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Retragerea aureliană din anii 271-275 lasă în urma ei o populație aflatăîntr-un deplin proces de etnogeneză,proces din care va rezulta un noupopor cu o existență bimilenară. Spredeosebire de alte popoare care auprimit creștinismul fie prin forțădatorită convertirilor conducătorilorsăi, cum a fost  în cazul popoarelornordice, ori prin îndelungi campaniimisionare așa cum a fost cazulpopoarelor sud americane acest popora ieșit din creuzetul etnogenezei creștinși ortodox.Deși despărțit administrativ, laînceput prin numeroasele formațiunistatale, voievodate și cnezate, iar maiapoi prin formarea celor trei princi-pate poporul român a păstrat cu sfințe-nie unitatea de limbă, credință și neamdovadă fiind încercările de unire, îndecursul timpului realizându-se treiuniri, ultima din 1918 fiind cea care adesăvârșit dorința de peste un mileniua românilor de a fi toți într-o singurăentitate administrativă.Primul punct de  reper în istorieprivind unirea în mod faptic a Româ-niei îl reprezintă anul 1600, figura cen-trală a acestui eveniment marcant fiinddomnul muntean Mihai Viteazul.Domnia sa, deși scurtă, aavut o importanță crucială în spațiulromânesc, în special datorită efortuluidomnitorului de a scoate țara de subapăsătoarea dominație otomană. Înacest scop, el a utilizat alianțele și a

integrat întregul său efort militar înconceptul cruciadei târzii.După biruința de la Șelimbăr,Mihai reînființat  mitropolia ortodoxăde la Alba Iulia , un prim pas sprerecunoașterea oficială a confesiuniiortodoxe. Între timp, Baba Novac aintrat în laşi, iar în sud cetăţile Tighi-na; Cetatea Albă, Chilia şi Ismail aurevenit lui Mihai. În numai treisăptămâni, întreaga Moldovă a fostluată în stăpânire, oştile sale dovedin-du-se neputincioase doar în faţa zidu-rilor Hotinului, vechea cetate de la Nis-tru, unde leremia Movilă se refugiaseîmpreună cu o parte a Curţii sale. Înpunctul cel mai înalt al activităţiisaleMihai se intitula“Domn al Ţării
Româneşti, Ardealului şi Moldovei” şiîşi confecţiona binecunoscutul sigiliupe care figurează cele trei ţări românesurori1. În Transilvania domnitorul nua modificat sistemul constituțional alTransilvaniei dar a luat măsuri în Tran-silvania în favoarea iobagilor români șia preoților români. În beneficiul preoți-lor, Mihai a obținut scutirea lor derobotă2.

Rolul Bisericii și al clericilor în
emanciparea natională şi crearea
României moderne. Mitropolitul NifonÎn anul 1789 se naşte prunculNicolae în familia blănarului Rusăilă,fiind al doilea copil al acestuia. De laînceput a manifestat o dragoste apartepentru Biserică, astfel că a ajuns copilde altar al preoţilor de la biserica Oţe-

tari. La 20 de ani, tânărul Nicolae eradeja de trei ani frate în ascultareapărinţilor călugări de la MănăstireaCernica. În 1809, la doar 21 de ani, afost tuns în monahism şi a primitnumele de Nifon. Proaspătul monahnu a stat multă vreme la Cernica. Cal-ităţile sale călugăreşti, vocea sadeosebită l-au îndemnat pe arhiman-dritul Calinic, stareţul Cernicăi şiviitorul sfânt, cel ce l-a tuns în mon-ahism, să-i dea binecuvântare spre amerge în ascultare la Mitropolia dinBucureşti. Aici a fost hirotonit diacon,iar ceva mai târziu, la praznicul Naş-terii Domnului din anul 1826, a fosthirotonit preot de însuşi marele mitro-polit Grigorie Dascălul.După experienţa de la Mitropoliepleacă, la 1 februarie 1827, la Râmnic,unde episcopul şi viitorul mitropolit

Neofit l-a numit iconom, primind şirangurile de protosinghel şi arhiman-drit. După ce în anul 1839 a fost egu-men al Mănăstirii Cozia, în anul 1841a fost făcut vicar al Mitropoliei dinBucureşti, fiind hirotonit arhiereu alSevastiei, la 24 octombrie 1843.Şi-apurtat paşii din nou spre Râmnic, înjurul anului 1848, dar nu a rămas aicidecât un an, căci la 11 august 1849 afost numit locţiitor al scaunului mitro-politan de Bucureşti, până la 14 sep-tembrie 1850, când ObşteascaAdunare, condusă de banul GrigoreFilipescu, l-a ales titular. Înscăunat la8 octombrie 1850, mitropolitul Nifona păstorit 25 de ani3.Mitropolitul a prezidat astfel şed-inţa membrilor partidei naţionale, ţin-ută în noaptea de 23 spre 24 ianuarie1859, într-o sală a Hotelului „Concor-

dia“ de pe strada Smârdan din Bucu -reşti, când s-a hotărât ca AlexandruIoan Cuza, domnul Moldovei, să fieales şi domn al Munteniei. A prezidat,de asemenea, şedinţa secretă ţinută îndimineaţa istoricei zile de 24 ianuarie1859, în care, după cuvântarea plină desuflet al lui Vasile Boerescu, mitro-politul, cu mâinile ridicate către icoanaSfintei Treimi, s-a rugat aşa: „Doamne,Dumnezeul părinţilor noştri, aruncă-ţiprivirea Ta asupra inimilor noastre şinu slăbi curajul fiilor Tăi! Uneşte-i petoţi într-o cugetare şi într-o simţire şi făca inimile tuturor să aibă aceeaşi bătaiepentru ţara lor. Prinţul Cuza este unsulTău între noi şi pentru dânsul jurămtoţi că-l vom susţine“.La 1 ianuarie 1865, domnitorulCuza i-a acordat titlul de Primat alRomâniei, care era socotit în mod ofi-cial ca o consecinţă a unificării admin-istraţiilor bisericeşti din amândouăţările române 4.  În timpul păstoririisale, au avut loc cunoscutele reformebisericești ale lui Alexandru Ioan Cuza(secularizarea averilor mănăstirești,Legea sinodală, Legea pentru numireade mitropoliți și episcopi eparhioți).În 1865 este numit primat al României.La 10 mai 1866 întâmpină peprințul Carol care depune, în aceeași zi,jurământul de credință în fața mitro-politului. Pr. Răzvan ChivulescuParohia CraivaContinuare  în pagina 2
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Rândurile de mai jos, cu admirație
și prețuire, Vă  sunt adresate de către un
dascăl de istorie, care timp de 44 de ani
a ostenit în ogorul mănos al Școlii
Românești, respectiv în spațiul Prepa-
randiei lui Țichindeal din Arad pentru a
zidi minți și inimi de Tineri la flacăra
ocrotitoare a valorilor noastre naționa-
le dar și universale spre a deveni
Oameni Morali, cu iubire pentru Legea
cea strămoșească, pentru Limba Româ-
nă, pentru tot ceea ce a fost și încă mai
este ethosul românesc, pentru acest
binecuvântat de Dumnezeu, Pământ
Românesc Cu încântare și mulțumire sufle-tească dar și cu demnitate mărturisesc,că întâlnirea cu cel mai unic eveni-ment istoric românesc din ultima sutăde ani – CENTENARUL MARIIUNIRI – nu a fost gândită și proiec-tată cu atâta cutezanță, minuție și jert-felnicie, cu atâta râvnă și dăruire denici o altă instituție a României con-temporane precum Sfânta și Preamă-rita noastră Patriarhie a Bisericii Orto-doxe Române. Avându-L în frunteaEi pe un demn și jertfitor și prea zelosÎnalt Păstor, pe Preafericirea Voastră,întreaga Biserică cea luptătoare a fostcu înțelepciune, responsabilitate șitenacitate condusă astfel încât toatevalurile perturbatorii care s-au abă-tut asupră-i n-au putut-o clinti de ladrumul și ținta pe care a fost așezată

încă din toamna anului 2007: SfințireaAltarului și a Iconostasului noii cate-drale – CATEDRALA MÂNTUIRIINEAMULUI – în preajma ZileiNaționale. Cu câtă așteptare, cu câtăemoție, cu câtă bucurie și tremur sufle-tesc Vă Vor fi privit de acolo, dinlocașurile sfinte dintre stele, martiriiși eroii Mântuirii Neamului Româ-nesc, în ziua cea sfântă de 25 noiem-brie 2018. Cu toții vor fi stat la PoartaRaiului spre a privi jos în GrădinaMaicii Domnului la minunea Bisericii

Catedrale, lor închinate. Eu văd aceas-tă nouă biserica catedrală ca pe o bri-liantă diademă pe care ați așezat-o,duminică 25 noiembrie 2018, pe capulfiecărui erou-martir încoronându-l cape un voievod din vremuri medievale,al acestui Pământ, pentru a cărui dez-robire și întregire a plâns, s-a jeluit șil-a stropit cu scump sângele său, jert-findu-se.Doresc, Preafericite PărintePatriarh, să primiți deodată cu bine-meritatele felicitări și recunoștința șimulțumirea mea pentru că BunulDumnezeu V-a dat puterea și sănăta-tea sporindu-Vi-le laolaltă cu voințanestrămutată de a pune în lucrare idea-lul demnilor noștri monarhi și ai Prea-fericirii Voastre înaintași în scaunulpatriarhal. A fost Voia CELUI PREAÎNALT din Ceruri să ajungeți la ceamai înaltă treaptă a arhipăstoririi Bise-ricii Ortodoxe Române atunci când Ela știut și a îngăduit. Îmi îngădui aspune despre Preafericirea Voastră, șinu mi-e teamă că greșesc, că PatriarhulDaniel este OMUL POTRIVIT, LATIMPUL POTRIVIT, ÎN LOCULPOTRIVIT! Domnul Nostru IisusHristos V-a stat în preajmă, ajutându-Vă să străbateți prin atâtea valuri șiimpedimente dimpreună cu Bisericacea Vie pe care ați apărat-o spre a puteaajunge la Fericita Zi de Duminică, 25Noiembrie 2018. A fost momentul

când ați slujit împreună cu Preaferici-tul Patriarh Ecumenic al Constantino-polului și al Noii Rome, Bartolomeu Iși Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolitde Patras, Hrisostomos, Sfânta Litur-ghie a sfințirii Altarului și Iconostasu-lui Impozantei și Cuceritoarei NoiCatedrale.Primească, cu asupra de măsură,Patriarhia Ortodoxă Română cu al SăuÎnalt Păstor, Preafericitul PărintePatriarh Daniel, felicitările noastrepentru că au fost singurele instituțiiromânești care au știut oferi națiuniiromâne și Bisericii sale ortodoxe înanul de grație unic și fără de pereche –anul sărbătoririi Marii Uniri – în loc deumilință, de deznădejde, de mâhnire,de incertitudini, de dureri și dezamă-giri, de desfrățire – BUCURIE și dem-nitate și speranță și încredere în noiînșine și-n ajutorul Sfintei Treimi.Preafericirea Voastră, cuvine-Vi-sepentru că ne-ați dăruit mai presus detoate înfrățirea, unitatea și solidaritateade care aveam și avem atâta nevoie,binemeritatele închinăciuni smerite dinpartea fiilor Voștri credincioși. Și toateacestea Românii le-au primit și le-autrăit întru întâmpinarea celei mai marisărbători laice a lor – ZIUA NAȚIO-NALĂ. Și toate aceste daruri româniile-au primit de la Sfânta lor Biserică șile-au trăit în jurul Bisericii sale celeiNoi, Catedrala Mântuirii NeamuluiRomânesc. Ați probat pe deplin Prea-fericite Părinte Patriarh că Bisericaunește și nu dezbină; ați probat mai

mult decât elocvent câtă dreptate aavut poetul nostru național Mihai Emi-nescu atunci când a spus că „BISERI-CA ORTODOXĂ E MAMA POPO-RULUI  ROMÂN”.Vă mulțumim și Vă felicităm șipentru faptul că maniera în care Prea-fericirea Voastră ați conceput și ațirealizat sfințirea Noii Catedrale, înașa fel încât ați deschis evenimentulîn sine și Ziua căreia i-a fost dedica-tă, spre alte orizonturi mai largi, res-pectiv spre orizonturile ortodoxis-mului universal, invitând pePreafericiții Patriarhi Bartolomeual Constantinopolului și al NoiiRome și Teofil al Ierusalimului cudelegațiile Preafericirilor lor. Așa-dar, ați conferit zilei naționale șiortodoxismului românesc partici-pări la cele mai înalte niveluri dereprezentativitate ortodoxă univer-sală și nu le-ați cantonat în formu-le, dezonorante locale, doar româ-nești, spre deosebire de celelalteinstituții „statale” care parcă au fostmioape, surde și câtuși de puținangrenate în marea entitate a Uni-unii Europene. Ați dăruit din Bucu-ria și Fericirea noastră, în linia PreaDemnilor noștri Strămoși Români șialtor mai mari Frați întru credință,nădejde și trăire. Nu ați uitat Părin-te Patriarh să fiți Bun și prin Prea-fericirea Voastră și noi înșine,făcându-i și pe alții să fie părtași labucuria noastră.Continuare  în pagina 2
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Urmare din pagina 1
Atitudinea Bisericii fațăde actul Unirii din 1918

Rolul pe care l-a avut Biserica Orto-doxă Română în actul Unirii de la 1decembrie 1918 a fost unul substanţial.Prin slujitorii de la altare, aceasta a indusşi a păstrat mereu în inima românilorideea de unitate naţională şi de credinţă.De altfel, momentul înălţător de la 1decembrie 1918 a fost marcat deprezenţa a doi arhierei din Transilvania,printre care şi viitorul patriarh alRomâniei, Miron Cristea, care au fostpurtătorii de drapel ai Unirii la Adunareade la Blaj.Ziua Unirii nu este rodul unui eveni-ment spontan, ci al unui ideal împlinit,minuţios pregătit şi mult aşteptat. Caorice eveniment important al istoriei nea-mului, şi Unirea tuturor românilor poartăamprenta Bisericii, prin reprezentanţii eide seamă.Biserica Ortodoxă Română a reuşitsă reprezinte interesele poporului păs-torit, mobilizând atât elita intelectuală însăvârşirea unei acţiuni care să fierecunoscută de forurile internaţionale,cât şi mulţimea de credincioşi, care sătransmită că România Mare este rodulvoinţei lor. Relaţia dintre Biserică şi Statîn ţara noastră dăinuie încă de la începu-turile noastre ca popor. Istoria Bisericiicompletează istoria naţională şi oîmplineşte. Anul 1918 nu face excepţieşi speculează contextul favorabil euro-pean ncă din timpul Primului RăzboiMondial, în perioada când România eraîn stare de neutralitate, la 4 mai 1915,tânărul om politic Nicolae Titulescu, într-un discurs rostit la Ploieşti, rezuma gân-dul tuturor românilor privitor la Ardealulcare lipsea, atât de mult, ţării: „Dinîmprejurările de azi, România trebuie săiasă întreagă şi mare”.Un document de epocă, descoperitde mitropolitul Antonie Plămădeală înArhiva Cancelariei Sfântului Sinod, neintroduce în atmosfera pregătirii Unirii,în toamna anului 1918. Este vorba despreo scrisoare a lui Teodor Mihali, fruntaş

român naţionalist, către episcopul deCaransebeş, Elie Miron Cristea, viitorulpatriarh al României, datată 8 octombrie1918. Ierarhul era invitat la un „sfatintim“ ce urma să aibă loc la 12octombrie 1918, la Oradea-Mare. La 12octombrie, Comitetul Naţional întrunit laOradea adopta o moţiune în care declaracă românii transilvăneni nu mai recunoscParlamentul şi Guvernul imperial, reven-dicându-şi, totodată, libertatea de acţi-une. La 18 octombrie, Alexandru Vaida-Voievod, unul dintre semnatari, dădeacitire documentulului de la tribuna Par-lamentului din Budapesta.La 30 octombrie, episcopul Aradu-lui, Ioan I. Papp, a cerut episcopilorromâni, ortodocşi şi greco-catolici, să-şiprecizeze atitudinea cu privire la Consil-iul Naţional Român Central. Primul

răspuns a venit din partea episcopuluiMiron Cristea al Caransebeşului, înforma unei adrese din 1 noiembrie pen-tru Consiliul Naţional Român, în careamintea dreptul fiecărui popor de a dis-pune liber de soarta sa.  La 1 decembrie1918, la Alba Iulia, Biserica româneascăa fost reprezentată de cei 5 episcopi înfuncţiune, 4 vicari, 10 delegaţi ai Con-sistoriilor ortodoxe şi ai Capitlurilorgreco-catolice, 129 de protopopi, câteun reprezentant al Institutelor teologice-pedagogice şi câte doi reprezentanţi aistudenţilor de la fiecare Institut teologic,la care s-au adăugat numeroşi preoţi şiînvăţători ai şcolilor confesionale, aleşi cadelegaţi oficiali. Biroul AdunăriiNaţionale a ales trei preşedinţi, dintrecare doi erau episcopi: Ioan I. Papp alAradului şi Dimitrie Radu de la Oradea.

