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Cinstiţi credincioşi şi credincioase,
În acest an, ca dealtfel şi în cei pre-cedenţi, întâmpinăm Crăciunul înmireasma sărbătorilor, atât a celorobişnuite acestui răstimp, cât şi a celorbisericeşti, într-o frumoasă împletireîn farmecul iernii, care dincolo deîngheţul ce vrea să pătrundă şi în sufle-tele oamenilor, aduce căldura soareluispiritual. Postul Crăciunului e o vremede avânt duhovnicesc ce încununeazăşi sfârşitul unui an, spre sporită râvnăîn lucrarea binelui în cel următor.Rugăciunea şi cumpătarea în toate suntpracticate cu zel de bunii credincioşidrept întărire  a comuniunii între ei şicare o cere pe cea cu Dumnezeu. Încurgerea zilelor de post sunt statornicitesărbători, ca Intrarea în Biserică a Mai-cii Domnului,  sau cele ale sfinţilor,între care a celor ce se bucură de o cin-stire deosebită din partea poporuluidreptcredincios, ca de pildă SfântulApostol Andrei, ocrotitorul Bisericii şiȚării noastre, Sfântul Ierarh Nicolae,Sfânta muceniţă Filoteea, toate la unloc întreţinând simţământul de pregăti-re duhovnicească pentru prăznuire.Astfel, acum câteva zile am luat amin-te la târnosirea altarului CatedraleiMântuirii Neamului, de către Sanctita-tea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolo-meu, împreună cu Preafericitul Părin-te Daniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, în zilele următoare primind şibinecuvântarea Preafericitului PărinteTeofil, Patriarhul Ierusalimului, cunos-când că monumentala biserică poartăhramul celui dintâi chemat la apostolatde către Mântuitorul, totodatăcreştinător al strămoşilor noştri, ceea cedovedeşte vechimea misiunii apostoli-ce pe pământul ţării noastre. De ase-menea, preoţii şi credincioşii eparhieiau participat la sfinţirea operei icono-grafice a noii Catedrale arădene, actce arată cinstirea sfintelor icoane teme-luită pe însăşi învățătura despre Întru-parea Fiului lui Dumnezeu spre mân-tuirea oamenilor. Este şi biruinţaicoanei Ortodoxiei, nutrind mereuconştiinţa că, Domnul a luat chipulnostru, spre a-l reface după căderea înpăcat spre a dobândi asemănarea cuCreatorul. Între cele două momentemenţionate ca într-o cronică a Bisericiişi a ţării, sfinţirea şi binecuvântarea adouă catedrale, s-a sărbătorit şi ZiuaNaţională a Patriei, subliniind cu aceas-ta faptul că adevăratele făuriri aleneamului sunt rodul unităţii de cuget şisimţire a celor de o credinţă, limbă şivoinţă. Viaţa bisericească în mod firesccontribuind la orânduirea celorlalte pla-nuri ale activităţii întregii obşti, îndru-marea trebuie să aibă pecetea adevăru-lui, păzind mereu dreptarul credinţei.Orientarea altarelor bisericilor spreRăsărit este edificatoare în această pri-vinţă. Mersul soarelui confirmă reali-tatea legilor neschimbate ale univer-sului, armonia întregii creaţii, scopulspre care aceasta trebuie să tindăurmând voinţa divină. Purtarea creşti-nului ţine seama aşadar de Soarelecălăuzitor cu lumina minţii şi căldura

inimii în împlinirea poruncilor sfintespre desăvârşire. Solstiţiul iernii încăvesteşte aceea că razele binefăcătoareale astrului zilei îşi măresc putereaîmbrăţişând întreg pământul, luminândmintea şi încălzind inima celor ce îllocuiesc. Iată cadrul în care se înscriesărbătoarea Crăciunului ca şi celelaltecare o urmează, adică Tăierea Împre-jur a Pruncului Nou-Născut, într-o uni-tate cu înnoirea anului, mai apoi Bobo-teaza. Desigur că şi casele creştinilor,înţelegând pe toţi ai lor în ecoul Cen-tenarului Marii Uniri, primesc icoanaarătării Sfintei Treimi şi Crucea deBobotează, pregătite și pregătiţi fiindpotrivit măreţiei zilelor de praznic pen-tru sfinţire.
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

Temeluindu-se pe Sfânta Scripturăși Sfânta Tradiție, atât imnele religioa-se, cât și colindele sau diferitele creațiipopulare privind praznicul Crăciunu-lui, ca de pildă Vicleimul, fac trimite-re constantă la Răsărit ca noțiune multcuprinzătoare. Astfel, în limba noastrăînțelesul verbului „a răsări” nu se limi-tează la aștrii ca apariție a lor pe cer sauivire la orizont, ci și la faptul de a ieșidin pământ, a lua ființă, a se naște, aapărea, a se ridica deasupra altora, acrește, a începe o viață nouă și altele,iar ca denumire arată însuși faptul,punctul cardinal de unde răsare soare-le, ținutul așezat în partea aceea sauînsăși persoana aparținătoare.1 Pri-mește și un înțeles religios a unui locminunat cum este raiul sau poarta dins-pre răsărit a Templului din Ierusalim.De pildă Biblia prevede că ”DomnulDumnezeu a sădit o grădină în Edenspre răsărit, și a pus acolo pe omul pecare-l zidise. Și a făcut Domnul Dum-nezeu să răsară din pământ tot soiulde pomi plăcuți la vedere și cu roadebune de mâncat; iar în mijlocul raiuluiera pomul vieții și pomul cunoștințeibinelui și răului.”2 În altă parte, în con-textul nașterii Domnului mai presusde fire, profetul urmându-și călăuzaare următoarea viziune: „Apoi m-a dusla poartă, la poarta dinspre răsărit șiiată slava Dumnezeului lui Israel veneadinspre răsărit; glasul Lui era ca glasulde ape multe și pământul strălucea deslava Lui... Și slava Domnului a intratîn templu pe poarta care este cu fața

spre răsărit și m-a ridicat duhul și m-adus în curtea cea dinăuntru și iată slavaDomnului umplea tot templul... Apoim-a dus bărbatul acela înapoi la poar-ta cea dinafară a templului, spre răsăritși aceasta era închisă. Și mi-a zis Dom-nul: „poarta aceasta va fi închisă, nu seva deschide și nici un om nu va intra peea, căci Domnul Dumnezeul lui Israela intrat pe ea. De aceea va fi închisă.”3
O mărturie însemnată despre răsăriteste și aceea dată de magii călăuziți destea spre a se închina PrunculuiÎmpărat al lumii4 prin care „poporulcare stătea în întuneric a văzut luminămare și celor ce  ședeau în latura și înumbra morții lumină le-a răsărit.”5 Însens metaforic termenul este folositpentru Mântuitorul ca Soare aldreptății, Răsăritul cel de sus, care răsa-re în lume, pentru a lumina ca soareleceresc și Luceafărul, cum au zis proo-rocii și apostolii. Numele Lui esteÎnsuși Răsăritul.6 Un imn folosit cuprecădere la slujba hirotoniei și a cunu-niei lămurește tocmai această realitate:„Isaia, dănțuiește; Fecioara a avut înpântece și a născut Fiu pe Emmanuel,pe Dumnezeu și Omul; Răsăritul estenumele Lui, pe Care mărindu-L, peFecioara o fericim.” Nu e de prisos aaduce și o precizare în legătura dintreSteaua Răsăritului, Soarele dreptății șipersonalitatea Mântuitorului și anumedin partea Sfântului Ioan Hrisostom:„Să ne depărtăm de lucrurile pămân-tești, că și magii atâta vreme cât erau înPersia, vedeau numai steaua; dar cânds-au depărtat de Persia au văzut peSoarele dreptății; dar mai bine spusnici steaua n-ar fi văzut-o dacă nu s-ar fi ridicat de acolo cu râvnă. Să neridicăm, dar, și noi.”7 Într-o cuvânta-re la Nașterea Domnului acelașiîndeamnă: ”Gândește-te ce marelucru este să vezi soarele coborânddin ceruri și alergând pe pământ șislobozind razele sale tuturor celor deaici... Gândește și socotește acum cemare lucru este să vezi pe Soareledreptății că sloboade din trupul nostrurazele Sale și luminează sufletelenoastre.”8

Al vostru, către Domnulrugător și de tot binele doritor,† TIMOTEI   A R H I E P I S C O P  al ARADULUIContinuare în pagina 2

Pastorală la Naşterea Domnului – 2018 ,,Răsăritul Cel de Sus”
Marea Unire de la Alba Iulia, de laînfăptuirea căreia serbăm astăzi, 1decembrie 2018, împlinirea a 100 deani, este sărbătoarea libertăţii, unităţiişi a demnităţii poporului român,obținute prin multe jertfe şi suferinţe.Războiul pentru Întregirea Nea-mului (1916-1919), cum au numitromânii participarea lor la PrimulRăzboi Mondial (1914-1918), a avutca scop unirea tuturor românilor într-un singur stat naţional, „după secole desuferinţe creştineşte îndurate”, cu cred-inţă, răbdare şi speranţă.

