșitTedeum-ul și a ținut alocuțiuneacuvenită.Vineri, 3 noiembrie – a prezidatședința Permanenței Centrului Epar-hial.Duminică, 5 noiembrie – asăvârșit Sfânta Liturghie și predicatla biserica parohiei Iermata, din Pro-topopiatul Ineu. A săvârșit slujba debinecuvântare a lucrărilor la sfântabiserică. A predicat despre ,,Urmareadreptății”. A oficiat Slujba de Înmor-mântare a părintelui protopop IoanJidoi și a rostit un necrolog.Miercuri, 8 noiembrie – a săvâ-rșit Sfânta Liturghie și predicat labiserica Mănăstirii „Sfinții Arhan-gheli Mihail și Gavriil” din localita-tea Roșia, protopopiatul Sebiș. Ahirotonit în treapta preoţiei, și caduhovnic, pe diaconul Florin Gașpar,pe seama parohiei Cărand.Joi, 9 noiembrie – Slujește Sfân-ta Liturghie la Parohia Arad-Centru,unde hirotonește ierodiacon pemonahul Nicole Tang, lector univer-

sitar al Facultătii de Teologie. La 20de ani de la absolvirea Facultății deTeologie a „Promoției 1997”, sluje-ște Doxologia, apoi panihidă pentrucei adormiți, profesori ai facultății șiabsolvenți din cadru acestei promo-ții. Vineri, 10 noiembrie – a săvâ-rșit slujba Vecerniei cu Litie la Para-clisul Facultății de Teologie, rostindun cuvânt de zidire sufletească, des-pre Sfântul Mare Mucenic Mina. Sâmbătă, 11 noiembrie – Parti-cipă la „Ziua Veteranilor”, la o cere-monie militară de la ,,Troiţa decomemorare a eroilor români”, dinCetatea Aradului. A săvârșit o slujbăde pomenire pentru toți eroii româniși a ținut un cuvânt de omagiere aacestora.Duminică, 12 noiembrie – asăvârșit Sfânta Liturghie și predicatîn biserica Parohiei Hălmăgel, Pro-topopiatul Sebiș. A rostit un cuvântde învățătură despre ,,O potrivirecalendaristică”. A hirotosit peCiprian-Nicolae Briciu întru iconom.A sfințit obiectele noi de cult, achi-ziționate de credincioși și crucea ceva fi așezată pe turla bisericii și loculunde se va construi o casă parohialănouă.A săvârșit slujba Vecerniei cuLitie, care deschide sărbătoareaînchinată Sf. Ioan Gură de Aur, arhie-piscopul Constantinopolului, alecărui moaște se află în Catedrala

Arhiepiscopală din Arad, primite îndar din Cetatea Vaticanului. Luni, 13 noiembrie – a oficiatSfânta Liturghie, în Catedrală. A pre-dicat despre ,,Învățător a toatălumea”. A săvârșit Acatistul Sfântu-lui Ioan Gură de Aur și a vorbit înlegătură cu titlul de la Sfânta Litur-ghie și cu Acatistul. Marți, 14 noiembrie – a prezi-dat la Mănăstirea ,,Sfântul SimeonStâlpnicul” din Gai, lucrările Sinaxeistareților și starețelor din cuprinsulArhiepiscopiei Aradului. Duminică, 19 noiembrie – asăvârșit Sfânta Liturghie și predicatîn biserica parohiei Corbeşti, Proto-popiatul Lipova. A târnosit bisericadin Corbeşti. A rostit predica în legă-tură cu citirile scripturistice și cu Pas-torala Sfântului Sinod pentru primaduminică din Postul Crăciunului. Ahirotesit pe preotul paroh Fabius Trifcu distincția de sachelar.Marți, 21 noiembrie – a săvârșitSfânta Liturghie și predică la Mănăs-tirea Hodoş-Bodrog. Predică despre,,Maica Domnului și Biserica”. A ofi-ciat hirotonia întru Ieromonah a iero-diaconului Nicolae Tang, și l-a hiro-tesit întru duhovnic.Joi, 23 noiembrie – Prezideazăședința Permanenței Centrului epar-hial. Sâmbătă, 25 noiembrie – a fostprezent în Cetatea Aradului la cere-monia militarilor arădeni de preluare