Episcopul Miron Cristea a amintit, print-re altele: „Nu ne putem gândi astăzi laaltceva decât la ceea ce au hotărât şi aufăcut fraţii din Basarabia şi Bucovina,adică la Unirea cu scumpa noastrăRomânia, alipindu-i întreg pământul stră-moşesc“5.O atenție deosebită trebuie săacordăm episcopului Miron Cristea alCaransebeșului, viitor patriarh alRomâniei Mari. Datorită pregătirii saleintelectuale alese, dar şi bogatei expe-rienţe administrative acumulată la Cen-trul mitropolitan din Sibiu, în 21 noiem-brie/3 decembrie 1909 a fost alesEpiscop al Caransebeşului şi înscăunat la25 aprilie/8 mai 1910. La Caransebeş „aapărat şcolile confesionale româneşti dinBanat în faţa încercărilor guvernului dinBudapesta de a le desfiinţa”.În acelaşi timp, a militat pentru uni-tatea naţională a românilor, fiind prezentla Marea Adunare Naţională de la AlbaIulia de la 1 Decembrie 1918, când s-aînfăptuit visul de veacuri al poporuluiromân: Unirea cea Mare; de asemenea,a făcut parte din delegaţia care a prezen-tat la Bucureşti regelui Ferdinand„Declaraţia de unire a Transilvaniei cuțara-mumă”6.Ca și episcop de Caransebeș, lasfârșitul anului 1918, simțind ceasulmarelui moment istoric, începând cu datade 8 noiembrie 1918, a hotărât ca să numai fie pomenit în bisericile din eparhiasa numele împăratului Frantz Joseph,preoții urmând a se ruga „pentru înaltanoastră ocârmuire națională” și „pentruMarele Sfat al națiunii române”7.  Calider național român și militant pentruunificarea teritorială a României, patri-arhul Cristea a fost numit senator,regent20 iulie 1927 – 8 iulie 1930 și, încel din urmă an al vieții, în împrejurărideosebit de grele, prim-ministru, între10 februarie 1938 și 6 martie 1939, datăla care a trecut la cele veșnice Decesul asurvenit la Cannes (Franța), unde ple-case pentru tratament medical. Trupulneînsuflețit al patriarhului a fost înmor-mântat în Catedrala Patriarhală dinBucurești8.

Concluzie
După cum am putut observa mai susBiserica prin ierarhii și slujitorii ei a fostîntotdeauna alături de poporul românatunci când acesta a fost în fața încer-cărilor, sprijinindu-l în marile realizări. Nuputem vorbi despre o instituție care a asi-stat pasivă la frământările neamului româ-nesc ci aceasta a fost mereu prezentă și pelângă misiunea duhovnicească nu a negli-jat și pe cea pământească. Astfel sprijinulpe care Biserica Română l-a acordatpoporului în realizarea dezideratului uniriicelor trei provincii românești este cel maibun exemplu pe care-l putem oferi. Prinierarhii ei Biserica Ortodoxă devine, ală-turi de poporul căruia I-a purtat de grijă,ctitor al României Mari, a României deastăzi. Este de prisos să afirmăm că fărăsprijinul și lucrarea acesteia prin ierarhii,clericii și intelelctuali am fi putut vorbi deo unitate de neam și o țară reîntregită. Pelângă unitatea teritorială l-a care aceasta și-a adus aportul din plin Biserica a mențin-ut vie conștiința de neam și de credințăcomună românilor divizați în cele treiprovincii din cauza vicisitudinilor istoriceși fără de care unirea din 1918 nu ar fi fostposibilă.
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Urmare din pagina 1Demnitarii noștri, în schimb, pre-cum niște amnezici au uitat că preșe-dinteleParlamentului European a decla-rat deschis, onorându-ne, în fapt, prindeclarația Domniei Sale, că CentenarulRomâniei Mari este și o sărbătoare euro-peană. Ce șansă unică au pierdut pigmeiinoștri de politicieni și anume șansa de afi prezentă Europa cea liberală și demo-cratică alături de România, la Marea eiSărbătoare Națională. Ce statură politi-că, câtă demnitate românească și euro-peană ar fi primit Centenarul MariiNoastre Uniri? Am pierdut o ocazie cucare nu ne vom mai întâlni, niciodată,cei care am fost contemporanii Zileide 1 Decembrie 2018. Nu s-au putut„contamina”, evident, în bine, de laPreafericirea Voastră atunci când augândit marcarea omagiului eroilornoștri martiri. Dar oare nu-i onorămprea mult dacă le atribuim faptul că eiau gândit, când în realitate ei nu l-augândit, câtuși de puțin … și – au dove-dit micimea inimii lor, epigonismul lorși lipsa de devoțiune pentru omagiereaacelor Titani ai Istoriei noastre – EROIIMARTIRI AI ÎNTREGIRII NAȚIO-NALE. Prea Fericirea Voastră i-ați„miruit” cu sfântul mir al smeritei șievlavioasei rugăciuni pe toți Eroii-Mar-tiri în cadrul sfintei slujbe din seara de24 noiembrie 2018, special dedicată„majestăților lor regale” – bunii și stră-bunii noștri înaintași.

Suntem mai mulți decât onorați decâtă apreciere Vă bucurați PreafericireaVoastră în plan ecleziastic și teologicuniversal. Suntem onorați și de ce să nuo mărturisim că suntem mândri de câtăapreciere și iubire se bucură bisericanoastră ortodoxă în spațiul mai larg albisericilor ortodoxe surori și nu în ulti-mul rând  în inima și trăirile poporuluiromân prea drept credincios.Vă mulțumim Preafericite PărintePatriarh pentru că ați rezistat atâtor„buturugi” care au apărut în calea Prea-fericirii Voastre. Pe toate le-ați urnit cucutezanță, traversându-le cu dârzenie șiînțelepciune. Vă mulțumim pentru căați îmbogățit tezaurul cultural-bisericescromânesc cu un monument care ono-rează istoria și jertfa acestui prea obiditneam dar statornic în credința lui fermăîn Dumnezeu Tatăl și Fiul și SfântulDuh. Prin ctitorirea Celui mai impre-sionant, de până acum, Străjer al Credi-nței și Sufletului Românesc Ortodox -din ultima jumătate de mileniu - Cate-drala Mântuirii Neamului, în realitate,Preafericirea Voastră, dimpreună cumiile de ctitori știuți și neștiuți ai Ei, ațiPoleit Pământul Românesc, precum învremuri cronicărești, mai Toți Mariinoștri Domnitori și Voievozi cu trainice„capele sixtine românești„ - însemnenealterate ale spiritului nostru, care ne-au înălțat și ne vor ține înălțați, mereu, înurcușul nostru duhovnicesc pe SCARACEA MARE către CERURI, spre

LUMINA CEA NEÎNSERATĂ ȘINICIODATĂ APUSĂ!Suntem convinși că de 500 de anineamul nostru românesc nu a mai trăit oa asemenea binecuvântare cerească pre-cum cea din Duminica de 25 Noiembrie2018. Avem în vedere, când facem o ast-fel de evaluare momentul, și el unic, al sfi-

nțirii Bisericii catedrale domnești de laCurtea de Argeș în augusta zi de 15 august1517, ctitorie a vrednicului domn și voie-vod Neagoe Basarab. Așadar, PărintePatriarh sunteți, incontestabil sunteți, întâ-iul ctitor între miile de mii de ctitori aiacestui monumental – monument reli-gios și cultural românesc care va dăinuipeste veacuri arătând lumii truda plină decredință a unui popor înrădăcinat profundîn iubirea neîntinată pentru Hristos – Mân-tuitorul lumii. Vă mulțumim că PREA-FERICIREA Voastră a „turnat” pe

pământul românesc un briliant care spo-rește veșnicia și identitatea noastră româ-nească, vorbind lumii mileniului al treileade ortodoxismul nostru ca dimensiuneexistențială a profilului etnic românesc.În sfârșit, Preafericite PărintePatriarh Daniel ați dăruit NeamuluiRomânesc, milioanelor de credincioșiortodocși îndeosebi, dar nu numai, unreper existențial în care și spre care sădorească, să viseze în DEMNITATE,

să ajungă, precum la LOCURILECELE SFINTE, spre a-L atinge cu pri-virea, spre a-L mângâia cu rugăciunea,spre a-L admira smeriți cu inima și sprea-L simți, vibrând, cu tot sufletul lor. Ațiconferit, prin această Podoabă mult visa-tă de înaintașii noștri, mai multă sacra-litate acestui Pământ Românesc, dreptpentru care mulțumirile și recunoștințanoastră ce Vi le exprimăm sunt, preasărace, prin cuvintele care le-au dat glas.Sunteți Românul brav și vrednic,patriot binecuvântat de Dumnezeu să

păstorească turma cea românească, orto-doxă, încredințată spre păstorire Preafe-ricirii Voastre. Mulți au vrut să abatăPăstorul de la drumul, de la ținta Sa. Nuau izbutit și nu vor izbuti! Pentru că Păs-torul a fost și este tare în credință, tare îndorință, tare în voință, așa cum îi stăbine Celui aflat în frunte: să fie neînfri-cat!Ne rugăm Bunului Dumnezeu săVă ocrotească și să Vă binecuvânteze

zilele Preafericirii Voastre și ale cola-boratorilor din preajmă, ale specialiști-lor și muncitorilor constructori pentru avedea desăvârșită Lucrarea CatedraleiMântuirii Neamului în timpul dorit șinădăjduit de Inima și Mintea Preaferi-cirii Voastre!*Scrisoare adresată Preafericirii
Sale, Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
cu prilejul sfinţirii Catedralei Naţiona-
le, de către Prof. Dr. Doru Bogdan din
Arad

Prinos de mulţumire*
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Sărbătorim la 1 decembrie, împreu-nă cu întregul popor, Centenarul UniriiTransilvaniei cu Patria Mamă, procla-mată de Adunarea celor peste 100.000de reprezentanți ai poporului pe câmpullui Horia de la Alba Iulia, din 1 decem-brie 1918.Această aniversare ne duce cu gân-dul în trecut la luptele de veacuri alepoporului nostru pentru libertate, unita-te națională și dreptate socială, și,prețuind după cuviință vrednicia înain-tașilor, ne cheamă să întărim astăzi uni-tatea întregului neam.Am început manifestarea într-unmod mai puțin adecvat momentului,pentru a readuce în memoria colectivădouă personalități ale culturii românești:Mihai Eminescu și Ciprian Porumbes-cu, de la a cărui naștere, s-au împlinitanul acesta la 14 octombrie 165 de ani,iar de la a cărui trecere în veșnicie s-auîmplinit la 5 iulie anul curent 135 de ani.S-au cunoscut și împrietenit la

Mănăstirea Putna în anul 1871 la ser-bările organizate de Societatea Culturală„Arboroasa”. Acolo, după festivitățileoficiale, pe pajiștea de lângă mănăstire,tânărul Ciprian după interpretarea unorpiese muzicale, în admirația tuturor, s-ar fi aruncat la pieptul tatălui său, preo-tul Iraclie, strigând: „Tată, am cântatastăzi Daciei întregi!”. Atitudinea samilitantă pentru libertatea Bucovinei desub dominația habsburgică i-a periclitatlibertatea, fiind întemnițat aproape treiluni. A trecut în veșnicie luptând pentruidealul dezrobirii și unității naționale. Alăsat posterității, între multe alte creațiimuzicale, bisericești și laice și Opere-ta „Crai nou” după textul poeziei poe-tului Vasile Alecsandri și „Balada pen-tru vioară”, devenită partitură dereferință a creației culturii românești.Manifestările bisericești și cultura-le pe care le parcurgem sub genericul„Catedrala Ortodoxă Veche a Aradu-lui. Rolul ei în afirmarea de credință și

de neam”, au constituit o prioritate înactivitatea Consiliului Parohiei Arad -Centru, începând cu ședința din 29decembrie 2017 și continuând cu celehotărâte în ședințele din 29 ianuarie, 2aprilie, 18 aprilie și 7 noiembrie 2018.Programul manifestărilor desfășu-rate sub oblăduirea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Arhiepiscop Timotei al Aradu-lui, a fost înaintat spre aprobare Cen-trului Eparhial, cu adresa nr. 80/2018,având următoarele propuneri:1. Tipărirea unui album monografical Bisericii „Nașterea Sfântului IoanBotezătorul”, cu titlul: „Catedrala Orto-doxă Veche. Centru Spiritual-Liturgic șiMisionar-Cultural al Aradului”, avândca autori pe Preacucernicul părinte pro-fesor universitar dr. Cristinel Ioja și pePreacuviosul protosinghel lector uni-versitar dr. Nicolae M. Tang.2. Organizarea unui program artis-tic adecvat momentului, de către copiide la Parohia Arad-Centru.