Realizarea unității naționale de la 1decembrie 1918 a fost posibilă şi cuaportul Bisericii Ortodoxe Române,care a sprijinit Marea Unire a tuturorromânilor, Biserica fiind împreună cupoporul în toate eforturile sale de cul-tivare a conștiinței naționale şi de afir-mare a dorinței de unitate națională,în toate provinciile româneşti, dar maiales în Transilvania, Basarabia şiBucovina.Prin rugăciune, prin cuvânt rostit,prin cărți tipărite, prin prezența per-sonală şi fapta concretă a slujitorilor ei,Biserica a fost activă în lucrarea deunire, implicându-se în realizarea aces-tui ideal prin ierarhi cărturari, preoţi şidiaconi patrioţi, profesori de teologie şistudenți în teologie, aceștia având tal-ent oratoric, putere de convingere şide mobilizare, dar şi prin călugări saucălugărițe, care au îngrijit soldațiirăniți, prin mănăstiri şi parohii, careau organizat colecte de bani şi de ali-mente, toţi împreună încurajând moralşi ajutând material pe luptătorii românipentru libertate şi unitate națională.În timpul Războiului de Întregiredin perioada 1916-1918, mai mult de250 de preoți ortodocși români auînsoțit trupele armatei române pe câm-purile de luptă în calitate de confesorimilitari. Unii dintre ei au murit pefront, alții au fost luați prizonieri şideportați.Peste 200 de călugări şi călugărițeau activat ca infirmieri în diferite spi-tale de campanie sau pe front, uniimurind la datorie, din cauza tifosuluiexantematic. Sute de preoți au fostanchetați, jefuiți sau alungați din paro-

hiile lor de către inamic, alții au muritîmpușcați în teritoriile ocupate de tru-pele germane.În Transilvania, peste 150 de pre-oți au fost aruncați în închisorilemaghiare, unii fiind condamnați lamoarte sau la ani grei de închisoare.Alți peste 200 de preoți au fost depor-tați în vestul Ungariei, în județulȘopron, unde au trăit în condiții inu-mane până la eliberarea lor în 1919 decătre trupele române[1].În ceea ce privește evenimentulînsuși al Marii Uniri de la Alba Iulia

din 1 Decembrie 1918, între cei 1228de delegați oficiali din AdunareaNațională Constituantă au fost şi mulţislujitori ai Bisericii.Cele două Biserici româneşti dinTransilvania (ortodoxă şi greco-catolică) au fost reprezentate la AlbaIulia prin cinci episcopi, patru vicari,zece delegați ai consistoriilor (consili-ilor eparhiale) ortodoxe şi ai capitulilorgreco-catolice, 129 de protopopi, câteun reprezentant al institutelor teolog-ice-pedagogice şi câte doi reprezen-tanți ai studenţilor teologi, la care seadaugă numeroşi alţi preoţi sosiţi înfruntea păstoriţilor lor, veniţi săpecetluiască dorinţa de veacuri a stră-moşilor români de a trăi neasupriți,într-o singură ţară.În Marele Sfat al naţiunii române,ca şi în Consiliul Dirigent, au fost aleși,de asemenea şi slujitori ai Bisericii, iarepiscopul ortodox român de Caranse-beș, Miron Cristea, viitorul Mitropol-it Primat (1919) şi apoi Patriarh alRomâniei Mari (1925), şi episcopulgreco-catolic de Gherla, Iuliu Hossu,au fost aleși în delegația de patru per-soane care a prezentat Actul UniriiRegelui Ferdinand, la București.Acum, la aniversarea a 100 deani de la Marea Unire din 1 decem-brie 1918, dorim să exprimămomagiul nostru de recunoștință tutur-or celor care au contribuit larealizarea celui mai mare ideal alistoriei noastre. † DanielPatriarhul Bisericii OrtodoxeRomâneContinuare în pagina 3

Să apărăm şi să cultivăm libertatea şi unitatea naţionalăca manifestări ale demnităţiipoporului român*
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Prezent la primul congres alpreoțimii Mitropoliei Ortodoxe Ro-mâne din Ardeal, Banat, Crișana și Ma-ramureș, desfășurat la Sibiu între 19 și21 martie 1919, Vasile Goldiș a decla-rat că era fericit să poată mărturisi că„neamul nostru românesc Bisericiinoastre strămoșești are să-i mulțu-mească renașterea sa și învierea sa. Re-cunosc și o spun fără înconjur, că ziuamăreață de la 18 noiembrie anul trecutla Alba Iulia este răsplata suferințelorde veacuri ale Bisericii Române și în-coronarea îndelung răbdării sale întruscutirea sufletului românesc”. Autorultextului rezoluției unirii Transilvanieicu România recunoștea prin aceastăafirmație contribuția majoră a BisericiiOrtodoxe în mișcarea de emanciparenațională și politică a românilor transil-văneni în cursul secolului al XIX-lea șine ajută pe noi cei de astăzi să înțele-gem participarea masivă a clerului înorganizarea și desfășurarea Marii Adu-nări Naționale de la Alba Iulia.În 7/20 noiembrie 1918 ConsiliulNațional Român Central a emis convo-carea „Adunării Naționale a națiunii ro-mâne din Ungaria și Transilvania laAlba Iulia cetatea istorică a neamuluinostru pe ziua de 18 noiembrie/1 de-cembrie 1918”, în care se preciza că laadunare vor lua parte deputați de dreptși delegați aleși. În fruntea deputațilorde drept erau notați episcopii și proto-popii în funcție ai celor două confesiuniromânești, câte un trimis al fiecăruiconsistoriu ortodox și capitlu unit, șicâte doi studenți de la seminariile teo-logice din Arad, Caransebeș, Sibiu,Blaj, Gherla și Lugoj. Așa se face că dincei 1228 de membri ai Marii AdunăriNaționale au fost 578 deputați de dreptși 650 deputați aleși, câte cinci în fie-care din cele 130 de circumscripții elec-torale ale comitatelor din Ungaria. Episcopia Aradului a fost repre-zentată de următorii clerici deputați dedrept: episcopul Ioan Ignatie Papp; pr.Gheorghe Ciuhandu, delegat al con-sistorului arădean, și arhimandritulRoman Ciorogariu, delegat al vica-riatului de la Oradea. Institutul teolo-gic-pedagogic a delegat la Alba Iulia pepr. Teodor Botiș și pe diaconul SabinEvuțian, care a lăsat posterității paginimemorialistice memo -

rabile despre ziua de 1 decembrie.Același institut teologic a fost repre-zentat și de studenții Emil Petrovici șiȘtefan Miu. Din corpul academic alinstitutului a participat la Marea Adu-nare Națională ca delegat profesorul dedrept canonic Lazăr Iacob (1908-1921), dar nu ca reprezentant al institu-ției teologice, ci ca delegat alprotopopiatului Oravița. Acestora li seadaugă învățătorul Iuliu Vuia ca dele-gat al învățătorilor din protopopiatul Ti-mișoarei, preotul militar locotenentVasile Debu, reprezentant al gărzii na-ționale românești din Arad; și preotulmilitar Pavel Popa din NicolințulMare, delegat supleant al gărzii națio-nale românești din Timișoara. Acestoria li se adaugă cei 12 pro-topopii ortodocși din jurisdicția epar-hiei: Traian Vățian de Arad;Gherasim Sârbu de Belinț; FlorianRoxin de Buteni; Dimitrie Barbu deChișineu-Criș; Ștefan Cioroianu deComloșul-Bănățean; Cornel Lazăr deHălmagiu; Ioan Georgia de Ineu; Fa-brițiu Manoilă de Lipova; ProcopiuGivulescu de Radna; Mihai Leucuțiade Șiria; Ioan Oprea de Timișoara;Ioan Țucrea de Vinga; și de cei 6 pro-topresbiteri din vicariatul Oradiei, de-pendent între anii 1706-1918 deeparhia arădeană: Petre Papp deBeiuș; Petru Sârbu de Beliu; AndreiHorvath de Oradea; AlexandruMuntean de Peșteș; Nicolae Roxin deTinca; și Adrian Deseanu de Vașcău.Alături de acești delegați de dreptau fost aleși ca deputați titulari și su-pleanți în diversele circumscripții elec-torale arădene și bănățene următoriipreoți ortodocși fii duhovnicești aiEparhiei Aradului: Așadar, deputații de drept ai Epar-hiei Aradului la Marea Adunare Națio-nală de la Alba Iulia au fost 25 de clericiși 4 mireni, iar delegații aleși din rân-durile preoțimii însumează 37 de cle-rici, în total 62 de reprezentanți aipreoțimii și 4 ai laicatului din jurisdi-cția Episcopiei Aradului.Eparhia Aradului nu a fost repre-zentată numai de delegați oficiali, ci șide alți numeroși sacerdoți care au con-dus grupuri întregi din comunele lor, custeaguri tricolore, spre Alba Iulia, for-mând în acest fel o parte din mulțimea

celor peste o sută de mii de români, cares-au strâns pe Câmpul lui Horea în du-minica memorabilă de la 1 decembrie 1918. Conducătorii dele-gațiilor localităților din raza canonică a

Episcopiei Aradului au fost: LazărBabeu din Becicherecul Mic; VasileDebău din Lipova; Vasile Deheleanudin Ususău; Nicolae Micluța din Cer-neteaz; Gheorghe Popovici din Mărul;