a comenzii Batalionului Mixt Româ-no-Ungar de Menţinere a Păcii. Duminică, 26 noiembrie – aslujit Sfânta Liturghie și predicat înbiserica din Parohia Aluniș, Proto-popiatul Arad. A predicat despre,,Păzirea poruncilor”. A sfințit cru-cea care va fi așezată pe turla cape-lei din cimitirul parohial. Ca semn deapreciere din partea Chiriarhuluipentru realizările avute, părinteleparoh Sorin Ioan Ilota a fost hirote-sit sachelar.Luni, 27 noiembrie – a partici-pat la Simpozionul internațional, cutema „Rolul Aradului în realizareaMarii Uniri”. Înaltpreasfințitul Părin-te Timotei a rostit la acest evenimento alocuțiune, apoi a participat în SalaMare a Teatrului Clasic ,,Ioan Sla-

vici” din Arad, la lansarea progra-mului oficial ,, Aradul-Capitala poli-tică a Marii Uniri”. Marți, 28 noiembrie – a partici-pat la Sfânta Liturghie în CatedralaVeche din Arad și a oferit recepția desărbătoarea eparhiei ținând cuvântă-rile festive la ambele momente. A fost prezent la BibliotecaJudețeană „Alexandru D. Xenopol”Arad, unde a avut loc inaugurarea„Sălii Centenar”, un eveniment caremarchează debutul manifestărilor găz-duite de instituția de cultură arădeanădedicate Marii Uniri de la 1 Decem-brie 1918, și a ținut o alocuțiune.Miercuri, 29 noiembrie – a par-ticipat la slujba de Te Deum la cape-la  Seminarului Teologic  Ortodoxdin Arad, urmată de un moment  cul-tural-artistic, dedicat Marii Uniri dela 1 Decembrie 1918. A rostit uncuvânt despre importanța Marii Uniride la 1 Decembrie.Joi, 30 noiembrie – a fost pre-zent la Sesiunea națională de comu-nicări științifice ,,Aradul – Capitalapolitică a Marii Uniri”, organizată însala ,,Regele Ferdinand” de către Pri-măria Municipiului Arad. A rostit oalocuțiune. A participat la SfântaLiturghie săvârșită în CatedralaArhiepiscopală și a predicat. A săvâ-rșit o slujbă de Te-Deum de mulțu-mire, închinat zilei de sărbătoare.Pr.Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Noiembrie 2017

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.pelerinaje.ro   www.basilicatravel.ro

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou în Maramureș, cu ple-
care din Arad, în care aveți prilejul să vă
închinați în Mănăstirea Bixad, Mănăstirea
Săpânța, Mănăstirea Bârsana (participare la
Sfânta Liturghie), Mănăstirea Rohia și
Mănăstirea Bic.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participați la un pelerinaj nou la
Mănăstirea Râmeț, cu plecare din Arad.
Mănăstirea Râmeț este cea mai veche și
importantă vatră monahală din Arhiepiscopia
de Alba lulia. Biserica veche a Mănăstirii
Râmeţ reprezintă un monument arhitectonic şi
artistic de excepţie.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile încare ne vom închina, menționăm: MunteleTabor, râul Iordan, participare la SfântaLiturghie la Biserica românească de laIerusalim, Biserica ortodoxă a NașteriiDomnului din Betleem, Drumul Crucii, SfântulMormânt și Biserica Învierii, Golgota.

Mulți pelerini români au râvnă pentru a seînchina în locurile de nevoință ale unor sfințidin Grecia. Astfel, Agenția „Basilica Travel”organizează pelerinaje la Tesalonic pe urmeleSfântului Dimitrie, în insula Eghina la moașteleSfântului Nectarie, în insula Evia la moașteleSfântului Ioan Rusul, la moaștele Sfântului Efremcel Nou de la Nea Makri, la Mănăstirea SfântaParaschevi din Valea Tembi, precum și la Meteora.

Vă invităm să participați la un pelerinaj înȚara Sfântă și Peninsula Sinai, cu plecare dinCluj-Napoca, în care aveți prilejul să vă închinați în Ierusalim - Sfântul Mormânt, CaleaCrucii, Golgota; Mănăstirea Sfânta Ecaterina,Muntele Sinai; Nazareth; râul Iordan; MunteleTabor; Hozeva - moaștele Sfântului Ioan IacobRomânul; Betleem - Biserica Nașterii Domnului, precum și în alte minunate locuri.

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

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj la Mănăstirea Izbuc, cea
mai veche mănăstire din Ardeal, cu plecare
din Arad. În acest pelerinaj aveți prilejul să
participați la Sfânta Liturghie și să vă închi-
nați la icoana făcătoare de minuni a Maicii
Domnului de la Mănăstirea Izbuc.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou la mormântul părintelui
Arsenie Boca, cu plecare din Arad. 
Mormântul părintelui Arsenie Boca se află la
Mănăstirea Prislop, ce a fost ctitorită de
Sfântul Nicodim de la Tismana în a doua
jumătate a secolului al XIV-lea.