3. Organizarea unui concert coralsusținut de corurile parohiei, cu cânte-ce folclorice și patriotice.Această acțiune a Parohiei Arad-Centru este parte a unui program demanifestări stabilit la nivel național deSfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne, în ședința din 28 octombrie2016, iar în plan eparhial se înscrie încontextul celor organizate de Centruleparhial Arad în întreaga eparhie, cul-minând cu prezentarea lucrării Cate-drala Arhiepiscopală „Sfânta Treime”din Arad.Actul Marii Uniri de la 1 decembrie1918, care urmează celui din 9 aprilie1918, prin unirea Basarabiei cu Româ-nia, și celui din 28 noiembrie 1918 prinunirea Bucovinei cu România, consti-tuie materializarea speranțelor de dez-robire și afirmare națională, după vea-curi de restriște și asupriri.Pentru libertatea și independențapământului românesc au luptat atâtea

veacuri fiii încercatului nostru popor înfrunte cu marii săi conducători. Prinlupta și jertfa acestora și a sutelor demii de eroi rămași anonimi din Munte-nia, Oltenia, Dobrogea, Moldova, Tran-silvania, Banat, Crișana și Maramureș,poporul și-a păstrat ființa națională, pre-cum și pământul pe care îl stăpânește șiîl muncește de milenii.Mihai Viteazul a izbutit pentru oclipă să realizeze unitatea statală, avândposibilitatea să se intituleze: „Din milaLui Dumnezeu, domn al Țării Româ-nești, al Ardealului și a toată țara Mol-dovei”.În memoriile adresate Europei dinacel timp, Mihai Viteazul arăta că Ardea-lul reprezenta „pohta ce am pohtit”, ceamai înaltă „pohtă” a lui și a tuturor româ-nilor, căci dorința unirii nu reprezenta oambiție personală a marelui voievod, cio năzuință străveche, un gând viu pen-tru românii de pretutindeni.Continuare în pagina 4

Aniversarea Centenarului la Catedrala Veche din Arad*

În zilele de 9-11 noiembrie 2018,cu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu alAradului, Parohia Ortodoxă RomânăArad-Centru, a organizat o serie demanifestări cultural-bisericești dedicateîmplinirii a 100 de ani de la înfăptuireaMarii Uniri, sub genericul Catedrala
Veche Ortodoxă a Aradului. Rolul ei în
afirmarea unității de credință și de
neam.Evenimentul s-a integrat în seria demanifestări organizate în cuprinsulArhiepiscopiei Aradului, în contextulHotărârii Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române, prin care anul 2018este declarat „Anul Omagial al unitățiide credință și de neam și Anul Come-morativ al făuritorilor Marii Uniri din1918”, fiind organizat şi coordonat dePC Părinte Traian Micoroi, ParohulCatedralei Vechi în strânsă conlucrare cuPC Părinte Dr. Cristinel Ioja şi Protos.Dr. Nicolae M. Tang.În ziua de 9 noiembrie 2018, la ora18:30, în sala „Vasile Goldiș” a Consil-iului Județean Arad, a avut loc lansareamonografiei-album intitulată Catedrala
Ortodoxă Veche – centru spiritual-litur-
gic și misionar-cultural al Aradului.Evenimentul s-a situat în prelungireaTedeumului oficiat în Catedrala Vechicare a deschis seria de manifestări dedi-cate Centenarului Marii Uniri. La aceas-tă manifestare au fost prezenți Înalt-preasfințitul Arhiepiscop Timotei alAradului, Preasfințitul Episcop-vicarEmilian Crișanul, Dr. Iustin Cionca,Președintele Consiliului Județean Arad,Prof. Univ. Dr. Coralia Cotoraci, Recto-rul Universității „Vasile Goldiș” dinArad, membrii Permanenței ConsiliuluiEparhial, preoții slujitori din municipiulArad, membrii Consiliului parohial, dis-tinși invitați și oficialități din oraș, pre-cum și credincioșii parohiei.Manifestarea s-a deschis prin cuvân-tul Parohului Catedralei Vechi, Pr. Tra-ian Micoroi, urmând cuvântul de salut alcelor aflați în prezidiu. A urmat cuvân-tul autorilor, apoi intervențiile din sală.Întregul eveniment s-a bucurat și de unmoment artistic prin interpretarea Bala-
dei pentru vioară, de Ciprian Porum-bescu, recitarea poeziei Doina, de MihaiEminescu, precum și interpretarea adouă cântece patriotice de către Corulbărbătesc al Facultății de Teologie dinArad, condus de Arhid. Lect. Univ. Dr.Tiberiu Ardelean. Prezentarea volumului a fost făcutăde Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timo-tei care în cuvântul său a subliniat căprezentul volum reprezintă o trăirea aie-vea a istoriei Catedralei Vechi, mai ales

prin pozele și documentele cuprinse înmonografie, o concretizare a icoaneicelor care au fost. Istoria parohiei nu serezumă doar la o înșiruire de date ci esteplasată în contextul social și cultural alvremii, ceea ce oferă o integrare a aces-tei parohii în contextul general al istorieilocului și al țării, a apreciat Înaltpreasfi-nția Sa.Lucrarea aparține autorilor: Pr. Prof.Univ. Dr. Cristinel Ioja, și Protos. Lect.Univ. Dr. Nicolae M. Tang. Este olucrare inedită, cu caracter monografic,dedicată Catedralei Vechi din Arad,instituție  eclesiastică cu rol major înviața Eparhiei Aradului. Monografiacuprinde texte, imagini şi documenteprin care este ilustrată istoria CatedraleiVechi din Arad, precum şi contribuţiilede excepţie ale ierarhilor, preoților slu-jitori și intelectualilor vremii la păstrareași afirmarea identității de neam și decredință a românilor din aceste părți dețară. Editarea și publicarea acestei lucrărila sărbătorirea Centenarului Marii Uniridin 1918, reprezintă un omagiu față defăuritorii Unirii de la 1 Decembrie 1918,precum și a tuturor înaintașilor noștricare au trăit și s-au jertfit pentru idealulunității naționale.Manifestările cultural-bisericești aucontinuat și sâmbătă, 10 noiembrie,printr-un program artistic prezentat deCorul de copii de la Parohia Arad-Cen-tru, intitulat „Icoana Marii Uniri în sufle-tul copiilor”. La evenimentul organizatau luat parte preoții și credincioșii paro-hiei care s-au bucurat să audă glasurilecopiilor ce au lăudat eroismul și patrio-tismul străbunilor noștri. Copiii, îmbră-cați în port popular, au recitat creații pro-prii în versuri, poezii patriotice, au cântatla instrument (flaut și vioară), au pre-zentat un dans popular și au jucat horaunirii.În deschiderea programului, Pr.Flavius Petcuț, Protopopul Aradului șipreot slujitor al acestei parohii a sub-liniat că Marea Unire este o icoană careașteaptă să fie împlinită pe pământ șidesăvârșită în Împărăția lui Dumnezeu,iar micii patrioți au cinstit-o cum se cuvi-ne, prin glasurile lor. După evenimentcopiii au primit pachete cu dulciuri, pră-jituri și sărățele din partea parohiei.Corul de copii a fost instruit și coordo-nat de către credincioșii voluntari SorinSăplăcan, Florina Babău și Anca Pro-dan.În seara aceleași zile, în sala de fes-tivități a parohiei, a avut loc vizionareafilmului „Preoții români – jertfă și rugă-ciunea pentru unire”, o producție a Tele-viziunii Trinatas a Patriarhiei Române.Filmul a fost prezentat și comentat de

către Pr. Dr. Cristinel Ioja, DecanulFacultății de Teologie din Arad și preotslujitor al acestei parohii, la vizionareaacestuia participând un mare de credin-cioși ai parohiei și invitați.În cea de-a treia zi a manifestărilordedicate Centenarului Marii Uniri de la1918, 11 noiembrie 2018, în Dumini-ca a 25-a după Rusalii, Înaltpreasfinți-tul Părinte Timotei a săvârșit Sfânta șiDumnezeiasca Liturghie în CatedralaVeche a Aradului, la invitația Părinte-lui paroh Traian Micoroi. Din sobor aufăcut parte: Pr. Flavius Petcuț, Proto-popul Aradului, Pr. Prof. Dr. CristinelIoja, Decanul Facultății de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad,Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Pr. Paroh Tra-ian Micoroi, Pr. Pavel Teodor, Pr. pen-sionar Eugen Crișan, Arhid. Dr. Tibe-riu Ardelean, Inspector eparhial, Arhid.Iov Orădan, Arhid. Viorel Herlo. Încuvântul de învăţătură, Chiriarhul ară-dean a vorbit despre „Unitatea Duhu-
lui întru legătura păcii” (pe baza citi-rilor scripturistice ale duminicii: Ef 4,1-7 și Lc 10, 25-37), realizată prin lim-pezimea chipului aproapelui în ochiisufletești a fiecărui creștin întocmaisamarineanului milostiv din Evanghe-lia duminicii. Având în vedere consa-crarea zilei pentru festivitatea Cente-narului Marii Uniri la Catedrala Vechearădeană, martoră a multor evenimen-te istorice, îndemnul apostolic redat întitlu, rămâne călăuzitor pentru toți fiiiBisericii și ai țării de a urma credințaînaintașilor spre asigurarea și în viitora căii desăvârșirii binelui, a subliniatÎnaltpreasfinția Sa.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinția Sa, a oficiat un Parastas pen-tru ctitorii, slujitorii și binefăcătorii Cate-dralei Vechi între care au fost pomenițiși membrii arădeni participanți la înfăp-tuirea Marii Uniri de la 1918.La sfârșitul slujbei, PreacucerniculPărinte Traian-Ioan Micoroi, ParohulCatedralei Vechi, a mulțumit Înalt-preasfinției Sale pentru binecuvântareaacordată în vederea desfășurării acestuieveniment precum și pentru participareala programul desfășurării acestuia peparcursul celor trei zile. Cuvânt demulțumire a adresat și tuturor slujitori-lor și credincioșilor care s-au ostenit pen-tru buna organizare a acestui evenimentistoric.La Sfânta Liturghie au participatnumeroase oficialități locale, între careamintim pe domnul Sergiu Bîlcea, Vice-președintele Consiliului Județean Arad șipe domnul Prof. Univ. Dr. Aurel Arde-lean, Președintele Universității de Vest,,Vasile Goldiș” din Arad.

Răspunsurile liturgi-ce, au fost date de cântă-reţii stranei CatedraleiVechi și de Corul,,Armonia”, condus demaestrul Ovidiu Boar.Seria manifestărilordedicate CentenaruluiMarii Uniri s-a încheiatîn seara zilei de 11noiembrie 2018, printr-un concert coral, subgenericul NU UITA CĂEŞTI ROMÂN!, susți-nut de cele două coruriale Parohiei Arad-Cen-tru, în Sala Regele Fer-
dinanda Primăriei Arad.Concertul a fostprezentat de Pr. Prof.Univ. Dr. Cristinel Ioja,Decanul Facultății deTeologie din Arad șipreot slujitor la această biserică, bucu-rându-se de prezența PreasfințituluiPărinte Dr. Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.Concertul s-a dorit a fi un omagiuînchinat făuritorilor Marii Uniri, care aupregătit în Aradul secolului XIX MareaUnire şi care au realizat şi participat laMarea Unire de la 1918. Este un prinos derecunoştinţă adus înaintaşilor dar şi o afir-mare în actualitate a acelor valori naţionaleşi spirituale care au însoţit şi susţinut deve-nirea neamului românesc în istorie.Deschiderea repertoriului coral s-afăcut de către copiii Parohiei Arad-Cen-tru care sub îndrumarea domnului pro-fesor Sorin Săplăcan au interpretat douăcântece patriotice. Tot în acest cadru,domnul profesor a interpretat poezia
Doina, de Mihai Eminescu, acompa-niat la vioară de Ilinca Sîrbu, care a inter-pretat Balada de Ciprian Porumbescu.A urmat Corul de tineret al Paro-hiei Arad-Centru, dirijat de Conf. univ.dr. Mircea Buta, care a deschis recitalulcu Imnul de Stat, muzica de Anton Pann,versuri de Andrei Mureşianu. În conti-nuare corul a interpretat următoarelecântece patriotice și folclorice: Se-aude
glas peste Carpaţi, muzica: Lt.-colonelFlorian Mihai, versuri: Emilia Doroba-nţu; Fraţi români din lumea-ntreagă,melodie tradiţională, armonizare prof.Ghe. Bercea; Polieleul românilor, armo-nizare şi prelucrare Mircea Buta; La fân-
tână, prelucrare de Augustin Bena:
Chindia – de Alexandru Paşcanu; Omul
când e necăjit de Nicolae Oancea; Nu
mă călca, mândro, pe picior de NicolaeUrsu; Hai, să-ntindem hora mare, cân-tec tradiţional patriotic, aranjament lapatru voci, Mircea Buta.

Interpretarea pieselor a fost acom-paniată de către cvartetul „Debussy” dela Colegiul de Artă „Sabin Drăgoi” dinArad, condus de d-l profesor Dan Boar.În partea a doua a concertului aurmat recitalul Corului „Armonia”,recital compus din următoarele piesepatriotice și folclorice: Imnul eroilor,muzica Ionel G. Brătianu, versuri IonDormidont; Doină, muzica Sabin Dră-goi; Pui de lei, muzica Ionel G. Brătia-nu, versuri Ion Neniţescu; Sus inima
români, muzica Nicolae Oancea, versuriGeorge Coşbuc; Rapsodia I (fragment),muzica George Enescu; De la noi până
la mândra, muzica Emil Monţia; Bădi-
şoru-i dus departe, muzica Emil Mon-ţia; La fântâna cu găleată, muzica EmilMonţia, versuri Maria Cunţan; Mociri-
ţă cu trifoi, muzica Doru Şerban.Concertul s-a încheiat prin inter-pretarea piesei Treceţi batalioane româ-
ne Carpaţii, aranjament coral prof. Mir-cea Buta, de către cele două coruri,precum și tradiționalul La mulți ani!Manifestările cultural-bisericeștiorganizate de către Parohia Arad-Centru,vechea catedrală a Aradului, se consti-tuie într-un pios omagiu adus tuturoracelora care au luptat pentru apărarea șiafirmarea identității naționale, în moddeosebit, celor care au activat în spațiulcomunității românești din jurul Cate-dralei Vechi, dar și pentru o înviorare aconștiinței naționale, pentru o responsa-bilizare a celor din prezent față de tre-cutul acestei țări, dar, mai ales, pentru ooferi identitate și viziune generațiilorviitoare.Trăiască România Mare!!!Protos. lect. dr. Nicolae M. Tang

Catedrala Veche a Aradului și Centenarul Marii Uniri.O cronică a evenimentelor
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Urmare din pagina 3Sunt semnificative cuvintele Epis-copului Nicodim Munteanu de la Huși,viitorul patriarh, adresate credincioșilorardeleni și bucovineni, prezenți la hra-mul Mănăstirii Neamț, în anul 1914:„De sute de ani veniți la aceastămănăstire ca să vă întăriți în credințacreștină ortodoxă și în dragostea deneam. Dar ca să pătrundeți până aici,acei din provinciile subjugate, ați trebuitsă treceți granițele cu multă frică și cumari greutăți. Ține-ți minte însă unlucru. Nu va trece mult și aceste blăstă-mate hotare care ne frâng trupul nostrunațional, vor cădea – și hotărât că vorcădea – și atunci vom alcătui o apă și unpământ. Duceți vestea aceasta în părți-le voastre și vestiți tuturor că se apropieziua mântuirii și unirii întregului nostruneam!”.Proorocia marelui ierarh a devenitrealitate la 1 decembrie 1918. A fost uneveniment istoric, care a coagulatîntreaga suflare românească, indiferentde confesiune sau stare socială. Biseri-ca a fost și de această dată alături depopor, stare ce explică prezența unorcredincioși și preoți în răscoala lui Doja,a lui Horea, Cloșca și Crișan, a luiTudor Vladimirescu, la Revoluția din1848, în mișcarea pentru Unirea Prin-cipatelor Române, în Războiul de Inde-pendență, în Răscoala de la 1907, ș.a. șicu toate că după 1700, credincioșii dinTransilvania au fost împărțiți prin silni-cia împăraților habsburgi în două Bise-rici, ei au rămas uniți în legea stră-moșească și uniți în slujirea intereselorsuperioare ale poporului român.Această unitate poate fi exemplifi-cată prin faptul că episcopul InochentieMicu cheamă pe uniți și pe ortodocși lasinod ca să discute problemele dreptu-rilor poporului român; prin faptul căepiscopii Gherasim Adamovici și IoanBob înaintează împreună Dietei șiîmpăratului, Suplex Libellus Valacho-
rum, că episcopii Vasile Moga și IoanLemeny intervin pentru drepturileromânilor de pe pământul crăiesc șipentru păstrarea limbii române în șco-lile confesionale, că episcopii AndreiȘaguna și Lemeny prezidează Aduna-rea din 1848 de pe Câmpia Libertății șiprezentând apoi, doleanțele poporuluiromân (ca șefi de delegații). Aceeașiconlucrare o găsim și în procesulMemorandiștilor, și în activitatea Astrei,și în cultivarea sentimentului național.De aceea a apărut firească prezențaepiscopilor, consilierilor, teologilor,preoților și credincioșilor, într-o fru-moasă înfrățire și la evenimentele epo-cale, de la Alba Iulia, din 1 decembrie1918.În vâltoarea pregătirii și derulăriimarelui eveniment, Aradul a avut unrol determinant. De aceea prin toateacțiunile premergătoare actului Uniriide la Alba Iulia, Aradul și-a câștigat unloc binemeritat în istoria înfăptuirii sta-tului național unitar român. Alături deproeminente personalități politice ară-dene ale vremii, care au inițiat și dirijataceste evenimente, un rol important l-auavut și unele personalități din rândulclerului arădean.După moartea mitropolitului Vasi-le Mangra al Ardealului (14 octombrie1918), scaunul mitropolitan a fost supli-nit de episcopul Aradului, până la ale-gerea noului mitropolit. În această nouăsituație, pe lângă centrul politic, Aradula devenit și centrul bisericesc al româ-nilor din Transilvania, fapt care a oferitepiscopului arădean importante prilejuride a se manifesta în sprijinul mișcăriinaționale. În calitate de locțiitor demitropolit, episcopul a fost prezent latoate evenimentele importante legatede actul Unirii, iar Aradul a fost loculunde s-au ținut sinoadele mitropolitane,ocazie cu care au fost luate deciziiimportante prin care s-a stabilit atitudi-