Aurel Raica din Utvin; Pavel Tismăna-riu din Hodoni; Ioan Țerovan dinOhaba Bistra; David Voniga din Giroc;Vasile Chirilă din Tilecuș, Nicolae Ma-lița din Săbolciu. Toți acești sacerdoți români din ju-risdicția de altădată a Episcopiei Ara-dului și-au luat în serios rolul de păstorisufletești și apostoli ai românismului,îndeplinind cu responsabilitate și dem-nitate vocația pe care Andrei Mureșanuo înscrisese atât de frumos și de suges-tiv în ultima strofă a poemului săupașoptist „Deșteaptă-te române”, scri-ind: „Preoți cu crucea-n frunte, căcioastea e creștină, deviza-i libertate șiscopul ei preasfânt”.CS III Dr. Mircea-GheorgheAbrudanInstitutul de Istorie „George Ba-rițiu” al Academiei Române
BibliografieMarea Unire de la 1 Decembrie1918, București, 1943.Marius Eppel, La frontiera orto-doxiei româneşti. Vicariatul de laOradea (1848-1918), Presa Universi-tară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012.Lizica Mihuț, Corneliu Pădurean,Aradul și Marea Unire. Repere icono-grafice, Ed. Academiei Române, Bu-curești, 2018.Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni,Vasile M. Zaberca, Banatul și MareaUnire. Bănățeni la Alba Iulia, Ed. Par-toș, Timișoara, 2018.Gelu Neamțu, Mircea Vaida-Voe-vod, 1 decembrie 1918 mărturii aleparticipanților. Ioachim Crăciun: do-cumente la un sfert de veac de la MareaUnire, Vol. I-II, Ed. Academiei Ro-mâne, 2005-2008.Sebastian Stanca, Contribuțiapreoțimii române din Ardeal la războ-iul pentru întregirea neamului (1916-1919), ediție, studiu introductiv, note șiindici de Mihai-Octavian Groza și Mir-cea-Gheorghe Abrudan, Editura Argo-naut/Editura Episcopiei Devei șiHunedoarei, Cluj-Napoca/Deva, 2015.Pavel Vesa, Episcopia Aradului.Istorie. Cultură. Mentalități (1706-1918), Presa Universitară Clujeană,Cluj-Napoca, 2006. 

1 Localitate aflată astăzi în Ungaria.

Preoți din Episcopia Aradului, făuritori ai Marii Uniri

Urmare din pagina 1Troparul Praznicului este edificatorîn tot acest context: „Nașterea ta, Hris-toase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumiilumina cunoștinței; că întru dânsa ceice slujeau stelelor, de la stea s-auînvățat să se închine Ție, Soareledreptății, și să Te cunoască pe Tine,Răsăritul cel de sus; Doamne, mărireȚie!”. Dar și alte cântări bisericești și reli-gioase arată măreția răsăritului princare se descoperă însăși strălucireaDumnezeirii Mântuitorului. De pildă,una din cântările slujbei Utreniei Praz-nicului este: „Cercetatu-ne-a pe noi desus Mântuitorul nostru, RăsăritulRăsăriturilor, și cei din întuneric și dinumbră am aflat adevărul; că dinFecioară S-a născut Domnul.”9 Dintrecolinde, multe reiau în vers cele aleimnelor, ca de pildă „Steaua sus răsare/ ca o taină mare / Steaua strălucește /Și lumii vestește / Că astăzi Curata /Preanevinovata / Fecioara Maria /Naște pe Mesia” sau alta „Trei crai dela răsărit, / cu steaua au călătorit / Și-aumers până a stătut / unde Hristos s-anăscut” și ”Nouă azi ne-a răsărit, /

Mesia cel mult dorit / Domnul IisusHristos”.10 „Soarele slavei Hristos”,„Soarele cel din Soare”,  cum intoneazăimnul,11 strălucește mereu peste întrea-ga lume, punând în lumină sfintestrădanii pe calea Răsăritului.
Dreptmăritori creștini șicreștine,
Am privit pământul de la răsăritpână la apus, de la miazăzi lamiazănoapte, din vremurile înaintaşilorşi până astăzi cu nădejdea mântuirii spreviitor, bineştiind că Dumnezeu dintruînceput a creat pe om ca tot ceea celucrează acesta să fie spre slava cerului.Prin darul lui Dumnezeu şi muncaomului, natura însăşi îşi dă rodul care şiel răsare spre îndestularea a tot ce areviaţă. Răsăritul arată locul Raiului dedemult, a fericirii veşnice în deplinăcomuniune cu Dumnezeu, îngerii şisfinţii. Naşterea Domnului înseamnăun Răsărit al zilei neînserate cum ros-teşte rugăciunea,12 adică a Împărăţieilui Dumnezeu dincolo de mărginireaspaţiului şi timpului. În concordanţăeste renaşterea adevăraţilor creştini, acelor care „de la Dumnezeu s-au

născut”, cum afirmă şi evanghelistul.13
De aceea şi praznicul aparţine celormici, copiilor şi celor ce sunt ca ei sautrebuie să fie la fel pentru a se mântuicum învaţă Mântuitorul: „de nu vă veţiîntoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nuveţi intra în împărăţia cerurilor”14. ȘiMoş Crăciun vine prin nămeţi pentru aîmpărţi daruri pretutindeni, ocolindpământul, amintind de păstorii dinlocuri sfinte şi de magii de la răsărit cuprinosul lor pentru Pruncul născut laBetleem. Daruri de lumină şi căldurăspirituală de la cel ce este însuşi Soare-le dreptăţii, Răsăritul Cel de Sus.Urmând obiceiurilor străvechi, lumeasatelor le-a cultivat cu grijă, ele aducândbucurie la toate vârstele. Ţinând seamade aceasta, Sfântul Sinod al BisericiiOrtodoxe Române a socotit potrivit cadupă „Anul omagial al unităţii de cre-dinţă şi de neam” să proclame anul 2019„Anul omagial al satului românesc (alpreoţilor, învăţătorilor şi primarilor gos-podari)” şi „Anul comemorativ alpatriarhilor Nicodim Munteanu şi IustinMoisescu şi al traducătorilor de cărţibisericeşti”. Aşadar, toţi cei care trudescca pământul să dea cele trebuitoare vieţii

materiale și spirituale au nevoie de raze-le soarelui ce însufleţeşte totul. Poetulcântă: „Sfântă muncă de la ţară, izvorsacru de rodire / Tu legi omul cu pămân-tul în o sfântă înfrăţire”.15 În acest cadruBiserica se roagă stăruitor lui Dumne-zeu: „Cel ce răsări iarbă animalelor șiverdeață spre folosul oamenilor, adapăbrazdele pământului și înmulțește roa-dele lui... Cel ce strălucești soarele pestecei răi și peste cei buni și dai timp seninși rouă bine-roditoare și bună întocmirevăzduhului spre folosul zidirii Tale...Celce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină,strălucește lumina soarelui sprepământ…spre îndestularea și rodirealui.”16 Fie ca Răsăritul însuşi să răspân-dească lumina şi căldura întreţinătoare avieţii prin  credinţa mărturisită cu tărie,încununând praznicul care tuturor să leaducă sănătate şi putere de lucrare, întruzile îndelungate spre mulţumirea lordeplină şi spre slava lui Dumnezeu,Tatăl și Fiul şi Sfântul Duh. Amin. 
1 Dicționar explicativ al limbiiromâne, București, 1975, p. 777;
2 Facere 2, 8-9;
3 Iezechiel 43, 1-5; 44, 1-2;
4 Matei 2, 1-12; Canonul Înain-

teprăznuirii, Cânt. 6, 2;
5 Matei 4, 16; Canonul 1 al Naște-rii Domnului, cânt. 9, 3; 
6 Maleahi 3, 20; Luca 1, 78; II Petru1, 19; cf. Pr. Dr. Ioan Mircea, Dicționaral Noului Testament, București, 1984,p.410;
7 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omiliila Matei, în Scrieri, part. a treia, trad. Pr.D. Fecioru, în col. Părinți și ScriitoriBisericești, vol. 23, București, 1994,Omilia VII, cap. V, p. 96; 
8 Idem, Cuvântări la PrazniceÎmpărătești, col. Izvoarele Ortodoxiei,vol. 5, București, 1942, p. 1-2; 
9 Svetilna;
10 Prof. Ioan Brie, 73 Colinde, Cluj-Napoca, 1980, pp. 30, 32, 45; 
11 Vecernia din 23 decembrie, Sti-hoavna, stih 3 și Slava...; 
12 Liturghier, Imnul după SfântaÎmpărtășire, cf. Canonul Învierii, cânt.9, stih 3;
13 Ioan 1, 13; 
14 Matei 18, 3;
15 Vasile Alecsandri, Plugurile,ciclul Pasteluri, vol. Poezii alese, Bucu-rești, 1990, p. 194; 
16 Liturghier, Ectenie la vreme de

Pastorală la Naşterea Domnului – 2018 ,,Răsăritul Cel de Sus”



La fiecare doi decembrie a anului,clerul și credincioșii eparhiei Araduluicinstesc cu prețuire, recunoștință șibucurie pe arhipăstorul lor, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, de la a căruiîntronizare se împlinesc anul acesta 34de ani, cu o săptămână înaintea sfințiriipicturii Catedralei Arhiepiscopale„Sfânta Treime”.Calendarul Bisericii noastreînsemnează în această zi pomenireaprofetului Avacum, din a cărui cartecitim: „Voi sta de strajă și mă voi așezaîn turnul cel de veghe ca să priveghezți să văd ce-mi va grăi mie (Domnul)”(Avacum 2,1).Prilejul binecuvântat pe care îltrăim acum ne îndreaptă gândul pefirul istoriei, departe, spre izvoare,pentru că purtarea luminii, a învăță-turii și a toiagului arhieresc de cătreierarhul arădean au fost spredeșteptarea, învățarea și călăuzireapăstoriților.Înaltpreasfințitul Părinte Timo-tei seamănă și astăzi învățătura din

cea a Bisericii, oferind exemple derăbdare, smerenie, cercetare cu de-amănuntul, atenție și grijă în slujirepentru cler și credincioși.Chiriarhul arădean urmează cuvrednicie și cinste sporite vlădicilorde pe istoricul scaun eparhialarădean. La împlinirea unui secol dela făurirea României Mari, Înalt-preasfinția Sa ar dori să spună tutur-or că: „Dumnezeu m-a trimis să văfiu păstor, părinte sufletesc, rugătorcătre Dumnezeu pentru buna sănă-tate și mântuirea dumneavoastră; șidimpreună cu dumneavoastră săpătimesc la toate câte va aduce cea-sul și vremea, pentru care am dato-ria să priveghez cu osârdie și făr delene, ziua și noaptea și tot ceasulpentru folosul și mântuirea tuturir deobște, învățându-vă și îndreptându-vă cu frica lui Dumnezeu pe caleacea dreaptă” (Sfântul Antim Ivire-anul, Opere, București, p. 7). Pre-cum un străjer în turnul de pază,ascultând cuvântul lui Dumnezeu

pentru fiecare și îndrumând, sfă-tuind, alinând, îmbărbătând pe toțicei ce vin înainte-i.În asentiment cu poetul, astăzi ne-ar zice:„Ascultă, copile, ce-mi spune viața:De-apururi în umbră să torci al tău gândCând simți în pleoapă o lacrim-arzândIa seama la vreme și acopere-ți fațaSă nu fie ochi să te vadă plângând.Alături cu alții te-nșiruie-n horăȘi lumii plătește-i cu ce-i ești datorFă-i patimei tale din zâmbet zăvorTăcerea să-ți fie statornică soră,Să nu știe nimeni ce rane te dor.Iar noaptea când cade și ceața se lasă,Tu trage-ți oblonul să n-ai mărturiiȘi-atunci sub tavanul ascunsei chiliiDespătură-ți taina ce-n suflet te-apasă,Stropind-o cu lacrimi de ceasuri târzii.”La ceas aniversar rugăm pe Hristos,Marele Arhiereu, să vă dăruiască sănătateliniște și bună sporire în arhipăstorireaobștii încredințate, spre slava sfintei Bise -rici și propășirea neamului românesc.Pr. Mircea Bupte 
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Cinstirea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei al Aradului

Duminică, 9 decembrie 2018,Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitro-politul Banatului, alături de un soborde ierarhi ai Bisericii noastre, a sfințitpictura Catedralei Arhiepiscopale,,Sfânta Treime” din Arad. Împreunăcu Mitropolitul Banatului au slujit: IPSPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, PS Părinte Lucian, EpiscopulCaransebeșului, PS Părinte Sofronie,Episcopul Oradiei, PS Părinte Gurie,Episcopul Devei și Hunedoarei, PSPărinte Siluan, Episcopul OrtodoxRomân al Ungariei și locțiitor de Epis-cop al Daciei Felix, PS Părinte Paisie,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Tim-ișoarei, PS Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui. La sfânta slujbă a asistat și PSPărinte Daniil Stoenescu.Evenimen-tul a început cu săvârșirea SfinteiLiturghii în Catedrala Arhiepiscopalăarădeană, de către numerosul sobor deierarhi, preoți și diaconi, sub protiaMitropolitului Ioan al Banatului, înprezența oficialităților centrale șilocale, a conducerii celor două uni-versități arădene, a primarilor dinlocalitățile însemnate ale județului, asutelor de credincioși veniți din cuprin-sul eparhiei și a celor învecinate.Cuvântul de învățătură a fost rostitde către Preasfințitul Părinte Daniil,care a explicat pericopa evanghelică aduminicii, despre tămăduirea femeiigârbove (Luca 13, 10-17). PreasfințiaSa a făcut amintire în cuvântul său și decele două sfinte pomenite astăzi, Sfân-ta Ana, mama Sfintei Fecioare Maria șiSfânta Prorociță Ana, mama Prorocu-lui Samuel. Fiind în Anul Centenar,Preasfințitul Părinte Daniil a făcut ocomparație între ridicarea femeii gâr-bove, prin minunea săvârșită de Mân-tuitorul Hristos și ,,ridicarea” Transil-vaniei prin Marea Unire de la 1918.

La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfințitul Părinte Mitropolit Ioan,împreună cu soborul de ierarhi, preoțiși diaconi a săvârșit slujba de sfințire apicturii catedralei.Imediat după sfințire, MitropolitulBanatului a dat citire MesajuluiPreafericitului Părinte Patriarh Danielcu prilejul sfințirii picturii CatedraleiArhiepiscopale ,,Sfânta Treime” dinArad, intitulat: ,,Catedrala SfântaTreime din Arad – o bucurie pentruCentenarul Marii Uniri din 1918”. După citirea mesajului, PărinteleMitropolit a rostit un cuvânt de învăță-tură legat atât de pericopa evanghelicăa Duminicii a 27-a după Rusalii, cât șide rolul pe care l-a avut Aradul, prinpersonalitățile marcante ale vremii, înînfăptuirea Marii Uniri de la 1918.Cuvinte de felicitare pentru celerealizate de către ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei la Arad, dimpreună cuclericii și credincioșii arădeni, auadresat: Preasfințitul Părinte Lucian,Episcopul Caransebeșului și Preasfinți-tul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei,fii duhovnicești ai Eparhiei Aradului.

Chiriarhul arădean, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, a arătat încuvântul rostit că aceasta este oîmplinire a dorinței vrednicilor ierarhicare au păstorit Eparhia Aradului, aintelectualilor arădeni, corifei ai MariiUniri de la 1918 și nu numai, care aumilitat activ pentru realizarea dezider-atului ortodocșilor din aceste părți aleAradului de-a avea o catedralăeparhială. După aceasta, Înaltpreas-finția Sa a adus cuvânt de aleasămulțumire Înaltpreasfințitului PărinteMitropolit Ioan, tuturor ierarhilor, ofi-cialităților centrale și locale, soboruluide preoți și diaconi, slujitorilor cate-dralei, ctitorilor și binefăcătorilor careau sprijinit substanțial această măreațălucrare, precum și miilor de credin-cioși participanți la această zi de săr-bătoare a eparhiei.Răspunsurile liturgice au fost asig-urate de Corul Catedralei, condus deDiac. Laviniu Morariu și Grupul ,,Tri-fon Lugojan”, condus de tânărulMarinel Roz.Cu prilejul acestui eveniment,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a

oferit tuturor ierarhilor prezenți Dis-tincția eparhială ,,Sfântul Ier. SavaBrancovici” (engolpion și cruce),Părintelui Simion Mladin, eclesiarhulcatedralei, crucea pectorală a aceleiașidistincții, și la fel, crucea pentru mirenicelor care au avut o contribuțiedeosebită în ducerea la bun sfârșit alucrărilor desfășurate la CatedralaArhiepiscopală.La Sfânta Liturghie au participat șizeci de studenți și elevi de la școlileteologice arădene, însoțiți de cătrePărintele Prof. Dr. Cristinel Ioja,Decanul Facultății de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea” și Pr. Prof.Pompiliu Gavra, Directorul Semi-narului Teologic Ortodox din Arad.În seara zilei, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a participat la SlujbaVecerniei și la Concertul de colindesusținut de corul Catedralei, condusde către Diac. Laviniu Morariu, în Cat-edrala Arhiepiscopală. Prezentareaconcertului a fost făcută de către Părin-tele Dr. Mircea Cricovean.La final, Chiriarhul i-a felicitat pemembrii corului pentru concertulsusținut. ***Scurt istoric al catedraleiSfințirea locului pentru noua cate-drală a avut loc în ziua de 24 noiembrie1991, în Duminica a 30-a după Rusalii,după slujirea Sfintei Liturghii. Lucrărilepropriu-zise de construcţie a catedraleiau început în anul 1994. În 1995 s-a tur-nat nivelul general, după care au urmatînchiderile perimetrale, acoperirea cutablă de cupru peste un schelet metalic.În 2003 s-au adus cinci clopote de larenumita fabrică din Insbruck, Austria.În 2007 s-a terminat placarea exterioarădin calcar de Podeni, iar scările şi soclulau fost făcute din granit. În ajunul Cră-ciunului din 2007 s-a săvârşit prima