nea Bisericii Ortodoxe din Transilvaniafață de evenimente, atât în plan politiccât și bisericesc.În acest context Catedrala Vechedin Arad, parte componentă a istorieiMitropoliei Transilvaniei în general și aEparhiei Aradului în special, devinemartor a unei istorii și vieți culturale șibisericești prin găzduirea unor eveni-mente de interes național.Personalități marcante din istoriaCatedralei Vechi: ierarhi, ctitori, clerici,intelectuali, devin repere în călăuzireaspre izbândă a luptei pentru libertatea șiunitatea națională.Toți ierarhii arădeni și-au începutlucrarea pastorală în impunătoareaCatedrală având conștiința dimensiu-nii slujirii la care au fost chemați, luândca pildă jertfa înaintașilor.Așa, spre exemplu, exprimă aceas-tă stare copleșitoare Preasfințitul Epis-cop Dr. Timotei Seviciu în Catedraladin Arad, ca „maică a bisericilor dinEparhie”, la întronizarea ca episcopeparhiot: „Cu vădită emoție trăiesc acestmoment în care sunt așezat în locul carereprezintă catedra de propovăduire adreptei credințe, amvonul și stranaînălțării sfintelor rugăciuni și jilțul câr-muirii duhovnicești a Bisericii Mântui-torului din părțile Aradului și Hune-doarei. Drept întărire mi s-a încredințatși toiagul călăuzirii neabătute a mădu-larelor acestui Trup tainic al Domnuluinostru Iisus Hristos. Dacă am urcat tru-pește aceste trepte simbolice, cugetul îlport spre suișul spiritual a ceea ce cuadevărat reprezintă înălțimea acestuiscaun. De la înălțimea lui grăiește oîntreagă istorie a acestui colț de țarăprea minunat (...); vlădici plini deînțelepciune ca și Gherasim Raț, par-ticipant la Revoluția din 1848, sauIoan Papp, unul dintre militanții defrunte pentru realizarea Marii Uniride la 1918. În acest context se potreaminti cuvintele celui din urmă careau constituit deviză pentru toți ierar-hii ulteriori, fiind citat constant întoate cuvântările-program ale aces-tora: „Unde merge poporul, mergemși noi vlădicii”. Și au fost toți împreu-nă cu poporul...” (PS dr. TimoteiSeviciu).Pe lângă personalitățile bisericeștiîn parte amintite și pe lângă patrioțiiVasile Goldiș, Ioan Suciu, ȘtefanCicio Pop, George Pop de Băsești,Alexandru Vaida-Voevod, ... și mulțialții, împreună cu oameni de culturăîși aduc contribuția la înfăptuirea uni-tății naționale a tuturor românilor.Între aceștia este demn de amintit fiulpreotului Iosif Goga din Rășinari,poetul Octavian Goga, care a fostunul dintre cei mai activi protagoniștiai Marii Uniri, motiv pentru care adobândit supra-numele de poetulMarii Unirii. Alături de Nicolae Fili-pescu, Take Ionescu, Nicolae Iorga,Vasile Lucaciu, Goga ia parte activăla mobilizarea generală a maselor înlupta pentru realizarea unităţii naţio-nale. Versurile sale sunt adevărateordine de mobilizare:

,,Veniţi români. Porniţi-vă spremunte,V-arată drumul morţii din morminteSă nu uitaţi a veacurilor carte,Veniţi, veniţi ! Căci adevăr zic vouăOri vă mutaţi hotarul mai departe,Ori veţi muri cu trupul frânt în două!’’(Latinitatea din tranşee).În timpul neutralităţii, Goga s-a zbă-tut ca nimeni altul pentru crearea unuicurent de opinie privind unirea tuturorromânilor într-un singur stat. Desprebătălia purtată pentru realizarea acestuivis, scrie versurile în cunoscuta poezie„Noi”.„La noi sunt codri verzi de bradŞi câmpuri de mătasă;La noi atâţia fluturi sunt, Şi-atâta jale-n casă. Privighetori din alte ţăriVin doina să ne-asculte;La noi sunt cântece şi floriŞi lacrimi multe, multe...…………………………….La noi nevestele plângândSporesc pe fus fuiorul,Şi-mbrăţişându-şi jalea plângŞi tata, şi feciorul.Sub cerul nostru-nduioşatE mai domoală hora,Căci cântecele noastre plângÎn ochii tuturora.…………………………………Avem un vis neîmplinit,Copil al suferinţii,De jalea lui ne-au răposatŞi moşii, şi părinţii...Din vremi uitate, de demult,Gemând de grele patimi,Deşertăciunea unui visNoi o stropim cu lacrimi...”Cu câteva luni înainte de 1 Decem-brie 1918, Octavian Goga pleacă înFranţa, încredinţându-i-se o serie demisiuni diplomatice în vederea deter-minării marilor puteri de a recunoaştedesăvârşirea unităţii statale româneşti.Actul de făurire a României Mari devi-ne realitate. Apoi, în versuri inegalabile,exclamă cu entuziasm şi mare bucurie:,,Te-am dărâmat, hotar de-odinioară,Brâu împletit din lacrimi şi dinsânge,Veriga ta de foc nu ne mai strângeŞi lanţul tău a încetat să doară’’.Fără îndoială că subiectul MariiUniri este inepuizabil prin mulțimeadocumentelor și a faptelor petrecuteatunci. El încheie lupta de veacuri apoporului român pentru libertate și uni-tate, pentru formarea Statului NaționalUnitar Român.Onorabili participanțiBiserica cunoscută astăzi arădenilorsub denumirea de Catedrala Veche, estecea de-a patra Catedrală arădeană des-pre care s-au păstrat mărturii şi docu-mente istorice.Pe parcursul istoriei, în actualaCatedrală Veche a Aradului au fostînfăptuite o seamă de împliniri ale vie-ţii bisericeşti şi civile, astfel:1. Catedrala Veche a fost centrul depăstrare şi transmitere a dreptei credin-ţe prin lucrarea pastoral-misionară aierarhilor care s-au succedat.

Secolele XIX şi XX, au constituitperioada de pătrundere prin aceastăparte de ţară a multor învăţături sectareşi grupări religioase, străine de duhulOrtodoxiei.În aceste condiţii se impunea cadreapta credinţă să fie temeinic argu-mentată prin cuvânt şi faptă.Aşa se explică grija deosebită aierarhilor pentru instruirea personaluluiclerical în Institutul şi apoi AcademiaTeologică, prin cooptarea unor cadredidactice temeinic pregătite şi cu o ţinu-tă morală exemplară.2. Catedrala Veche a fost spaţiul demanifestare a culturii prin întreţinereaşcolilor confesionale şi de stat şi selec-tarea cu rigurozitate a dascălilor lor,între care amintim pe Alexandru Gavra,profesor la Preparandia din Arad, dr.Atanasie Şandor, medic şi profesor laPreparandie, Iosif Moldovan, unul dindascălii eminenţi ai Aradului, director alŞcolii Arad-Centru din cartierul Pâr-neava, preşedinte al Reuniunii Învăţă-torilor Români din Arad, inspector şco-lar la Arad şi Oradea, membru al Astreiarădene şi în Senatul şcolar al Consis-toriului Ortodox din Arad sau AscaniuCrişan, profesor şi mai apoi director alLiceului „Moise Nicoară”.3. Catedrala Veche a fost centrul deemancipare şi cultivare a conştiinţei deneam şi lege românească. În Catedralaarădeană încă nesfinţită, la 22 iulie 1864s-au adunat delegaţii clerici şi mirenisub prezidiul episcopului Procopie Ivaş-covici, spre a alege deputaţii la Con-gresul sârbesc, unde urma să se dezba-tă separarea românilor din Ardeal deierarhia sârbească.În anul următor, 1865, românii ară-deni serbează în aceeaşi biserică eveni-mentul memorabil al reactivării Mitro-poliei Ortodoxe Române a Ardealului şianexarea la Episcopia Aradului a uneipărţi din Banat.La data de 13 septembrie 1865, pre-fectul Aradului Gheorghe Popa, estechemat la Viena, pentru a ridica Diplo-ma cezaro-regească, în baza căreia oparte a românilor bănăţeni sunt puşi subjurisdicţia episcopului de Arad, Diplomăpe care o înmânează episcopului Pro-copie Ivaşcovici la 17 septembrie 1865,cu prilejul sfinţirii catedralei la care par-ticipă o seamă de delegaţi bănăţeni.În clădirile anexe ale catedralei, s-auadunat reprezentanţii românilor din ora-şul Arad pentru a-şi desemna delegatulce urma să-i reprezinte la conferinţa dela Sibiu din 30 aprilie/12 mai - 2/14mai 1881, în urma căreia a luat naşterePartidul Naţional Român şi s-a adoptatprogramul de revendicări imediate, carea stat multă vreme la baza activităţiipolitice româneşti din toată Transilva-nia.Între personalităţile marcante dedi-cate acestui ideal au fost o seamă demembri ai conducerii comunităţii paro-hiale, între care amintim pe:1. Ioan Arcoşi (1792-1884), cunos-cut avocat și militant naţionalist dingeneraţia lui Moise Nicoară, care acerut înfiinţarea unei catedre de limbaromână la Gimnaziul de Stat din Arad,convins fiind că numai „ştiinţa limbiimaterne” asigură formarea tineretului înspiritul istoriei şi valorilor naţionale. Afost primul președinte al Comunitățiiparohiale a românilor ortodocși dinArad.2. Alexandru Gavra (1797-1884),absolvent al Facultății de Științe dinOradea, ajunge profesor la Preparan-dia din Arad, pe care o slujește timp de55 de ani neîntrerupt, cu un devotamentși spirit de jertfă remarcabile. A fostimplicat în întreaga mișcare națională aromânilor din Arad și Bihor, fiind mem-bru al Astrei arădene, și al instituțiilorbisericești locale. A fost unul dintre ulti-mii luptători, în sens iluminist, în linialui Țichindeal, al cărui nume s-a gravat

în inima și conștiința a zeci de învățătoriși preoți care s-au hrănit cu sămânțaspiritului său românesc și ortodox, maibine de un jumătate de veac.3. Ioan Popovici-Desseanu (1831-1892) de profesie avocat, a fost un spri-jinitor al culturii româneşti din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea.În casa acestuia, (str. I. Popovici-Des-seanu, nr. 2), au fost găzduiţi Mihai Pas-caly şi alţi câţiva membrii ai trupei sale,între care şi Mihai Eminescu, cu ocaziaturneului teatrului bucureştean a lui Pas-caly, în Arad, în anul 1868. În aceastăcasă s-a cunoscut Iosif Vulcan, directo-rul revistei Familia cu Mihai Emines-cu. A fost deputat în Parlamentul de laBudapesta.4. Dr. Nicolae Oncu (1843-1914),a fost fiu de ţărani din Râşca, comitatulZarand, studiind la Beiuş, Brad, Lugoj,Oradea, apoi dreptul la Viena şi Bru-xelles, unde îşi ia şi doctoratul. În 1871,înfiinţează, împreună cu Mihai Emi-nescu şi Ioan Slavici, societatea „Româ-nia Jună”, la Viena. Întors în ţară, sestabileşte la Arad, unde în 1880 înfiin-ţează instituţii culturale şi economice.De numele său se leagă înfiinţarea în1887 a Băncii „Victoria” din Arad. Afost primul director al Institutul Tipo-grafic „Tribuna”. Din 1906 devinedeputat de Arad în Parlamentul de laBudapesta. Și-a legat numele de înfii-nțarea Casei Naționale din Pârneava înanul 1902 și de construirea edificiuluiȘcolii Civile de fete din anul 1912. Afost deputat în Sinodul eparhial.Distins auditoriuAstăzi înscriem şi noi o pagină dinistoria acestui sfânt aşezământ – Com-plexul ecleziastic Catedrala Veche aAradului. Este un moment de come-morare şi cinstire cu recunoştinţă a tutu-ror celor care ştiuţi şi neştiuţi, suntînscrişi în Cartea Vieţii ca şi ctitori, nuatât ai zidurilor, cât ai mesajului păstră-rii conştiinţei de neam şi credinţă stră-bună.Parcurgem un moment festiv încare plecând cu recunoştinţă frunţileînaintea jertfei înaintaşilor, mulţumimlui Dumnezeu pentru toate, cu nădejdeîn ajutor ceresc şi pe viitor.Acest moment festiv primeşte unplus de valoare prin prezenţa personali-tăţilor bisericeşti şi civile ale urbei şi aDumneavoastră, a tuturor participanţilor.Nu în ultimul rând, cu regretul cătributar uitării, să fi omis pe cineva,adresez calde şi respectuoase mulţu-miri, tuturor celor care prin gând,cuvânt şi faptă, ne-au stat alături, pen-tru ca astăzi să putem spune cu mulţu-mire, deodată cu cuvântul inspirat:„Până aici ne-a ajutat nouă Domnul” (IRegi 7, 12).Nădăjduim că manifestările des-fășurate la Catedrala Veche în zilele de9-11 noiembrie 2018, cu prilejul Cen-tenarului Marii Uniri de la 1918, vorîntări sentimentul național și patriotic însufletele participanților prin cele văzu-te, auzite și scrise acum.Prin comemorarea făuritorilorMarii Uniri și a contribuției acestora laîndeplinirea idealului de unitate națio-nală, aducem un pios omagiu de recu-noștință, dar și chipurile atâtor martiripentru ca să înfățișăm celor de astăzicâteva pilde vii de dragoste, de dăruireși de jertfă pentru țara și neamul dincare au fost plămădiți.Jertfa lor nu a fost zadarnică! Eastă la temelia actului istoric de la 1Decembrie 1918, a României Mari, peveci reîntregită!* Cuvântul Parohului Catedralei
Vechi, Pr. Traian-Ioan Micoroi, la des-
chiderea festivă a manifestărilor cultu-
ral – bisericeşti prilejuite de proclama-
rea anului 2018, Anul Omagial al
unității de credință și de neam și Anul
Comemorativ al făuritorilor Marii
Uniri de la 1918