Liturghie. Policandrele din biserică suntdin bronz şlefuit, aduse de la Tesalonic,iar mobilierul este realizat la noi în ţară,de către arhitect Sorin Martin.Pictura interioară a catedralei și asălii solemnităților a fost realizată decătre Prof. Dr. Cătălin Băluț, în perioa-da 2010-2018.La demisolul catedralei se află și par-aclisul Sfântul Ierarh Nicolae, pictat decătre pictorul Dumitru Macovei, iar moza-icurile interioare și exterioare au fost exe-cutate de către Prof. Virgil Moraru.Lucrările au fost susținute financiarde către autoritățile locale și centrale,societățile comerciale din municipiu șijudeț, monahii și monahiile sfintelormănăstiri, preoții și credincioșii arădeni,precum și donator din țară și de pestehotare.Târnosirea Catedralei Arhiepisco-pale ,,Sfânta Treime” din Arad a fostfăcută de către Preafericitul PărinteDaniel, Patriarhul României, înconjuratde un numeros sobor de ierarhi, preoțiși diaconi, la 6 decembrie 2008.În acel an, 2008, era prima cate-drală episcopală construită după Rev-oluția din 1989, din țara noastră și astăzi,în anul Centenarului Marii Uniri de la1918, este cea mai mare realizare, înplan bisericesc, a arădenilor din ultim-ul secol. De altfel, după cum cunoaștemdin istoria Eparhiei Aradului, catedralaa fost construită de către cel de-al 24 -lea ierarh, în 24 de ani.De menționat aici este faptul că lanivel național, în Anul Centenar, întrerealizările de seamă, în special în dome-niul eclezial, alături de târnosirea Cate-dralei Mântuirii Neamului din Capita-la țării se adaugă și încheierea lucrărilorși sfințirea picturii Catedralei Arhiepis-copale ,,Sfânta Treime” din Arad.Protos. Dr. Iustin PopoviciContinuare în pagina 4

Sfințirea picturii Catedralei Arhiepiscopaledin Arad în Anul Centenar 

Urmare din pagina 1Ca act de comemorare a făurito-rilor Marii Uniri de la 1918, în acest anCentenar, în ziua de 25 noiembrie,împreună cu Sanctitate Sa Bartolomeu,Arhiepiscopul Constantinopolului şiPatriarh Ecumenic, cu ierarhii Sfântu-lui Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne, am sfinţit în Bucureşti Cate-drala Mântuirii Neamului sau Cate-

drala Naţională, simbol al spiritualităţiişi unităţii româneşti, care unește iubireafaţă de Dumnezeu a unui popor creştin,jertfelnic şi darnic, cu recunoştinţa pecare o datorăm permanent Eroilor Nea-mului.Toţi suntem chemați să păstrăm şisă cultivăm darul libertății şi unităţiinaţionale ca fiind un simbol al dem-nității poporului român, obţinut cu

multe jertfe de vieţi omeneşti şi multeeforturi spirituale şi materiale!Pentru toate binefacerile MariiUniri, aducem astăzi mulțumire Preas-fintei Treimi, ocrotitoarea CatedraleiReîntregirii din Alba Iulia, şi pomenimcu recunoştinţă pe toţi eroii români cares-au jertfit pentru libertatea, unitatea şidemnitatea poporului român.Astăzi, toți cetățenii României

avem datoria să păstrăm şi să cultivăm,nu numai darul libertăţii, ci şi darulunității naţionale, ca fiind un simbol aldemnității poporului român, în dialog şicooperare cu toate popoarele lumii.La mulţi şi binecuvântați ani,România![1] Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu,Membru corespondent al AcademieiRomâne, Istoria Bisericii Ortodoxe

Române, ediția a-III-a revăzută, editu-ra BASILICA, București, 2013, p. 471-473.* Cuvântul Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, rostit în Catedrala Reîntre-girii din Alba Iulia, cu prilejul comem-orării făuritorilor Marii Uniri din1918, sâmbătă, 1 Decembrie 2018,Ziua Naţională a României

Să apărăm şi să cultivăm libertatea şi unitatea naţionalăca manifestări ale demnităţii poporului român*



Sâmbătă, 29 decembrie 2018, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepisco-pul Aradului, înconjurat de un numerossobor de preoți și diaconi, a săvârșit sluj-ba de înmormântare pentru domnul prof.univ. dr. Aurel Ardelean, fost rector șipreședinte al Universității de Vest ,,VasileGoldiș” din Arad.Slujba de înmormântarea fost oficiată în Campusul Universitardin Cartierul Confecții, în prezența mem-brilor familiei, a oficialităților locale șicentral, a cadrelor didactice și studențilorUVVG din Arad și a sute de participanțicare l-au cunoscut și prețuit și au venit să-și ia un ultim rămas bun.Chiriarhul nostru, după ce a evocatprin cuvinte alese personalitatea celuidecedat, a dat citire Mesajului de con-doleanțe trimis de Preafericitul PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, intitulat: ,,Un ctitor de Univer-sitate și un patriot creștin ortodox – Pro-fesorul Univ. Dr. Aurel Ardelean (1939-2018)”.După slujba de înmormântare, corte-giul funerar s-a deplasat la CimitirulPomenirea din Arad, unde, într-o criptă afamiliei a fost depus sicriul cu rămășițelepământești ale profesorului Aurel Arde-lean. Soldații Batalionului Arad au trasmai multe salve în onoarea decedatului.Ierarhii arădeni s-au rugat la căpătâi-ul celui trecut la viața cea veșnică și-nserile de priveghere.Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de unsobor de preoți, a săvârșit joi seara slujbade priveghere în Sala Ferdinand din Palat-ul Administrativ Arad, unde a fost depussicriul cu trupul neînsuflețit al profesoru-lui Aurel Ardelean. În cuvântul de învăță-tură, Chiriarhul arădean a arătat legăturape care profesorul Aurel Ardelean a avut-o cu Biserica, fiind membru în cele maiînalte foruri atât în cadrul Eparhiei cât șial Patriarhiei Române, bun credincios alBisericii, distins om de cultură și un marepatriot. De asemenea, Înaltpreasfinția Saa subliniat și întreaga implicare a celui

decedat în organizarea tuturor eveni-mentelor dedicate Centenarului MariiUniri și făuritorilor de seamă ai Aradului.Apoi, în cea de-a doua seară, vineri,Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, înconjurat de un sobor de preoți, asăvârșit slujba de priveghere și a rostit uncuvânt de mângâiere pentru cei rămași, înSalonul Oficial din cadrul CampusuluiUniversitar din Confecții.În memoria sa a fost deschisă o Cartede condoleanțe în care au așternut câte-va gânduri legate de personalitatea pro-fesorului Aurel Ardelean și Ierarhii ară-deni. Protos. Iustin Popovici
Mesajul de condoleanțe alPreafericitului Părinte Daniel,Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, la slujba de înmormântare a Domnuluiprof. univ. dr. Aurel Ardelean,Preşedinte fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad: 
Un ctitor de Universitate

şi un patriot creştin ortodox –
Profesorul Univ. Dr. 

Aurel Ardelean (1939-2018)Am primit cu adâncă tristețe vesteatrecerii din această viață, în ziua de 26decembrie 2018, a Domnului Prof. Univ.Dr. Aurel Ardelean, Preşedinte fondator alUniversităţii de Vest „Vasile Goldiş” dinArad.Deşi a desfăşurat o activitate acade-mică remarcabilă, totuşi, Domnul Profe-sor Aurel Ardelean nu a fost nepăsătornici faţă de problemele cetăţii, fiind con-silier municipal şi judeţean în Arad, iarapoi, între anii 2004-2008, senator în Par-lamentul României.Fire dinamică şi întreprinzătoare, trăi-tor şi mărturisitor al credinţei ortodoxe, a

cultivat mereu bune relaţii cu Biserica şia sprijinit activităţile acesteia. Astfel, afost ales să reprezinte pe credincioşii ară-deni în Consiliul şi Adunarea Eparhială aArhiepiscopiei Aradului, precum şi înAdunarea Naţională Bisericească.Personal, ne aducem aminte când, înziua de 4 decembrie 2008, Domnul Pro-fesor Aurel Ardelean, în calitate de rector,ne-a oferit cu multă bucurie titlul aca-demic „Doctor Honoris Causa” al Uni-versităţii de Vest „Vasile Goldiş” dinArad.Cu Domnia Sa ne-am întâlnit de maimulte ori la Bucureşti, cu prilejul unorevenimente organizate de AcademiaRomână, iar la data de 29 noiembrie2013, când ne-a vizitat la Reşedinţa Patri-arhală, i-am acordat Domnului ProfesorAurel Ardelean Diploma omagială„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” cumedalie. La rândul său, ne-a oferitmedalia 95 de ani de la Marea Unire,emisă de Universitatea de Vest „VasileGoldiş” din Arad.Domnul Profesor Aurel Ardelean şi-a pus în slujba Bisericii şi a comunităţiicunoștințele intelectuale și experienţa per-sonală, înţelepciunea şi echilibrul, dărni-