Aniversarea Centenarului la Catedrala Veche din Arad*



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Vizita ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, în CehiaÎn zilele de 3-5 noiembrie 2018, cubinecuvântarea Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, Înaltpreasfințitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, participă lasărbătorile dedicate împlinirii unui dece-niu de la înființarea Parohiei OrtodoxeRomâne din Praga, Cehia. Înaltpreasfi-nția Sa este însoțit de către PărinteleMihai-Octavian Blaj, consilier econo-mic și Arhid.dr. Tiberiu Ardelean, inspec-tor eparhial la Centrul eparhialArad.Sâmbătă, 3 noiembrie, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei a săvârșitîmpreună cu Înaltpreasfințitul PărinteMihail, Arhiepiscop de Praga și al Țin-uturilor Cehe, Sfânta Liturghie în cape-la Spitalului din Beorun, un orășel delângă capitala cehă. La finalul slujbei,Înaltpreasfințitul Părinte Mihail a vorbitdespre bunele raporturi cu Biserica Orto-doxă Română și cu Eparhia Aradului dincare face parte Părintele Andrei Danciu,parohul comunității românești din Praga.Inatpreasfințitul Părinte Timotei întărindcuvântul ierarhului ceh în perspectivacontinuării bunelor raporturi între Bise-ricile Ortodoxe surori, subliniind impor-tanța muncii pe planul asistenței socialeși medicale.Duminică, 4 noiembrie, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, dimpreună cuÎnaltpreasfințitul Părinte Mihail, au săvâ-rșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul,,Sfinții Arh. Mihail și Gavriil” din Praga.Din sobor, alături de cei doi ierarhi, aufăcut parte: Pr. Octavian Blaj, Pr. AndreiDanciu, Pr. capelan Roman Hajdama-cenko, Arhid. Tiberiu Ardelean și Arhid.Valerij Samolyuk.Cuvântul de învățătură a fost rostit decătre Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,intitulat ,,Cinstirea celor adormiți” (înbaza citirilor scripturistice ale duminicii:Gal. 6; Lc. 16), în care a arătat cumfiecare credincios are datoria afirmăriiidentității naționale și religioase prin acinsti pe înaintașii vrednici ai istoriei țăriiși neamului, în mod aparte pe eroii săi deveșnică pomenire. Perioada în care Paro-hia Ortodoxă Română din Pragaîmplinește un deceniu de la înființarecoincide cu zilele pomenirii celor trecuțiîn veșnicie iar pe plan istoric ca și în vatrastrăbună, sărbătorește Centenarul MariiUniri de la 1918. Poporul român și ceh auluptat împreună în primul și al doileaRăzboi Mondial și au cultivat legăturileprietenești totdeauna, aceasta fiindgaranție pentru viitor contribuind la paceași propășirea lumii; iar Biserica Ortodoxăîntărește prin unitatea ei lucrarea ce sedepune pe acest plan, spre binele gener-al, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.La finalul slujbei, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei i-a oferit Înaltpreasfinți-tului Părinte Mihail ditincția eparhialăengolpion și cruce ,,Sf. Ier. Sava Bran-covici” iar Părintelui Andrei Danciucrucea pectorală a aceleiași distincții.Totodată, prin Părintele Mihai-OctavianBlaj a dăruit din partea Centrului eparhialdin Arad, ca înzestrare pentru bisericacu hramul ,,Sfântul Mihail” a românilordin Praga, o Evanghelie și un set deSfinte Vase. La rândul său, PreotulAndrei Danciu le-a oferit oaspețilordiferite daruri tradiționale, cu mulțumireapentru grija arătată de Biserica OrtodoxăRomână față de comunitatea din Praga.La rândul său, Arhiepiscopul Mihaili-a oferit Arhiepiscopului Aradului unengolpion și celor doi însoțitori câte ocruce pectorală.Ierarhul arădean a apreciat faptul căîn această biserică se adună în unitate decredință și limbă românească români atâtdin țară, Republica Moldova și din altețări. Aceasta, cu atât mai mult este sem-nificativă în Anul Centenar.Vizita chiriarhului arădean, a Înalt-preasfințitului Părinte Arhiepiscop 

Timotei în Cehia s-a încheiat luni, 5noiembrie 2018.Hramul Mănăstirii Roşia Joi, 8 Noiembrie 2018, când se faceprăznuirea Soborului Sfinţilor Arhanghe-li Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilorputeri, mulţime de pelerini din toatepărţile judeţului Arad au venit la Mănă-stirea de maici închinată SfinţilorArhangheli din satul Roşia, Protopopiat-ul Sebiş, pentru a participa la slujba dehram. Chiriarhul arădean a fost întâmp-inat de Părintele Alexandru Botea, Pro-topopul Sebișului, de soborul de preoțidin vecinătate, de obștea monahală înfrunte cu maica stareță Haritina și demulțimea de credincioși.După aceasta, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Araduluia săvârșit Sfânta și DumnezeiascaLiturghie în biserica mănăstirii înconju-rat fiind de soborul de preoţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte și părinteleAlexandru Botea, protopopul Sebişuluiprecum și Arhid. Dr. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial.La momentul rânduit, Chiriarhularădean a rostit cuvântul de învățăturăcu titlul ,,Lumea văzută și cea nevăzută”(pe baza citirilor scripturistice ale sărbă-torii: Evr. 2; Luca 10), prin ochii trupeștiși sufletești ai credincioșilor mărturisi-tori ai adevărurilor creștine, percepândechilibrul universal al creației de cătreDumnezeu, a Cărui slujitori împlinescvoia Sa, căreia se supune omul pe care l-a micșorat cu puțin față de îngeri (cf.Evr. 2, 7; Ps. 8, 5). Numărul acestoraeste necuprins dar treptele slujirii lor saual ierarhizării rămâne la cel al unității încomuniune deplină cu Dumnezeu,căutând să cuprindă pe toți oamenii ceiau locul îngerilor căzuți în întunericodată cu cel ce a fost înger de lumină.Fiecare om își are îngerul păzitor sub alecărui aripi netrupești caută asemeneasfinților să devină înger în trup spreasemănarea cu Dumnezeu, după chipulCăruia a fost creat, a subliniat Înalt-preasfinția Sa.Răspunsurile la Sfânta Liturghie aufost date de un grup de studenți de laFacultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilari-on V. Felea” din Arad.Slujire Arhierească la Catedrala Veche, cu prilejulmanifestărilor dedicate CentenaruluiÎn Duminica a 25-a după Rusalii, 11noiembrie 2018, Chiriarhul arădean,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei asăvârșit Sfânta și DumnezeiascaLiturghie în Catedrala Veche a Aradului,cu prilejul manifestărilor dedicate Cen-tenarului Marii Uniri de la 1918, organi-zate de către Parohia Arad-Centru, lainițiativa Părintelui paroh Traian Micoroi.Din sobor au făcut parte: Pr. FlaviusPetcuț, protopopul Aradului, Pr. Prof. Dr.Cristinel Ioja, Decanul Facultății deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad, Pr.Prof. Dr. Ioan Tulcan, Pr. ParohTraian Micoroi, Pr. Pavel Teodor, Pr. pen-sionar Eugen Crișan, Arhid. Dr. TiberiuArdelean, inspector eparhial, Arhid. IovOrădan, Arhid. Viorel Herlo.În cuvântulde învăţătură, Chiriarhul arădean a vor-bit despre ,,Unitatea Duhului întru legă-tura păcii” (pe baza citirilor scripturisticeale duminicii: Efes. 4; Lc. 10), realizatăprin limpezimea chipului aproapelui înochii sufletești a fiecărui creștin întocmaisamarineanului milostiv din Evangheliaduminicii. Având în vedere consacrareazilei pentru festivitatea CentenaruluiMarii Uniri la Catedrala Veche arădeană,martoră a multor evenimente istorice,îndemnul apostolic redat în titlu, rămânecălăuzitor pentru toți fiii Bisericii și aițării de a urma credința înaintașilor spreasigurarea și în viitor a căii desăvârșiriibinelui, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.La finalul Sfinte Liturghii, Înalt-preasfinția Sa, a oficiat un Parastas pen-tru ctitorii, slujitorii și binefăcătorii Cat-edralei Vechi între care au fost pomenițiși membrii arădeni participanți la înfăp-tuirea Marii Uniri de la 1918.

La sfârșitul slujbei, PreacucerniculPărinte Traian-Ioan Micoroi, ParohulCatedralei Vechi, a mulțumit Înaltpreas-finției Sale pentru binecuvântarea acor-dată pentru desfășurarea acestui eveni-ment precum și pentru participarea laprogramul desfășurării acestuia pe par-cursul a trei zile. Cuvânt de mulțumire aadresat și tuturor slujitorilor și credin-cioșilor care s-au ostenit pentru bunaorganizare a acestui eveniment istoric.La Sfânta Liturghie au participatnumeroase oficialități locale, între careamintim pe domnul Sergiu Bîlcea,Vicepreședintele Consiliului JudețeanArad și pe domnul Prof. Univ. Dr. AurelArdelean, Președintele Universității deVest ,,Vasile Goldiș” din Arad.Răspunsurile liturgice, au fost date decântăreţii stranei Catedralei Vechi, pre-cum și de Corul ,,Armonia”, condus demaestrul Ovidiu Boar.Sfântul Ioan Gură de Aurprăznuit la Catedrala ArhiepiscopalăÎn zilele de 12 şi 13 noiembrie, Sfân-tul Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Con-stantinopolului a fost sărbătorit cu multăevlavie de către clericii şi credincioşiiarădeni, aceasta, deoarece în CatedralaArhiepiscopală „Sfânta Treime” dinmunicipiul Arad se află de câţiva ani ofrumoasă raclă de argint cu o părticicădin moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur,primite în dar din Cetatea Vaticanului.Sărbătoarea marelui Ierarh devine an dean un eveniment spiritual aşteptat şi trăitcu bucurie duhovnicească de către cred-incioşii arădeni.Astfel, în seara zilei de luni, 12noiembrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, înconjuratde un ales sobor de preoţi şi diaconi şi înprezenţa a numeroşi credincioşi, asăvârşit slujba Vecerniei cu Litie, caredeschide sărbătoarea praznicului. Slujbas-a desfăşurat după rânduiala bis-ericească, având ca moment culminantprocesiunea cu sfintele moaşte, purtate desoborul slujitor, în jurul CatedraleiArhiepiscopale. Preoţii şi credincioşiiprezenți, cu făclii aprinse în mâini, auintonat troparul sfântului şi s-au rugat casfântul să mijlocească înaintea lui Dum-nezeu pentru ei. Sfintele moaşte împre-ună cu icoana sfântului au fost aşezate înmijlocul catedralei spre a fi cinstite decătre credincioşii dornici de a primi aju-torul Sfântului Ioan Gură de Aur.După procesiune, Chiriarhul arădeana rostit un cuvânt de învăţătură, pus subtitlul ,,Sfântul Ioan Gură de Aur şi uni-tatea creştină” ca originar din PatriarhiaAntiohiei, chemat în capitala imperială capatriarh în vremuri când se împărţeaImperiul Roman în răsăritean şi apusean,a vegheat prin activitatea sa la menţinereaunităţii în conştiinţa tuturor creştinilor.Pentru aceasta şi părticele din sfintelesale moaşte au fost încredinţate unor bis-erici şi mănăstiri din importante centrebisericeşti, între care şi cel arădean.În ziua de marți,13 noiembrie, înCatedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime”, Preasfinţitul Părinte EmilianCrişanul, a oficiat Sfânta Liturghie,înconjurat fiind de soborul preoţilor şidiaconilor şi în prezenţa numărului marede credincioşi.Cu acest prilej, Preasfinția Sa a ros-tit un cuvânt de învățătură în care aprezentat viața și opera marelui IerarhIoan Hrisostom și importanța sa pentruviața creștină de astăzi.Spre a încheia sărbătoarea şi ca odeschidere spre începutul Postului Cră-ciunului, în seara zilei, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a săvârşit Acatistul Sfân-tului Ioan Gură de Aur și a rostit uncuvânt de învățătură cu tema ,,SfântulIoan Gură de Aur ca liturghisitor”,arătând frumuseţile Sfintei Liturghii,împreună cu alţi sfinţi alcătuitori, caîndemn continuu la comuniuneadesăvârşirii cu Domnul prin SfântaEuharistie, precedată de iertarea oame-nilor între ei şi cu Dumnezeu în unitateaîntregii creaţii, subliniind jertfa şi învierea

cu Mântuitorul. Într-un atare sens şi epis-copul Ioan Ignatie Papp, evocat acum laCentenarul Marii Uniri a adaos în otpus-tul slujbei cu ocazia Marii AdunăriNaţionale de la Alba Iulia şi ,,înviereaaneamului românesc”, a subliniat Înalt-preasfinţia Sa.Slujire Arhierească şi binecuvântare de lucrări înParohia CuiedÎn Duminica a 26-a după Rusalii, 18noiembrie 2018, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, apoposit în mijlocul credincioşilor dinParohia Cuied, Protopopiatul Sebiş, sprea binecuvânta şi sfinţi lucrările săvârşitela biserica parohială cu Hramul ,,SfântulIerarh Vasile cel Mare” şi lucrările caseiparohiale. Chiriarhul a fost întâmpinatîn fața bisericii de protopopul locului șipreoții din vecinătate și de copilași îmbră-caţi în port naţional. După sosire, Chiri-arhul arădean, înconjurat de un însemnatsobor de preoţi, din care au făcut parte:Pr. Silviu Faur, Consilier bisericesc, Pr.Alexandru Botea, Protopopul Sebișului,Pr. Teodor Faur din Parohia Aradul Nou,Pr. Ioan Daşcău (pensionar), Pr. ȘtefănițăMuţ din Parohia Seleuş, Pr. Cătălin Rusdin Parohia Sebiş II, Pr. Vasile Coşeridin parohia Paulian, Pr. Marian Oarceadin Parohia Almaş, Pr. Doru Măriuţă dinparohia Camna, Pr. Gabriel Streulea dinParohia Şilindia, Pr. Paroh BogdanCoșeri și Arhid. Dr. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial.După sfinţirea lucrărilor de reînnoirea bisericii a fost săvârşită Sfânta şi Dum-nezeiasca Liturghie.Chiriarhul arădean a rostit un cuvântde învățătură pus sub titlul ,,Bogățiasufletească” (cf. Efes. 5; Luca 12) dreptuna trebuitoare vieții creștinești alăturide cea materială, ambele într-o împletirearmonioasă, asigurând mersul firesc alsocietății. Istoria Bisericii și a Patriei aconfirmat de-a lungul ei această reali-tate, un exemplu constând în realizareaMarii Uniri, așa cum lămurește și Pas-torala Sfântului Sinod pentru aceastăduminică.În continuare, Părintele consilier Sil-viu Faur a dat citire Pastoralei SfântuluiSinod pentru prima duminică din PostulCrăciunului.Răspunsurile liturgice au fost date degrupul ,,Trifon Lugojan” al CatedraleiArhiepiscopale Roz.La finalul Sfintei Liturghii, Înal-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop, ahirotesit întru iconom, pe PreacucerniculPărinte Lucian-Bogdan Coșeri, pentruactivitatea pastoral-misionară desfăşu-rată în mijlocul credincioşilor pe care îipăstoreşte.La rândul său părintele paroh amulţumit Arhipăstorului pentru toatebinecuvântările şi pentru toată dragosteaarătată faţă de familia sa preoţească,părintele fiind al şaselea cleric al familiei,precum și tuturor credincioşilor impli-caţi, ostenitorilor, binefăcătorilor şi dona-torilor pentru frumoasele lucrări de ren-ovare ce s-au săvârşit la sfânta biserică sicasa parohială, rugând pe Bunul Dum-nezeu să le dăruiască multă sănătate,bucurie și mântuire.Hramul bisericii istorice aMănăstirii Hodoş-BodrogÎn ziua praznicului Intrării Maicii
Domnului în Biserică, 21 noiembrie2018, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a fost prezent înmijlocul obştii monahale şi a pelerinilorde la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, pentrua prăznui hramul bisericii celei vechi.Cu acest prilej binecuvântat, Chiri-arhul a săvârşit Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie arhierească, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi. Din sobor aufăcut parte: protos. Grigorie Timiș,starețul mănăstirii, arhim. Nestor Iovan,protos. Iustin Popovici, consilier cultur-al la Centrul Eparhial, protos. ClementIordache, protos. Macarie Deleu, arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial șiarhid. Gherasim Tompa,.

Cuvântul de învățătură rostit de cătreÎnaltpreasfințitul Părinte Timotei (în bazacitirilor scripturistice ale praznicului: Evr.7; Luca 10-11), a fost intitulat ,,Pregătiresfântă”, adică a Sfintei Fecioare Maria întemplul Vechiului Testament pentruvenirea în lume a lui Mesia. Bisericaînsăși este Trupul tainic al Domnului,din care fac parte credincioșii. Prazniculînsuși, ca hram al bisericii istorice, este opregătire pentru cel al Nașterii Domnu-lui. Totodată, în acest an consacrat Cen-tenarului, Chiriarhul a amintit pe toți ceicare au făcut parte din obștea mănă-stirească și au contribuit la evenimentulMarii Uniri de la 1918.Răspunsurile liturgice au fost datede obștea mănăstirii.La final, în numele tuturor vieţuitorilorşi credincioşilor prezenţi, părintele stareţGrigorie Timiş, a mulţumit Înaltpreas-finţiei Sale pentru slujire la hramul bisericiivechi a mănăstirii şi pentru toată dragosteaşi purtarea de grijă faţă de obştea mona-hală din această străveche vatră mona-hală, întregului sobor de slujitori și tutur-or credincioșilor pentru participare.
Scurt istoric al bisericii vechi
Aceasta este cea mai veche con-

strucţie din ansamblul mănăstiresc
datând din a doua jumătate a sec. XIV,
mai precis din anul 1370. Construcţia
bisericii este executată în stil
triconc bizantin, stil răspândit în întreg-
ul Orient creştin, iar începând din sec.
XIV şi în Ţările Române. Amintim şi fap-
tul că două din bisericile mănăstirilor
Sfântului Munte poartă acelaşi hram;
lucru care ne îndreptăţeşte să evidenţiem
legătura acestui străvechi aşezământ
monahal din partea de Vest a ţării, cu
lumea bizantină.