cia şi jertfelnicia, susţinând mereu pro-gramele misionare, culturale, social-filantropice şi edilitare ale Bisericii.În aceste momente de durere pentrufamilie și pentru toți cei care l-au cunos-cut şi prețuit, adresăm tuturor cuvântpărintesc de mângâiere sufletească şi îiîncredințăm de întreaga noastră compa-siune.Ne rugăm Preamilostivului Dum-nezeu să odihnească sufletul robului SăuAurel în Împărăția Sa împreună cu drepțiiîntru nădejdea Învierii de obște!Veşnica lui pomenire din neam înneam!Cu părintești binecuvântări și con-doleanțe pentru familia îndoliată și pentrutoți cei îndurerați, † DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul AraduluiAm aflat cu îndurerare de trecereadin această viață, la vârsta de 79 de ani, aProfesorului Universitar Dr. Aurel Arde-lean, Președinte fondator al Universitățiide Vest ,,Vasile Goldiș ” din Arad.Personalitate distinsă a colectivitățiiacademice arădene Profesorul AurelArdelean a fost și va rămâne, deopotrivă,un om al Bisericii, un om profund cred-incios, a cărui credință nu era una for-mală, ci una existențială și practică.Activitatea excepțională desfăşuratăpe multiple planuri l-a făcut vrednic de areprezenta credincioșii eparhiei Aradului încele mai importante structuri ale vieții bis-ericești, în calitatea de membru în maimulte legislaturi, în Consiliul și Adunareaeparhială, în Adunarea Națională Bis-ericească.Fire activă și întreprinzătoare, dăruitde Dumnezeu cu alese virtuți, Profe-

sorul Aurel Ardelean a dus o viață măr-turisitoare a valorilor ortodoxe,menținând în permanență o legăturăstrânsă între Universitatea de Vest,,Vasile Goldiș” al cărui Președintefondator a fost și Centrul eparhial, pro-topopiatele și parohiile ArhiepiscopieiAradului.A așezat în mod neprecupețit laaltarul Bisericii strămoșești experiențapersonală, înțelepciunea și chibzuința,dărnicia și spiritul jertfelnic, înscriindu-și numele la temelia celor mai reprezen-tative ctitoririi ale vremii sale.Pentru ceea ce a realizat și pentruîntreaga activitate Centrul eparhial i-aexprimat aleasă recunoștință, iar numelesău va rămâne în istoria Aradului și înconștiința colectivă.Ne vor lipsi cuvântările saleînflăcărate de la monumentul lui VasileGoldiș, de la evenimentele omagiale șiconferințele științifice, despre unitateanoastră de credință și de neam, desprepropășirea prin noi înșine, despre edu-cație și cultură.În numele ierarhilor, clerului și cred-incioșilor eparhiei, transmitem familieiîndurerate și întregii comunități acade-mice a universității ,,Vasile Goldiș” dinArad, cele mai sincere sentimente decompasiune.Luând aminte la cuvintele SfântuluiApostol Pavel: ,, de credem că Iisus amurit și a înviat, tot așa credem că Dum-nezeu pe cei adormiți în Iisus îi va aduceîmpreună cu El…” (II Tesaloniceni 4,14),ne rugăm Mântuitorului Hristos, Cel năs-cut în peștera Betleemului, să așeze sufle-tul Profesorului Dr. Aurel Ardeleanîmpreună cu drepții în împărăția lui Dum-nezeu, în lumina, iubirea și pacea Preas-fintei Treimi.Veșnica lui pomenire din neam înneam! Cu părintești condoleanțe,† TimoteiArhiepiscop al Aradului 
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Profesorul univ. dr. Aurel Ardelean a trecut la viața cea veșnică

Sfințirea picturii Catedralei Arhiepiscopaledin Arad în Anul Centenar 
Urmare din pagina 3Mesajul PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel cu prilejul sfințirii picturii Catedralei Arhiepiscopale din AradMesajul Preafericirii Sale este inti-tulat „Catedrala Sfânta Treime din Arad– o bucurie pentru Centenarul MariiUniri din 1918”.Sfințirea picturii CatedraleiArhiepiscopale ,,Sfânta Treime” dinArad, în acest An Centenar 2018, cândcelebrăm Marea Unire a tuturorromânilor într-un stat unitar, este în ace-lași timp un act de cult și un moment decultivare a recunoștinței pentru făuri-torii Marii Uniri. Este totodată unmoment istoric, plin de semnificațieduhovnicească, menit să evidențiezealte momente istorice, cultivând astfelcomuniunea între generații.Este semnificativ și faptul că în anulacesta municipiul Arad sărbătorește 990de ani de la prima atestare documentarăa regiunii (1028-2018), precum și 940de ani de atestare documentară a cetății(1078-2018). Vechimea dreptei cred-ințe în aceste ținuturi românești are însăînceputuri mult mai vechi, din vremeasfinților daco-romani sau străromâni(secolul 4).Între figurile proeminente ale nea-mului românesc, care au pregătit șiînfăptuit Marea Unire de la 1918, per-sonalitățile arădene, precum VasileGoldiș, Ștefan Cicio-Pop, Ioan Suciusau episcopul ortodox al Aradului, IoanIgnatie Papp, ocupă un loc de cinste,fiind socotiți corifei ai Marii Uniri.Aradul, ca cetate a Marii Uniri, aformat un adevărat nucleu de intelectu-

ali români, care au înțeles că libertatearomânilor din Transilvania se poaterealiza doar prin unirea lor cu RegatulRomâniei.Uniți în jurul unor personalități deseamă, precum Vasile Goldiș, care afost secretar eparhial al EpiscopieiAradului, patriot vizionar și om deînaltă culturpă, considerat de OctavianGoga ,,Părinte al Patriei”, arădenii audesfășurat o perseverentă activitatenațională, cu inițiative de mare însem-nătate pentru realizarea dorinței de uni-tate națională românească.Din rândul marilor ierarhi ortodocșiromâni din Arad se distinge EpiscopulIoan Ignatie Papp (1903-1925), numit șiepiscopul Marii Uniri, care, în aceaperioadă avea și calitatea de Locțiitor deMitropolit al Transilvaniei (octombrie1918-mai 1920).El a rămas în istoria EpiscopieiAradului atât pentru activitatea des-fășurată în apărarea școlilor confesion-ale românești, de o valoare excep ționalăpentru promovarea conștiinței naționaleîn Transilvania, cât și pentru atitudineasa fermă împotriva politicii de oprimarea românilor și de maghiarizare forțată alor. După intrarea României în PrimulRăzboi Mondial, în anul 1916, Episcop-ul Ioan Ignatie Papp al Aradului a inter-venit în repetate rânduri pe lângăautoritățile de la Budapesta și Viena pen-tru eliberarea din închisori a preoților șiînvățătorilor români, întemnițați fărăanchetă în închisorile de la Cluj, Aiud,Sibiu, Brașov, Timișoara, Făgăraș,Oradea, Seghedin, în condiții inumaneși un tratament discriminatoriu.

Episcopul Ioan Ignatie Papp alAradului și Episcopul Miron Cristea alCaransebeșului au fost primii ierarhidin Transilvania care, în 8 noiembrie1918, la Arad, au semnat adeziunea derecunoaștere a Consiliului NaționalCentral Român, autoritate având funcțiade reprezentant și conducător politic alnațiunii române din Ungaria și Transil-vania, urmând să pregătească MareaAdunare Națională de la Alba Iulia șiproclamarea Unirii Transilvaniei cuRomânia.Astfel, în calitate de Locțiitor deMitropolit al Transilvaniei, EpiscopulIoan Ignatie Papp al Aradului a organi-zat la Arad, în zilele de 8-10 noiembrie1918, două Sinoade mitropolitane, careau votat pentru dobândirea autonomieibisericești, autodeterminare româneascăîn Transilvania, precum și unirea cuRomânia.La 20 noiembrie 1918, ConsiliulNațional Român Central a anunțat con-vocarea Marii Adunări Naționale laAlba Iulia, la 1 decembrie 1918.

Episcopul Ioan Ignatie Papp alAradului a fost desemnat copreședinteal Marii Adunări Naționale de la AlbaIulia, împreună cu Gheorghe Pop deBăsești și episcopul greco-catolic deOradea, Demeter Radu.În dimineața zilei de duminică, 1 decembrie 1918, în fața altarului bi sericiiortodoxe din Alba Iulia, înainte deînceputul Marii Adunări Naționale, Sfân-ta Liturghie a fost săvârșită de EpiscopulAradului, Ioan Ignatie Papp. El a modifi-cat obișnuita încheiere a Sfintei Liturghii,adăugând la cuvintele: ,,Cel ce a înviatdin morți”, cuvintele: ,,și a înviat astăzi șineamul nostru românesc, Hristos ade-vîratul nostru Dumnezeu…”, subliniindastfel că Marea Unire era o înviere, o biru-ință și o bucurie sfântă a poporului român.Ierarhii Episcopiei Aradului, împre-ună cu clerul și credincioșii mireni dinaceastă parte a țării noastre au luptatneîncetat pentru apărarea credinței orto-doxe și păstrarea identității naționaleprin cult, cultură, educație și slujiresocială.