De asemenea, fiind în Anul Cente-
narului Marii Uniri de la 1918, când îi
comemorăm pe făuritorii acesteia, se
cade să amintim faptul că delegația ară-
denilor, în frunte cu Episcopul Ioan
Ignatie Papp al Aradului, înainte de a
pleca la Alba Iulia au intrat în biserica
veche a mănăstirii, au rostit o rugăciune
și după aceea au pornit la drum. Toto-
dată, dorim să amintim faptul că amân-
doi ierarhii bănățeni participanți la
Marea Unire de la Alba Iulia, Episcop-
ul Miron Cristea al Caransebeșului și
Ioan Ignatie Papp al Aradului au fost
călugăriți în biserica veche a Mănăstirii
Hodoș-Bodrog.Hramul bisericii ,,Sf. Ap. Andrei” din AradÎn ziua de pomenire a Sfântului Apos-tol Andrei, Ocrotitorul României, 30noiembrie 2018, Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a par-ticipat la hramul bisericii din parohiaarădeană Micalaca Nouă – Zona 300.Cuacest prilej, Chiriarhul arădean a săvârșitSfânta Liturghie în biserica parohialăocrotită de Sfântul Apostol Andrei, împre-ună cu un sobor de preoți din care au făcutparte: Pr. Flavius Petcuț, protopopulAradului, Pr. paroh Gheorghe Oprea, Pr.Silviu Pele de la Parohia Cruceni și Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.Cuvântul de învăţătură a fost rostit deChiriarhul arădean care a vorbit despreanul omagial al unității de credință și deneam, încununat prin târnosirea Cate-dralei Mântuirii Neamului, temeluită peîntreaga istorie a țării, având ocrotireaSfântului Apostol Andrei. Bisericile de peîntinsul țării noastre, purtătoare ale hra-mului Sfinților Apostoli, dau mărturie, lafel, despre vechimea și tăria creștinis-mului la români, fiind imbold și pentrurâvna generațiilor viitoare. Prezența laceremoniile și slujbele cu acest prilej șilegate de Centenarul Marii Uniri, a Sanc-tităților Lor, Patriarhul Ecumenic Bar-tolomeu și Patriarhului IerusalimuluiTeofil, dovedesc o dată mai multprețuirea de care se bucură Biserica Orto-doxă Română din partea Bisericilorsurori, fiind în același timp și binecu-vântare pentru continua propășire a viețiireligioase, a amintit ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5În cadrul Sfintei Liturghii, numeroşicredincioşi și copii s-au împărtăşit cuTrupul şi Sângele Mântuitorului IisusHristos.La finalul Sfintei slujbe, Chiriarhul,înconjurat de soborul slujitorilor, asăvârşit un Te-Deum de mulţumire,închinat acestei zile de sărbătoare.În numele preoţilor şi credincioşilorparohiei, părintele paroh GheorgheOprea i-a mulţumit ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei pentru prezenţa şi slujireaîn mijlocul acestei comunităţi parohiale,în această zi de sărbătoare.În seara zilei, Chiriarhul a participatla slujba Acatistului Sfântului ApostolAndrei în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad. La finalulacatistului Înaltpreasfinția Sa a rostit uncuvânt de învățătură despre misiuneaSfântului Ap. Andrei în țara noastră.
AGENDA PREASFINŢITULUIPĂRINTE EMILIANCRIŞANUL

Slujire Arhierească în Parohia Caporal-AlexaSub aripile protectoare ale SfințilorArhangheli Mihail și Gavriil, în ParohiaOrtodoxă Caporal Alexa a poposit Preas-fințitul Episcop-Vicar Emilian Crișanul,fiind primit cu mare căldură de către cre-dincioși și de către copiii parohiei care l-au așteptat cu mare bucurie și cu flori,îmbrăcați în costume naționale. S-a ofi-ciat Liturghia Arhierească, împreună cuun sobor de preoți și diaconi. Din soborau făcut parte: Pr. Liviu-Ion Pamfiloiupreot paroh, Pr. Cornel Ilica de la Paro-hia Belotinț și Pr. Vand Ioan de la Paro-hia Comlăuș, alăturându-se și Pr. Sandu-Vlad Sergiu de la Parohia Firiteaz, alăturide arhidiaconii: Mircea Proteasa și Ghe-orghe Lehaci.În cuvântul de învățăturăPreasfințitul Părinte Emilian a subliniatgrija pe care trebuie să o purtăm unii fatăde alții, făcând referire la Evanghelia zileide astăzi și a îndemnat credincioșii lafapte bune.La sfârșitul slujbei corul de copii„Îngerașii” i-au oferit Preasfinției Saleun buchet de cântece, pe această calemulțumindu-le și binecuvântându-i.Părintele paroh i-a mulțumit pentrucă a răspuns afirmativ la invitația făcută,iar în semn de mulțumire fiica părinteluii-a oferit Preasfinției Sale un buchet deflori.S-a continuat cu parastasul pentrutoți înaintașii parohiei și s-a înconjuratBiserica după tradiție.La eveniment a participat și Președ-intele CJ Arad, domnul Iustin Cionca șiprimarul Orașului Sântana, domnulDaniel Tomuța.Evenimentul s-a încheiat cu o agapă.Întreită bucurie în Parohia NădlacÎn Duminica a 26-a după Rusalii șiîntâia a Postului Nașterii Domnului, cred-incioșii parohiei Nădlac au avut o între-ită bucurie: Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop-vicar al ArhiepiscopieiAradului, a slujit în biserica parohială cuhramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae”, încon-jurat de un sobor de preoți și diaconi,format din P.On.Pr. Protopop Flavius-Axinte Petcuț, P.C.Pr. Nicolae-MirelLazăr, Pr. paroh Alexandru Cotoraci șiarhidiaconii Mircea Proteasa și Gheo-rghe Lehaci.La momentul potrivit al slujbei,părintele protopop a dat citire PastoraleiSfântului Sinod, după care numeroșicopii și credincioși s-au împărtășit cuSfintele Taine. În continuare, P.S. PărinteEmilian a rostit un cuvânt de învățătură,scoțând în evidență faptul că sufletul sehrănește cu rugăciune și fapte bune, nu cucele materiale, care au fost prețuite debogatul din evanghelia citită astăzi laSfânta Liturghie.După încheierea slujbei a avut loc olansarea de carte intitulată ,,De la Nădlacla Alba-Iulia”, a Drd. Gabriela Adina

Marco, prezentarea fiind făcută de doam-na învățătoare Liana Porubszki. Dupăprezentare, Preasfințitul Părinte Emiliana felicitat-o pe autoarea cărții. La eveni-ment au luat cuvântul și alți invitați.Cel de-al treilea eveniment a fostsfințirea de către Ierarh și soborul împre-ună slujitor a troiței înălțate recent laintrarea în oraș, spre slava lui Dumnezeu.La încheiere, preotul paroh Alexan-dru Cotoraci a adus un cuvânt de mulțu-mire Preasfinției Sale pentru bucuriaadusă în parohia noastră, precum și ofi-cialităților prezente la acest eveniment șituturor celor care au contribuit la înălțareatroiței.Prezenţă arhierească la Schitul Tămand Praznicul Intrării Maicii Domnului înBiserică a fost prilej de aleasă bucuriepentru viețuitoarele, duhovnicul și cred-incioșii care participă la serviciile litur-gice săvârșite în biserica SchituluiTămand din Protopopiatul Ineu. SfântaLiturghie a praznicului a fost săvârșită decătre Preasfințitul Părinte Emilian Crișan-ul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului, în prezența unui sobor de pre-oți și diaconi.În cuvântul de învățăturăPreasfinția sa a amintit despre istoriculprăznuirii Intrării Maicii Domnului înBiserică, făcând apoi o paralelă întreTemplul Legii Vechi la care a fost adusăspre închinare și afierosire Maica Dom-nului de către părinții săi Ioachim și Anala vârsta de trei ani pentru a intra în Sfân-ta Sfintelor și Biserica creștină ca și locașde închinare cu părțile sale văzute careprin chivotul de pe masa Sfântului Altarpoartă asemenea Maicii Domnului peHristos Mântuitorul Lumii, în mod realprin Sfânta Împărtășanie. Ierarhul adescris apoi în detaliu simbolisticapărților Sfintei Biserici ca locaș deînchinare.La sfârșitul Sfintei Liturghii părinteleCiprian Tripa a multumit în numele obștiiși vețuitoarelor Schitului, PreasfințituluiEmilian pentru prezența la SfântaLiturghie și pentru purtarea de grijă pecare o arată împreună cu conducereaCentrului Eparhial pentru așezământulmonahal. A mulțumit de asemenea Părin-telui Protopop al Ineului Adrian Zaha,Pr. Protosinghel Cleopa starețul Mănă-stirii Portărița, Pr. Protosinghel EmanuelCucu de la Mănăstirea Feredeu și celor-lalți părinți participanți la Sfânta Liturghieprecum și credincioșilor prezenți.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Mitropolitul Banatului a sfinţitmonumentul închinat eroilordin Parohia HălmăgelÎn Duminica a 22-a după Rusalii, 4noiembrie 2018, Înaltpreasfințitul Părin-te Ioan, Mitropolitul Banatului a popositîn mijlocul credincioșilor din ParohiaHălmăgel, Protopopiatul Sebiș, dinArhiepiscopia Aradului. Cu acest prilej,Mitropolitul Banatului a participat laSfânta Liturghie săvârșită în bisericaparohială cu hramul ,,Sfinții ArhangheliMihail și Gavriil” de către un sobor depreoți și diaconi, avându-l în frunte pePreacuviosul Părinte Iustin Popovici,consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului și delegatul ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui. Din sobor au mai făcut parte Părin-tele Alexandru Botea, protopopul Sebișu-lui, Preotul militar col.(r) Ioan Birău,Preotul Paroh Ciprian-Nicolae Briciu,Arhid. Mircea Proteasa, Arhid. Gheo-rghe Lehaci, precum și alți preoți dinvecinătate dar și din Județele, Timiș șiHunedoara.Cuvântul de învățătură a fost rostit decătre Înaltpreasfințitul Părinte Mitropol-it Ioan, care le-a tâlcuit celor prezențipericopa evanghelică de la Luca, cap.16, versetele 19-31, care ne prezintăparabola despre bogatul nemilostiv șisăracul Lazăr. De asemenea, Mitropoli-

tul Banatului le-a vorbit celor prezențidespre importanța ridicării monu-mentelor în cinstea eroilor neamului nos-tru, mai ales în acest an Centenar când seîmplinesc 100 de ani de la Marea Unirede la 1918. Înaltpreasfinția Sa a sublini-at că ,,Eroii nu trebuie uitați niciodată,pentru că ei s-au jertfit pentru patrie șipentru credința străbună”.Răspunsurile liturgice au fost oferitede către Corul ,,Sf. Grigorie Teologul”, alBisericii Ortodoxe din Șeitin, Pro-topopiatul Arad, însoțit fiind de cătrePărintele Paroh Mirel Lazăr.După Sfânta Liturghie, a avut loc încurtea bisericii, dezvelirea și sfințireamonumentului de marmură și granit, decătre Înaltpreasfințitul Părinte Mitropol-it Ioan. Monumentul s-a ridicat cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei, la inițiativa și cu străda-nia părintelui paroh Ciprian Briciu, cusprijinul autorităților locale și a credin-cioșilor, după care s-a săvârșit Slujba deparastas pentru eroii satului precum șipentru făuritorii arădeni ai Marii Uniri dela Alba Iulia. Elevii școlii din Hălmăgel au susțin-ut un frumos program de cântece patrio-tice, îndrumați de profesorii AnamariaIlisia și Mugurel Dușa.Sărbătoarea s-a încheiat cu defilareadetașamentului de militari ai Batalionu-lui 191 Infanterie „Col Radu Golescu”din Arad, în aplauzele întregii asistențe.Lansarea unei noi cărţi a PS Părinte Emilian CrişanulÎn seara zilei de luni, 12 noiembrie2018, sala Regele Ferdinand din sediulPrimăriei Municipiului Arad a devenitneîncăpătoare întrucât a găzduit lansareaunei noi lucrări a Preasfințitului PărinteDr. Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, intitulată: ,,Uni-tatea dragostei între cer și pământ”,apărută la Editura Reîntregirea din AlbaIulia. Această lansare deschide seriaevenimentelor organizate de PrimăriaMunicipiului Arad prin Centrul Munic-ipal de Cultură, în perioada 12 – 30noiembrie, având drept scop mani-festarea credinței, a respectului, a admi-rației și a recunoștinței față de cei care, înurmă cu 100 de ani, au făcut posibilăcrearea Statului Național Unitar Român,transformând Aradul în Capitala Politicăa Marii Uniri.Evenimentul s-a desfășuratcu binecuvântarea și în prezența Înalt-preasfnțitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, care a rostit pentruînceput un cuvânt de apreciere și felic-itare pentru noua lucrare semnată de cătrePreasfințitului Părinte Emilian Crișanul.De asemenea, Chiriarhul arădean încuvântul său a făcut referire și la altelucrări semnate de Preasfințitul PărinteEmilian.Moderatorul evenimentului a fostPărintele Arhim. Dr. Teofan Mada, vic-arul eparhial al Arhiepiscopiei Aradului.În continuarea evenimentului a luatcuvântul Părintele Prof. Univ. Dr.Cristinel Ioja, Decanul Facultății deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad, care a vorbit despre conceptulde operă deschisă şi despre dominantaoperei PS Părinte Emilian. Ca și o con-cluzie, Părintele Decan a subliniat faptulcă aceasta este o carte scrisă în companiasfinților pe care i-a însoțit în țară sau i-aîntâmpinat în diverse biserici; este o cartecare descoperă responsabilitatea ier-arhului pentru actul cultural, pentrușcoală, pentru patrimoniul cultural alpoporului român.La final Părintele Teofan Mada a datcitire unei aprecieri pentru carte, trans-misă de domnul Dr. Dumitru-Ion Ste-flea, Directorul general al TipografieiConphis din Râmnicu Vâlcea, apropiatcolaborator al Preasfințitului PărinteEmilian și care a tipărit toate cărțile Preas-finției Sale.La final, Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul a mulțumit ÎPS Părinte Timoteipentru susținerea duhovnicească, tuturoroficialităților, auditoriului, preoților, pro-fesorilor, studenților și elevilor pentru

participarea la acest eveniment impor-tant din viața eparhiei și a oferit tuturornoua sa lucrare, amintind totodată căprezenta carte nu se va pune în vânzare,dar orice sumă oferită pentru carte, cadonație benevolă, va intra în contul uneifetițe cuminți și bune la învățătură, carea rămas fără părinți, este crescută de obunică grav bolnavă și cu foarte mariprobleme financiare. Fetița a fost prezen-tă în sală alături de bunica sa și a fostprezentată de către Preasfinția Sa tuturorcelor de față.Grupul psaltic ,,Sfântul Ioan Dam-aschin” a susținut în cadrul evenimentu-lui un moment muzical religios – patri-otic. ÎPS Părinte Timotei a participat la dezvelireaplachetei Centenar, sub egidaConsiliului Judeţean AradConsiliul Județean Arad a organizatastăzi un eveniment important, inclus înseria de manifestări care marchează acți-unea națională a Aradului, în MareaUnire, desfășurate în 13-14 noiembrie1918. Pentru a cinsti cum se cuvineimportanța clădirii în care, cu exact 100de ani în urmă, erau așteptați delegațiiConsiliului Național Român și ai Guver-nului Ungariei să trateze despre viitorulTransilvaniei, a fost dezvelită o epigrafăaniversară care evocă negocierile careau dus, într-un final, la Marea Unire.„Această clădire, prin Sala «IuliuManiu», reprezintă un reper al istoriei, aldemersurilor făcute de partea transilvanăîn realizarea unui ideal: Marea Unire.Prin dezvelirea acestei epigrafe întărimcaracterul istoric al clădirii și reamintimlocul pe care îl are în evenimentele careau dus la Unirea de la Alba Iulia”, a afir-mat Iustin Cionca.Evenimentul a fost de o solemnitatedeosebită. Și-au dat concursul Garda deOnoare Apulum, de la Alba Iulia, GardaInspectoratului pentru Situații deUrgență, Ansamblul Centrului CulturalJudețean şi Corul Facultății de Teologie.Epigrafa, realizată de artistul plasticarădean Dumitru Paina, a fost sfințită deÎnalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, în fața unei asistențe de câte-va sute de persoane care a blocat trotuaruldin fața fostului Palatul al Comitatului.Concertul Centenar ,,Nu uitacă eşti român!” al corurilorFacultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din AradSeara zilei de 13.11.2018, pentruFacultatea de Teologie Ortodoxă dinArad, a fost una deosebită, cu încărcăturăistorică și patriotică pe de-o parte, iar pede altă parte, una plină de emoție și desimțăminte românești autentice.În salaPalatului Cultural din Arad, cu binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Araduluia avut loc concertul coral, sub genericulNU UITA CĂ EŞTI ROMÂN!, susținutde cele două coruri ale Facultății de Teolo-gie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad.Această manifestare cultural-muzi-cală se înscrie în șirul manifestărilor cul-turale organizate de Facultatea de Teolo-gie Ortodoxă din Arad, cu prilejulCentenarului Marii Uniri de la 1 Decem-brie 1918, bucurându-se de prezențaÎnaltpreasfinţitului Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, dim-preună cu Preasfințitului Părinte Dr.Emilian Crișanul, Episcop-Vicar alArhiepiscopiei Aradului, acestora ală-turându-se oficialitățile centrale și locale,reprezentanții Armatei Române, ai struc-turilor M.A.I., și bineînțeles publiculmeloman, iubitor de muzică și frumos, curădăcini patriotice bine definite.Concertul reprezintă un omagiuînchinat făuritorilor Marii Uniri, care aupregătit în Aradul secolului al XIX – lea,Marea Unire şi care au realizat şi partic-ipat la Măritul eveniment. Este un prinosde recunoştinţă adus înaintaşilor dar şi oafirmare în actualitate a acelor valorinaţionale şi spirituale care au însoţit şi

susţinut devenirea neamului românescîn istorie.Evenimentul cultural artistic a fostprezentat de Pr. Drd. Petru Ursulescu dela parohia Arad-Micalaca Nouă și doam-na Camelia Circa, profesor la catedra deLimba română a Colegiului Național„Moise Nicoară” din Arad.Deschiderea concertului coral s-afăcut de către corul mixt „Sfântul MaximMărturisitorul”, dirijat de Conf. Univ. Dr.Mircea Buta, care a intonat Imnul deStat, muzica de Anton Pann, versuri deAndrei Mureşianu. În continuare, corul ainterpretat următoarele cântece patrio-tice și folclorice: Se-aude glas peste
Carpaţi, muzica: Lt.-colonel FlorianMihai, versuri: Emilia Dorobanţu; Fraţi
români din lumea-ntreagă, melodietradiţională, armonizare prof. Ghe.Bercea; Polieleul românilor, armonizareşi prelucrare Mircea Buta; La fântână,prelucrare de Augustin Bena: Chindia –de Alexandru Paşcanu; Omul când e
necăjit de Nicolae Oancea;Nu mă călca,
mândro, pe picior de Nicolae Ursu.Ultimele două piese au fost acompaniatede către cvartetul „Debussy” de laColegiul de Arte „Sabin Drăgoi” dinArad, condus de d-l profesor Dan Boar.În partea a doua a concertului, aurmat repertoriul corului bărbătesc„Atanasie Lipovan”, dirijat de Arhid.Asist. Univ. Dr. Tiberiu Ardelean, com-pus din următoarele piese patriotice șifolclorice: Du-te dor, muzica NicodimGanea, solist Prof. MariusLăscoiu; Dorulețul, muzica I.D. Chires-cu; Sârba în căruță, muzica GheorgheDanga; Ana Lugojana, muzica de IonVidu, Sus inima români, muzica NicolaeOancea; Du-te dor, muzica TimoteiPopovici și Nu uita că ești român!, dinrepertoriul tradițional patriotic.Invitatul de onoare la acest concert afost Orchestra Rapsodia din Arad, con-dusă de maestrul Vasile Rus. În acom-paniamentul acestei prestigioaseorchestre, corurile reunite ale Facultățiide Teologie, au interpretat următoarelepiese tradiționale patriotice:Treceţi batal-
ioane române Carpaţii, Noi suntem
români și Hai să-ntindem hora
mare, piese armonizate pentru cor deMircea Buta, iar pentru orchestră, deVasile Rus, la primele două piese fiindsolist Ștefan Muț, student în anul IV.Concertul s-a încheiat cu tradițion-alul La mulți ani!ÎPS Părinte Timotei a primitÎnalta distincţie a ColanuluiCentenarÎn seara zilei de 14 noiembrie 2018,Ierarhii Arhiepiscopiei Aradului, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timoteişi Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Araduluiau participat la şedința festivă comună aConsiliului Local al Municipiului Arad șia Consiliului Județean Arad, dedicată săr-bătoririi Anului Centenar.Cu acest prilej, s-a semnat Acordulde Cooperare Ialoveni, RepublicaMoldova – Arad, România, momenturmat de acordarea distincţiilor şi medali-ilor pentru cei care, de-a lungul timpului,și-au adus contribuția la dezvoltarea șipromovarea orașului și județului Arad.Medalia Centenar a fost decernatătuturor prefecților, parlamentarilor ară-deni și consilierilor locali și județeni, dintoate mandatele, începând din 1990 pânăîn prezent.De asemenea, reprezentanții tuturorunităților administrativ-teritoriale alejudețului Arad au fost distinși cu ordinulCentenar, pe care l-au primit în numelecomunităților pe care le reprezintă.Chiriarhul arădean, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, a primit Înalta distincţie aColanului Centenar. Aceaşi distincţie a fostacordată şi primarului municipiului Oradea,Ilie Bolojan, primarului municipiului Sibiu,Astrid Fodor, al cărei reprezentant, con-silierul Paul Mezei, a preluat Colanul înnumele domniei sale, precum și primaru-lui municipiului Arad, Gheorghe Falcă.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei arostit un cuvânt de mulţumire pentruaprecierea dată prin decorare şi pe carepotrivit şi celor expuse se raportă la loculBisericii în toate momentele care au con-dus la actul Marii Uniri de la 1 decembrie1918. Cultele religioase însele au fost înînţelegere pentru ceea ce înseamnă uni-tatea întregului popor la care o contribuţiede seamă o are Biserica OrtodoxăRomână, împletindu-şi mereu viaţa cu aPatriei şi neamului, cum odată cu Cente-narul Marii Uniri arată şi Anul omagial alunităţii de credinţă şi de neam în întrea-ga Sfântă Patriarhie. De asemenea, Chiri-arhul arădean a adresat felicitări tuturorcelor premiaţi la acest moment festiv,angajându-se din partea Arhiepiscopieide a fi mereu vrednici de meritele înain-taşilor promovându-le în propria noastrăactivitate legată de cerinţele vremii şi aoamenilor.Evenimentul s-a încheiat cu un con-cert susținut de soprana Alexandra Fits,acompaniată de pianistul Mariano Cas-tro și artista Sand Art Mariana Pachiș.PS Părinte Emilian Crişanul a participat la activitatea metodică a profesorilor de religie la Colegiul Naţional,,Moise Nicoară” din AradRomânia valorilor autenticeÎn 15 noiembrie 2018, începând cuora 13.30, la Colegiul Național „MoiseNicoară” Arad a avut loc activitateametodică a profesorilor de religie orto-doxă „Românii de ieri și de azi” într-uncadru cu totul special, prilejuit de Cente-nar, de sărbătorirea a 100 de ani de laMarea Unire. La evenimentul coordo-nat de doamna profesoară Viorica Șandorau participat profesorii de religie orto-doxă din municipiul Arad, responsabiliide cercuri pedagogice din județul Arad,elevi, părinți și profesori de diferite dis-cipline.Oaspeții de seamă, care au dat oaltă dimensiune acestei activități trans-disciplinare cu caracter cultural-artistic,au fost Preasfințitul Părinte Episcop vicardr. Emilian Crișanul însoțit de Consilierulcultural al Arhiepiscopiei Aradului, Pro-tos. Dr. Iustin Popovici. Din parteaInspectoratului Școlar Județean Arad, auparticipat și au validat totul din punct devedere științific, părintele inspector SircaFlorin și inspector școlar pentru istorie,prof.dr. Stiger Simona.Despre „Românii de ieri” şi eveni-mentul de la 1 decembrie 1918 a vorbitDuma Sergiu, profesor de istorie alColegiului Național „Moise Nicoară”,iar elevii Victoria Duşa şi MarianNeamţiu au prezentat două personalităţimarcante ale momentului 1 Decembrie1918.Elevii clasei a VI-a A, coordonaţi dedoamnele profesoare Cristina Puşcaş şiŞandor Viorica, au interpretat cântecepatriotice, iar eleva Denisa Pascu a inter-pretat un cunoscut cântec popular. Nu aulipsit nici poeziile patriotice, recitate deelevii Circa Chirilă Anyia, Cilibia Măli-na şi Lucaciuc Tudor.Un moment special a fost cel susțin-ut de elevii Seminarului Teologic Orto-dox, care au adus un omagiu eroilor nea-mului, sub bagheta profesorului LăscoiuMarius.Ultimul moment al spectacolului afost susținut de elevii clasei a VI-a A, oscenetă realizată după un binecunoscutbasm, care surprinde adevăratele valoriale poporului român: „Tinereţe fărăbătrâneţe”, regie şi montaj –actoriiLucaci Raul şi Manuela, coordonatoreducativ, Şandor Viorica, interpretaretrupa de teatru „Magic Children”, machi-aj Alexandra Nicula, costume – ValiCiobanu, Chic Arad.La finalul programului, Preasfințit-ul Părinte Emilian a felicitat conduc-erea școlii, pe organizatorii acestui spec-tacol, pe doamna prof. Viorica Șandor șipe toți elevii care l-au susținut cu multtalent.

Întâlnirea profesorilor și a oaspețilora continuat după încheierea spectacolu-lui. S-a analizat activitatea propusă și s-a subliniat valoarea ei educativă, mai alesîn contextul Centenarului Marii Uniri.Tricolorul care a împodobit azi piepturiletuturor participanților a marcat, cu sigu-ranță, și sufletele lor. La mulți aniRomâniei valorilor autentice!Aniversarea a 10 ani de activitate a Asociaţiei ,,Caleamântuirii” de la CatedralaVeche din AradÎn seara zilei de 16 noiembrie 2018,Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,a participat la programul organizat cuprilejul aniversării a 10 ani de la înfi-ințarea Asociației Ortodoxe ,,Calea Mân-tuirii”, care funcționează pe lângă Paro-hia Ortodoxă Arad-Centru (CatedralaVeche).Evenimentul s-a desfășurat cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului şi prin directa implicare şiîndrumare a președintelui asociației Pr.Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, cu ajutorulmembrilor asociației și cu sprijinul Părin-telui paroh Traian-Ioan Micoroi. Începând cu orele 17.00 a fost ofici-ată slujba Vecerniei la finalul căreia s-asăvârșit un Tedeum de mulțumire pentruajutorul lui Dumnezeu față de activitățileasociației. În continuare Pr. Ioan Tulcana prezentat pe scurt activitățile asociației.În prezența preoților slujitori de la Cate-drala Veche, Pr. Paroh Traian Micoroi, Pr.Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, DecanulFacultății de Teologie din Arad, Pr. Pro-topop Flavius Petcuț, Pr. Teodor Pavel,Arhid. Asist. Univ. Dr. Tiberiu Ardelean,Arhid. Mircea Proteasa și Diac. ViorelHerlo, a membrilor asociației, a credin-cioșilor și a părinților copiilor, Preas-fințitul părinte Emilian Crișanul, amenționat în cuvântarea sa faptul că„inima asociației bate prin acești copiicare îi însoțesc pe părinți pe Calea Mân-tuirii, a Adevărului și a Vieții, care esteMântuitorul nostru Iisus Hristos”. Pentrustrădania lor, membrii Asociației „CaleaMântuirii” au fost felicitați, iar copiii aufost răsplătiți cu cărți iar la final s-a ofer-it o gustare la care au fost invitați toți ceiprezenți.Dezvelirea şi sfinţirea monumentului eroilor satuluiBuhani căzuţi în cele douăRăzboaie Mondiale, de cătreÎPS Părinte TimoteiDuminică, 18 noiembrie, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei a participat ladezvelirea și sfințirea Monumentului„Eroilor satului Buhani, căzuți în celeDouă Războaie Mondiale”, în cadrulunui ceremonial militar-religios.Manifestările prilejuite de dezvelireași sfințirea monumentului eroilor satuluiBuhani, s-au bucurat de prezența anumeroase oficialități locale, județene șicentrale, întâmpinate, potrivit protocolu-lui de către plutonul Batalionului 191infanterie „Col. Radu Golescu Arad”,care au dat onorul d-lui subprefect Vasil-ică Damian reprezentant al Instituției Pre-fectului Arad.În cele ce au urmat, a fost oficiat cer-emonialul religios de pomenire a eroilorsatului căzuți în cele Două RăzboaieMondiale, fiind sfințit monumentul edi-ficat de către fiii satului în preajma bis-ericii parohiale cu hramul „DuminicaTuturor Sfinților”.În cuvântul rostit, ÎnaltpreasfințitulPărinte Dr. Timotei Seviciu, a vorbitdespre monumentul eroilor, care este celmai adesea reprezentat prin Sfânta Cruce,dovedește pretutindeni unde este ridicatbogăția sufletească a acestora prin put-erea de jertfă pentru întregul popor învederea afirmării măreției acesteia îngenerațiile viitoare. Jertfelnicia locuito-rilor satului Buhani spre a înălța un mon-ument în cinstea eroilor satului lor căzuțiîn cele Două Războaie Mondiale, se

încadrează cu prisosință în rândul faptelorvrednice de pomenire prin care româniiarădeni comemorează cu vrednicie Cen-tenarul Marii Uniri, a mai adăugat Înalt-preasfinția Sa.Preotul paroh a adresat cuvinte demulțumire: Înaltpreasfințitului părinteArhiepiscop, oficialităților centrale șilocale, domnilor generali, reprezen-tanților tuturor asociaților cadrelor mil-itare prezente, soldaților din Batalionul191 infanterie „Radu Golescu” din Arad,precum și tuturor celor prezenți la aces-te manifestări prilejuite de dezvelirea șisfințirea monumentului eroilor satuluiBuhani. Mulțumiri au fost aduse și d-nului Col. (R.) Florin Hălmăgean – încalitate de crainic al manifestărilor.Însemn de mulțumire tuturor celor amintițipreotul paroh a înmânat diplome derecunoștință.Acţiune filantropică a elevilorarădeni„Săptămâna fructelor și a legumelordonate” se numește campania intitulatădin cadrul Strategiei Naţionale de Acţi-une Comunitară i-a adus pe elevii Școl-ii Gimnaziale „Mihai Eminescu” dinArad, în vizită la Cantina Socială „Sf.Nicolae” a Arhiepiscopiei Aradului.Vizita copiilor a avut un scop cari-tabil, întrucât cei 100 de beneficiari aicantinei au primit din partea elevilor maimulte daruri, constând în fructe șilegume. Peste 250 de elevi au participatîn perioada 20-22 noiembrie 2018 laaceastă activitate, adunând peste 500 dekilograme de fructe și legume. Progra-mul social a fost implementat de D-naprof. Adriana Ciucaș coordonator școlarSNAC în cadrul școlii. Acţiunea Comu-nitară este o activitate voluntară care sedesfăşoară cu regularitate şi este certifi-cată în programa şcolară a Liceelor.Acţi-unea Comunitară implică stabilirea uneilegături între Licee, pe de o parte şi ŞcoliSpeciale, Centre de Plasament şi Insti-tuţii, Locuinţe Sociale şi Centre de Zi şiSpitale – pe de altă parte. SNAC este unprogram coerent şi coordonat de activităţidesfăşurate cu regularitate şi care antre-nează voluntari şi copii cu nevoi spe-ciale, aflaţi în situaţii de risc, în dificultatesau în pericol.Arhiepiscopia Aradului prezentă la marele evenimental târnosirii CatedraleiNaţionaleUnicul și extraordinarul eveniment altârnosirii Catedralei Naționale a cuprinsprin anvergura sa, națională și bis-ericească, întreaga țară și o bună parte dinlumea ortodoxă.La acest eveniment istoric a luat parteși Arhiepiscopia Aradului, prin întâi stătă-torul ei, Înaltpreasfințitul ArhiepiscopTimotei care a făcut parte din soborularhiereilor slujitori, alături de membriiSfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne, în frunte cu Preafericitul PărintePatriarh Daniel și de delegația PatriarhieiEcumenice, în frunte cu Sanctitatea SaBartolomeu, Patriarhul Ecumenic. Totdin acest sobor a făcut parte și Preas-finția Sa Emilian Crișanul, Episcop-vicaral Arhiepiscopiei Aradului.Ca reprezentat al preoțimii arădene șial școlilor teologice din ArhiepiscopiaAradului, din soborul slujitorilor a făcutparte Preacucernicul Părinte Prof. Univ.Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății deTeologie din Arad.Cei doi ierarhi arădeni au fost însoțițide către Arhid. Mircea Proteasa, Con-silier economic al Arhiepiscopiei Aradu-lui și de către Arhid. Lect. Dr. TiberiuArdelean, Inspector eparhial.La fel, un grup de 55 de persoane dinArhiepiscopia Aradului au participat laacest moment unic, deplasarea credin-cioșilor făcându-se prin intermediulagenției Basilica Travel Arad, reprezen-tată de domnul Valentin Viliga. Din grupau făcut parte credincioși ai mai multorparohii din Arhiepiscopia Aradului, înfrunte cu preoții: conf. univ. dr. Caius

Cuțaru (Parohia Gai), Sorin Higioșan(Parohia Zădăreni), Mirel Lazăr și AlinBosancu (Parohia Șeitin). Printre peleri-ni s-au numărat și 13 elevi seminariști,însoțiți de Marius Lăscoiu-Martin, pro-fesor de Muzică Bisericească.,,Centenar, Unitate de Neam şi de Credinţă”, în ParohiaFântâneleDuminică, 25 noiembrie 2018, Paro-hia Ortodoxă Fântânele a organizat, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, evenimentul intitulat: ,,Centenar, Uni-tate de neam şi de credinţă”.Acest moment important al parohieia început prin săvârșirea Sfintei Liturghiide către PC Părinte Viorel Nan și PCPărinte paroh Dan-Dorin Mândra,răspunsurile liturgice fiind date de cătreGrupul Vocal ,,Trifon Lugojan”.A urmat apoi un parastas pentru eroiicare s-au luptat pentu apărarea patriei șia unității de credință și de neam înRăzboiul de Independență, în Primul și alDoilea Război Mondial oficiat decătrePreacuviosul Părinte Iustin Popovi-ci, Lector Universitar la Facultatea deTeologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea” dinArad și Consilier Cultural al Arhiepis-copiei Aradului, PC Părinte Viorel Nan șiPC Părinte Dan-Dorin Mândra. Au luatcuvântul în cele ce au urmat domnulClaudiu Groza, directorul Școlii Gim-naziale din Fântânele, domnul profesorTraian Mihuț, care a vorbit despre MareaUnire de la 1918, PC Părinte Viorel Nan,domnul primar Emil Otlăcan și Preacu-viosul Părinte Iustin Popovici, consiliercultural al Arhiepiscopiei Aradului.Evenimentul a continuat prin inter-pretarea unui concert de colinde și cân-tece patriotice de către Grupul Vocal “Tri-fon Lugojan”-dirijor Roz Marinel- și oserbare a tinerilor din parohie sub coor-donarea domnului director și prin impli-carea directă a doamnelor învățătoare:Pădureanu Claudia și Homenco Adri-ana.În pronaosul bisericii s-a aflat și oexpoziție de obiecte vechi adunate dindiferite zone ale Ținutului Banatului și alCrișanei.La sfârșit, PC Părinte Dan-DorinMândra a mulțumit lui Dumnezeu pen-tru binefacerile pe care Le-a revărsatasupra parohiei, domnului primar EmilOtlăcan, Grupului Vocal ,,Trifon Lugo-jan”, tinerilor din parohie și tuturor celorprezenți și implicați activ la realizareaacestui eveniment.
Instalări de preoţi în parohii arădene

Parohia Moroda, Protopopiatul IneuDuminică, 25 noiembrie 2018, înbiserica parohială cu hramul „SfințiiArhangheli Mihail și Gavriil”, a avut locinstalarea noului preot paroh Sorin Ghe-orghe Streulea. Seara a debutat cu slujbaParaclisului Maicii Domnului, săvârșităde Preaonoratul Părinte Adrian Zaha,Protopopul Ineului care la final a făcut şiinstalarea noului preot paroh. În frumo-sul său cuvânt Părintele Protopop amulțumit Părintelui Iuliu-Tiberiu Suciupentru cei aproape 40 de ani de slujirejertfelnică în această parohie. Parohia Pilu, Protopopiatul AradIn seara zilei de 25 noiembrie,Preaonoratul Părinte Protopop FlaviusPetcuț, alături de un sobor de preoți , asăvârșit Slujba Vecerniei în Biserica cuhramul Sfinților Arhangheli Mihail siGavriil din parohia Pilu.La finalul slujbeiPărintele Flavius Petcuț, ProtopopulAradului a oficiat instalarea preotuluiCostin Sandu, ca preot paroh al acesteisfinte biserici. Noul preot a adresat uncuvânt de mulțumire PreaonoratuluiPărinte Protopop si părintelui pensionarMoțiu Traian, care vreme de 25 de ani apăstorit credinciosii acestei parohii. 

Parohia Hăşmaş, Protopopiatul IneuÎn ziua de 25 noiembrie 2018, în bis-erica cu hramul Parascheva din ParohiaHăşmaş, Parintele Adrian Zaha , Pro-topopul Ineului a oficiat instalarea preo-tului Marcel-Dorin Drăgan ca preotparoh al Parohiei Hăşmaş cu filia Clit şiUrviş.Concurs şi Simpozion Internaţional ,,Românitate şiCreştinism, coordonate aleunităţii etnice şi spirituale româneşti”Miercuri, 28 noiembrie 2018, la Sem-inarul Teologic Ortodox din Arad, s-a des-fășurat a X-a ediție a Concursului și sim-pozionului internațional de creație literară,creație plastică și artă fotografică Români-tate și creștinism, coordonate ale unitățiietnice și spirituale românești, întrucât Sfân-tul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române aproclamat anul 2018 ca Anul Omagial alunității de credință și de neam și Anulcomemorativ al Făuritorilor Marii Uniridin 1918 în Patriarhia Română.Slujba de Te-Deum a fost oficiată dePreacuviosul Părinte dr. Iustin Popovici,Consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului, pr. prof. Pompiliu Gavra, direc-torul Seminarului Teologic Ortodox dinArad, pr. prof. Codin Șimonca-Oprița,pr. prof. Dacian-Emilian Nan, pr. prof.Sergiu-Vlad Sandu şi diac. Lucian-Vic-tor Baba, profesori la Seminarul Teolog-ic Ortodox din Arad.Manifestările în plen ale sim-pozionului au debutat în prezenţa Preas-finţitului Părinte Emilian Crişanul, Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, carea vorbit despre jertfa şi demnitateapoporului român. Au luat cuvântul, încele ce au urmat: Preacucernicul Părintedr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad, domnul Doru Sinaci, Directorulbibliotecii ,,A. D. Xenopol” din Arad,domnul Flavius Morar, consilier dincadrul Cancelariei Prefectului şi doam-na Simona Stiger, Inspector şcolar laI.Ş.J. Arad.Dezbaterea în plen a lucrărilor s-adesfășurat în prezenţa invitaţilor: doam-na prof. Adela Redeş, director la CasaCorpului Didactic ,,Alexandru Gavra”,arhid. prof. Florin Sirca, inspector școlarpentru Management instituțional șiReligie, Preaonoratul Părinte OgneanPlavşici, Protopopul sârbilor din Arad,doamna prof. Eugenia Groșan, Directoral Colegiului Național Elena Ghiba BirtaArad, doamna Doina Stoica, Director laLiceul Tehnologic Francisc Neuman şiprof. Viorel Binchiciu.Susținerea lucrărilor a fost urmată depremierea elevilor participanți la cele 3secțiuni ale concursului. Evenimentul areunit peste 500 de participanți dinstrăinătate și din 21 de județe ale țării.Cele peste 300 de lucrări de artă plas-tică şi artă fotografică au putut fi văzuteîn expoziţia al cărui vernisaj a avut locdupă lansarea volumului. Organizatoriiacestor activități au fost: pr. prof. Pom-piliu Gavra, pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, pr. prof. Dacian Emilian Nan,arhid. prof. drd.Tiberiu Ardelean, prof.Andrea Vida, prof. Beatrice Mandă, prof.Mihaela Neagoe, prof. dr. Diana Şimon-ca-Opriţa, prof. Camelia Nan.
CERCURI MISIONARE

În luna Noiembrie au avut loc Cer-curi pastoral-misionare în următoareleparohii arădene:Protopopiatul Arad: Felnac; Olari;Macea; Sânmartin; Pecica II;Protopopiatul Ineu: Târnova; Protopopiatul Lipova: Baraţca;Lalaşinţ;Protopopiatul Sebiş: Dieci; Rănuşa;Paulian;(mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:

www.episcopiaaradului.ro) 
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Sâmbătă, 3 noiembrie – a parti-cipat la sărbătoarea împlinirii unuideceniu de la înființarea ParohieiOrtodoxe Române din Praga, Cehia. Asăvârșit împreună cu ÎnaltpreasfințitulPărinte Mihail, Arhiepiscop de Pragași al Ținuturilor Cehe, Sfânta Litur-ghie în capela Spitalului din Beorun.Duminică, 4 noiembrie – Chi-riarhul arădean dimpreună cu Înalt-preasfințitul Părinte Mihail, au săvâ-rșit Sfânta Liturghie în BisericaOrtodoxă Română din Praga, ros-tind predica ,,Cinstirii celor ador-miți” (Gal. 6; Lc.16). A oferit Înalt-preasfințitului Părinte Mihailditincția eparhială engolpion șicruce ,,Sfântul Ierarh Sava Branco-vici” iar preotului paroh AndreiDanciu crucea pectorală a aceleiașidistincții. La rândul său, Arhiepis-copul Mihail i-a oferit Arhiepisco-pului Aradului un engolpion și celordoi însoțitori câte o cruce pectorală.Joi, 8 noiembrie – a săvârșitSfânta Liturghie în biserica Mănăs-tirii Roșia, predicând despre,,Lumea văzută și cea nevăzută”(Evr. 2; Luca 10).Vineri, 9  noiembrie – A parti-cipat la lansarea monografiei-albumintitulată „Catedrala Ortodoxă
Veche – centru spiritual-liturgic și
misionar-cultural al Aradului”,unde a făcut prezentarea volumului.Sâmbătă, 10 noiembrie – a par-ticipat la Vecernia din ParaclisulFacultății de Teologie Ortodoxă dinArad, cu un cuvânt de învățătură. Duminică, 11  noiembrie – asăvârșit Sfânta Liturghia în Cate-

drala istorică, cu prilejul manifestă-rilor dedicate Centenarului MariiUniri de la 1918, organizate de cătreParohia Arad-Centru, predicând

despre „Unitatea Duhului întru
legătura păcii” (Efes. 4; Lc. 10). Lafinalul Sfinte Liturghii, a oficiat unParastas pentru ctitorii, slujitorii și

binefăcătorii bisericii între care par-ticipanții la înfăptuirea Marii Uniride la 1918.Luni, 12 noiembrie – a săvârşitslujba Vecerniei cu Litie, la Cate-drală cu un cuvânt de învăţătură, subtitlul ,,Sfântul Ioan Gură de Aur şiunitatea creştină”.Marți, 13 noiembrie – a parti-cipat la  dezvelirea și binecuvântareaunei epigrafe aniversare, a negocie-rilor privind Marea Unire. A parti-cipat cu un cuvânt la lansarea carții„Arad. Antecamera RomânieiMari”. A participat la concertul cen-tenarului „Nu uita că ești român!”dat de corurile Facultății de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad la Palatul Cultural din Arad.  Miercuri, 14  noiembrie – aparticipat la ședința festivă comunăa Consiliului Local al MunicipiuluiArad și Consiliu Județean Arad,dedicată sărbătoririi Centenarului.Chiriarhul arădean a primit distin-cţia  Colanului Centenar, ținând uncuvânt de mulțumire. Joi, 15 noiembrie –A slujit laparohia Mândruloc prohodul părin-telui pensionar iconom-stavroforEmil Nedescu, fost preot paroh laParohia „Sfânta Cruce” din Holly-wood, Statul Florida, U.S.A.,rostind necrologul.Vineri, 16  noiembrie – a parti-cipat la Vecernia din Parohia Arad-Centru, cu prilejul împlinirii dece-niului de activitate a AsociațieiOrtodoxe „Calea Mântuirii”.Duminică, 18  noiembrie – abinecuvântat lucrările de la biserica

Parohiei Cuied, Protopopiatul Sebiş,și a slujit Sfânta Liturghie, predi-când despre ,,Bogăția sufletească”(cf. Efes. 5; Luca 12). A hirotesitîntru iconom, pe preotul parohLucian-Bogdan Coșeri. A sfințitmonumentul eroilor din parohiaBuhani.Miercuri, 21  noiembrie –  asăvârșit Sfânta Liturghie de hram laMănăstirea Hodoş-Bodrog, predi-când sub titlul ,,Pregătire sfântă”,(cf. Evr. 7; Luca 10-11.Vineri - Duminică, 23-25  noiem-brie – A fost prezent la evenimentelelegate de sfințirea Catedralei Naționa-le, slujind în soborul arhieresc. Miercuri, 28  noiembrie –A par-ticipat la manifestările dedicate Cen-tenarului Marii Uniri organizate deUniversitatea de Vest „VasileGoldiș”, rostind un cuvânt adecvat.Joi, 29 noiembrie – A participatla Simpozionul național „Români-tate și creștinism, coordonate aleunității etnice și spirituale româ-nești”, organizate de Seminarul Teo-logic Ortodox din Arad, rostind uncuvânt adecvat.Vineri, 30  noiembrie – a săvâ-rșit Sfânta Liturghie de hram laParohia Micălaca Nouă – Zona 300,predicând despre  anul omagial alunității de credință și de neam, încu-nunat prin târnosirea CatedraleiMântuirii Neamului. A participat laslujba Acatistului Sfântului ApostolAndrei la Catedrală, cu un cuvântde învățătură. Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Noiembrie 2018

AGENȚIA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

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

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

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” aPatriarhiei Române vă invită să participațiîntr-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, cuprilejul Schimbării la Față a Domnului.Pelerinii vor participa la Sfânta Liturghie peMuntele Tabor și se vor închina în cele maiimportante locuri sfinte: Muntele Fericirilor,Râul Iordan, Calea Crucii, Biserica SfântuluiMormânt și multe altele

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

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

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

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

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

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

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile încare ne vom închina, menționăm: MunteleTabor, râul Iordan, Așezământul Românesc dela Ierusalim, Mănăstirile Sfântul Sava și SfântulTeodosie, Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem, Drumul Crucii, SfântulMormânt și Biserica Învierii, Golgota.