În urmă cu 10 ani, în anul 2008,împreună cu un sobor numeros de ier-arhi, preoți și diaconi, am sfințit altarulnoii Catedrale ,,Sfânta Treime” dinArad, aceasta fiind prima Catedralăepiscopală ortodoxă din România, con-struită după anul 1989.Evenimentul de astăzi, al sfințiriiveșmântului pictural al CatedraleiArhiepiscopale din Arad, ne ajută săînțelegem că icoana ortodoxă estechemare la rugăciune și sfințenie, lacomuniune cu Dumnezeu și cuoamenii. Redescoperirea semnificațieiprofunde a iconografiei și spiritualitățiiortodoxe contribuie la reînnoirea efor-tului misionar de comunicare aEvangheliei iubirii lui Hristos pentrulume și a comuniunii vii cu El și cu toțisfinții, deoarece rostul vieții noastretrecătoare pe pământ este pregătireapentru viața veșnică din Împărățiacerurilor, în lumina, pacea și iubireaPreasfintei Treimi.Cu prilejul acestor evenimentesfinte și solemne de la Arad, felicitămpe Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, pe Preasfinți-tul Părinte Episcop-vicar EmilianCrișanul, autoritățile de stat centrale șilocale, pe toți clericii și credincioșii ară-deni, precum și pe toți cei prezenți laaceastă sărbătoare.Ne rugăm Preasfintei Treimi săocrotească această nouă Catedrală și sădăruiască pace și bucurie, sănătate șimântuire tuturor ctitorilor, slujitorilor,închinătorilor și binefăcătorilor ei.Cu aleasă prețuire și părinteștibinecuvântări,† DANIELPatriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne 



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Slujire Arhierească la Catedrala ArhiepiscopalăÎn Duminica a 31-a după Rusalii, 2decembrie 2018, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a săvârşit Sfânta Liturghie în Cate-drala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”din Arad, înconjurat de un sobor de pre-oţi şi diaconi şi în prezenţa a numeroşicredincioşi. Din sobor au făcut parte Pr.Simion Mladin, eclesiarhul catedralei,Pr. Gheorghe Gogan, Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial, Arhid.Claudiu Condurache și Arhid. Alexan-dru Tiulea.În cuvântul de învăţătură, Înalt-preasfinţia Sa a vorbit despre ,,Caleamântuirii” (cf. citirilor scripturistice aleduminicii: I Tim. 1; Lc. 18) pe care, peurmele Mântuitorului trebuie să înain-teze fiecare creștin. Pentru aceasta tre-buie să dobândească vedereasufletească necesară, așa cum Sf. Ap.Pavel își recunoaște neputința, ca și tre-buința milei lui Dumnezeu prin dis-cernământul a ceea ce are de împlinit camisiune și după cum orbul dinEvanghelia zilei aștepta mila trecăto-rilor la marginea drumului, bucurându-se de vindecarea dorită prin dragosteade oameni a Fiului lui Dumnezeu.Având vederea limpede a stării person-ale și obștești, creștinul își poate rânduibine viața proprie în comuniunea sfân-tă cu semenii și cu Dumnezeu. Biseri-ca și patria au sărbătorit zilele naționaleîn legătura Centenarului Marii Uniri cași a Anului omagial al unității de cred-ință și de neam, având ațintite privireaspre un viitor binecuvântat de Dum-nezeu, a amintit Înaltpreasfinția Sa.La finalul Sfintei Liturghii, soborulde preoți și diaconi a săvârșit unTedeum de mulțumire și un Polihroniucu prilejul împlinirii a 34 de ani de laînscăunarea Înaltpreasfințitului PărinteTimotei ca și Întâistătător al EparhieiAradului.Părintele Gheorghe Gogan a evocatprin cuvinte alese personalitatea șiactivitatea Chiriarhului arădean , făcândși un rezumat al importantelor eveni-mente sărbătorite de Patriarhie șiEparhia Aradului în acest an. La final,părintele i-a îndemnat pe credincioși săparticipe în număr cât mai mare lasfințirea picturii Catedralei Arhiepisco-pale, duminica viitoare, 9 decembrie2018.Părintele Simion Mladin, în numeleslujitorilor de la Catedrala Arhiepisco-pală și a credincioșilor prezenți la sfân-ta slujbă, i-a înmânat Înaltpreasfințitu-lui Părinte Timotei, un frumos buchetde flori.La Sfânta Liturghie au participatnumeroşi credincioşi, foarte mulţi din-tre aceştia împărtăşindu-se cu SfinteleTaine. Răspunsurile liturgice au fostoferite de corul catedralei, condus deDiac. Laviniu Morariu.Sfântul Ierarh Nicolae, hramul paraclisului CatedraleiArhiepiscopaleÎn ziua de pomenire a Sfântului Ier-arh Nicolae, arhiepiscopul MirelorLichiei, făcătorul de minuni, 6 decem-brie 2018, Chiriarhul arădean, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, a săvârșitSfânta Liturghie în Catedrala Arhiepis-copală din Arad, înconjurat de soborulde preoţi şi diaconi.În cuvântul de învățătură, Înalt-preasfinţia Sa a vorbit despre ,,CinstireaSfântului Nicolae” (explicând și citir-ile scripturistice ale sărbătorii: Evr. 13,Lc. 6), prezentând vremea sa și loculactivității sale, consacrată apărăriidreptei credințe și săvârșirii faptelorbune prin care creștinii sunt îndemnați

să țină și tradiția darurilor pentru ceimai mici, premergătoare celor de Cră-ciun. Local, timpul prezent cinstim și peocrotitorul catedralei arădene, fiind hra-mul paraclisului și pregătirea sfințiriipicturii bisericii, a mai amintit Înalt-preasfințitul Părinte Timotei.Copilaşii prezenţi, s-au împărtăşitcu Trupul şi Sângele lui Hristos şi auprimit cadouri de la Moş Nicolae. Laceasul Vecerniei, în biserica ocrotită deSfântul Ierarh Nicolae al MirelorLichiei, a fost săvârşită slujba Acatistu-lui Sfântului Nicolae, încheindu-se ast-fel ziua de prăznuire.Sute de credincioşi au participat laSfânta slujbă oficiată cu prilejul hra-mului paraclisului de la demisolullăcaşului de cult, destinat în mod specialactivităţilor liturgice şi pastoral-mision-are cu tinerii şi copiii.Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepis-copul Mirelor Lichiei, este cel de-aldoilea hram al Catedralei Arhiepisco-pale din Arad – hramul paraclisului dela demisolul Catedralei. Hramul a fostdat de către Preafericitul Părinte Daniel,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,cu ocazia târnosirii Catedralei, la 6decembrie 2008.Slujire Arhierească și sfințireanoilor clopote la MănăstireaArad-GaiÎn Duminica a 28-a după Rusalii,16 decembrie 2018, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui a săvârșit Sfânta LiturghieArhierească în biserica nouă a Mănă-stirii Arad-Gai. Cuvântul de învățătură rostit deChiriarh a fost pus sub titlul ,,Chemaresfântă” (cf. Col. 3; Lc. 14) – aceea aCinei Mari, în comuniunea Bisericii cuDomnul, a jertfei Sale pentru lume, spreînălțare întru slavă. Chemarea continuăa Bisericii și care nu se poate refuzaeste cea de împărtășire cu darurile șitainele ei sfinte spre mântuire. Un sim-bol al acestei chemări prin care seascultă însuși glasul Domnului este șiclopotul bisericii, amintind mereu dato-ria creștinului de a împlini voia dum-nezeiască pe pământ precum este ascul-tată și în cer. Sunetele clopotelor străbatvăzduhul ajungând în colțurile înde-părtate ale spațiului, într-un timp cesfințește pe cei ce aud sau ascultă, dândurmare în felul propriu fiecăruia sprerăsplătire cerească. Cele de toacă poartăaceiași semnificație dar la o scară mairedusă. Peste tot vestea cea bună,Evanghelia, cuvintele mântuirii suntpreluate în prag de sărbătoare de osâr-duitorii colindători.Sfânta mănăstire și-a îmbogățit ast-fel patrimoniul material și spiritual cunumărul simbolic al celor cinci clopote,adause la cele ce au răsunat de demult.Multiplele funcțiuni ale clopotelorreprezintă o armonie încadrată în ceamare a Bisericii. Dumnezeu să răs-plătească donatorii și pe toți cei chemațisă fie ecoul unui imn spre slava ceruluiși folosul pământului, a adăugat Înalt-preasfinția Sa.După Sfânta Liturghie, Întâistătă-torul nostru a oficiat slujba de sfinţire anoilor clopote. Acestea urmează a fiinstalate în clopotnița de la intrarea înincinta mănăstirii.Clopotele au fost realizate în fabri-ca Grassmayr din Innsbruck, Austria șiau fost procurate prin purtarea de grijăa maicii starețe Ecaterina Joldeș dim-preună cu obștea, cu sprijinul unor bunicredincioși.Duminica dinaintea NașteriiDomnului la Catedrala ArhiepiscopalăÎn Duminica dinaintea NașteriiDomnului (a Sfinţilor Părinţi după trupai Domnului), Înaltpreasfințitul Părinte

Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a par-ticipat la Sfânta și DumnezeiascaLiturghie săvârșită în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” de unsobor de preoți și diaconi.La momentulrânduit, Chiriarhul a rostit un cuvânt deînvățătură pus sub titlul ,,Cântare pro-fetică” (pe baza citirilor scripturisticeale duminicii: Evrei 11; Matei 1), încare a făcut referire la textul scripturis-tic de la Isaia 7, 14 și în contextul citir-ilor Duminicii dinaintea Nașterii Dom-nului sau a Sf. Părinți după trup aiDomnului, propriu-zis GenealogiaMântuitorului, atât după Sf. Ev. Mateicât și după Sf. Ev. Luca (cap. 3), pre-cizând numărul generațiilor ca indica-tiv pentru datoria creștinului de a dove-di virtuțile caracteristice fiecăruia și a seferi de scăderile care au intervenit încadrul istoric și biblic și asupra faptuluică acestea primesc sens prin însășilucrarea mântuitoare a Fiului lui Dum-nezeu întrupat. Aceasta găsește tălmă-cirea adâncului profeției lui Isaiaprivind nașterea Domnului. Fiul luiDumnezeu a luat chipul omului pentrua-l restaura în vederea desăvârșirii.Unirea firilor, dumnezeiască și ome-nească, este desăvârșită arătând staturabărbatului desăvârșit ca și nașterea maipresus de fire, a mai subliniat Înalt-preasfinția Sa.După Sfânta Liturghie, Chiriarhul aoficiat un parastas pentru toți binefăcă-torii și donatorii Catedralei arădene tre-cuți la cele veșnice, între care se aflăprimii ctitori – Corneliu şi RuxandraDe Bota. Răspunsurile liturgice au fostoferite de Corul Catedralei condus deDiac. Laviniu Morariu.La orele amiezii, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a participat la ultimaceremonie dedicată comemorăriieroilor arădeni ai Revoluției dinDecembrie 1989, care a avut loc lamonumentul închinat eroului ȘandorToth, cetățean maghiar din orașul Hod-mezovasarhely care a fost împușcat laPodul Decebal în timp ce conducea uncamion cu ajutoare pentru arădeni. Laeveniment au luat parte și reprezentanțiai altor instituții arădene, precum și pri-marul orașului de origine a lui ȘandorToth împreună cu soția eroului decedat.Prima zi de Crăciun sărbătorită de arădeniPraznicul Naşterii Domnului a fostsărbătorit la Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad prin SfântaLiturghie arhierească oficiată în modsolemn de Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconi.Sute de credincioşi au venit din totoraşul pentru a se ruga în prima zi deCrăciun şi pentru a primi binecuvântareşi ajutor de la Dumnezeu.La momentulcuvenit Chiriarhul a rostit cuvântul deînvăţătură despre ,,Colindul păstoresc”(cf. citirilor scripturistice ale praznicu-lui: Gal. 4; Matei 2), adică cel referitorla trei păstori sau păstorii Betleemuluicântați mereu ca martori credincioși aiNașterii Domnului, într-o împletiredupă tradiție cu numărul magilor și mis-iunea lor. Semnificația păstoritului înistoria omenirii, înobilați prin activi-tatea pastorală în Biserică, întăreștecomuniunea și unitatea. De aceea, înviața Bisericii Ortodoxe Române înAnul Centenar al Marii Uniri ca și alunității de credință și de neam îșiprimește adevărata importanță. Liter-atura cultă, preluând motivele popularemai ales sub aspectul înțelegerii învăță-turii creștine, face apel la viața pastoralăca și în balada Miorița în care cei treipăstori invocă numărul sfânt întâlnit șiîn colind pentru a atesta unitateapământului românesc și a locuitorilorlui, subliniind legătura în cugetulfiecăruia dintre cetățeanul loial și creșt-

inul devotat. Cununa înfrățirii în cânt eadusă lui Hristos Domnul ca dar sprebinecuvântarea celui ce Îi urmează, amai adăugat Înaltpreasfinția Sa.Răspunsurile liturgice au fost datede Corul Catedralei, dirijat de diac.Laviniu Morariu.Soborul Maicii Domnuluisărbătorit la Catedrala Vechedin AradCea de-a doua zi a Praznicului Naş-terii Domnului, a fost sărbătorită la Cat-edrala istorică din Arad, prin SfântaLiturghie arhierească oficiată în modsolemn de Înaltpreasfinţitul Părinte dr.Timotei, Arhiepiscop al Aradului,înconjurat de soborul preoţilor şi dia-conilor parohiei Arad-Centru. Cuvântulde învăţătură al Chiriarhului a fost pussub titlul ,,Vis revelator” (cf. citirilorscripturistice: Evr. 2; Matei 2), SfântulAp. Pavel arătând că Evangheliapropovăduită de el nu este de la oamenici primită prin descoperire dum-nezeiască, vizează și modurile în careoamenii cunosc voința divină, exem-plificând cu aleși ai Vechiului și NouluiTestament. Între acestea, visurile aumesaje aparte ca și cele salvatoare alelui Iosif din Evanghelia zilei. Acesteadevin idealuri pentru cei care discernrealitatea de închipuire prin dreaptasocoteală. În acest fel și visurile înain-tașilor noștri devenind adevărate ide-aluri de înfăptuit se regăsesc în eveni-mentele mărețe din istoria țării și aBisericii, cum de pildă și cel al MariiUniri, a mai adăugat Înaltpreasfinția Sa.Sute de credincioşi au venit pentrua se ruga în această zi de Crăciun, cândBiserica prăznuieşte Soborul Preacu-ratei Născătoare de Dumnezeu.Vizită chiriarhală la credincioșii din IneuÎn cea de-a treia zi de Crăciun, cândse face pomenirea Sfântului Ap. Întâi-ul Mc. și Arhidiacon Ștefan, Chiriarhularădean, Înaltpreasfințitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului a popositîn mijlocul credincioșilor din Ineu.Lasosire Înaltpreasfințitul Părinte Timoteia fost întâmpinat de Părintele protopopAdrian Zaha, paroh al bisericii cu hra-mul ,,Sfinții Arhangheli Mihail șiGavriil” din Ineu, de preotul slujitorDan Turean, de preotul Sever Mocandin Parohia Ineu Traian și de preotulOvidiu Murari din parohia Simeria-Hunedoara, de reprezentanții oficial-ităților locale, domnul primar CălinAbrudan și domnul vice-primar IonelAlb precum și de un grup de credincioșiîmbrăcați în portul popular al zonei,oferindu-i Chiriarhului flori și tradițion-ala pâine cu sare.După aceasta, Înaltpreasfinția Sa asăvârșit Sfânta Liturghie Arhiereascăîn biserica parohială. Din sobor a făcutparte și Părintele Arhid. Dr. TiberiuArdelean, inspector eparhial.
Cuvântul de învățătură al Înaltpreas-

fințitului Părinte Timotei a fost pus sub
titlul ,,Mărturie apostolică” (cf. Fp. Ap.
6 și 7; Matei 21) în care a vorbit despre
Taina Preoției din vremea Sfinților Apos-
toli, din primul veac creștin, și care în
succesiunea lor au avut ca pildă de cin-
stire pe Sf. Arhid. Ștefan. Pilda lucrăto-
rilor viei adaugă ca lămurire și temeiul
martirajului în legătură și cu Evanghelia
din ziua a doua a praznicului privind sac-
rificiul pruncilor de la Betleem.În cadrul sfintei slujbe, Înaltpreas-finția Sa l-a hirotonit pe tânărul profe-sor de religie Robert Tudor, în treaptadiaconiei, acesta urmând a fi hirotonitpreot pe seama Parohiei Drauț din Pro-topopiatul Ineu.Răspunsurile la Liturghie au fostdate de corul parohiei, dirijat de doam-na profesor Lăcrămioara-MelaniaArdelean.

La finalul Sfintei Liturghii părin-tele protopop Adrian Zaha, a mulțumitÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei pen-tru cuvântul de învățătură, pentruprezență și pentru deosebitul ceremo-nial de hirotonire a tânărului teolog,amintind totodată și despre vechea epis-copie a Ienopolei, menționată docu-mentar pentru prima dată în anul 1205,în scrisoarea papei Inocențiu al III-lea,adresată episcopului de Kalacsa, pre-decesoarea actualei Arhiepiscopii aAradului. S-a amintit în același timp șide Sfântul Ierarh Sava Brancovici, pro-topop de Ineu până în anul 1656, dupăcare devine mitropolit al Transilvanieiîn perioada 1656-1680. Personalitatemarcantă a epocii, înfruntă o serie deostilități, în contextul transformăriizonei în pașalâc. Moare la 3 ani dupăieșirea din temniță în anul 1683, fiindcanonizat în anul 1955, prăznuit înfiecare an în ziua de 24 aprilie.Slujba Vecerniei în ParohiaIneu-TraianÎn după-masa aceleiași zile, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei a vizitat șiparohia Ineu-Traian, unde a oficiat slu-jba Vecerniei, împreună cu un sobor depreoți, dintre care amintim pe: părinteleprotopop Adrian Zaha, părintele MocanSever, părintele Turean Dan, părinteleUrsulescu Petru și părintele SlăvAndrei.În cuvântul adresat celor prezenți,Chiriarhul a vorbit despre ,,Răsplătirearâvnei”, adică a unor buni lucrători învia Domnului, credincioșii parohiei,ostenitori la înălțarea și împodobirea cupictură a noii biserici, care la Cente-narul Marii Uniri pune și peceteanăzuințelor înaintașilor prin însășinumele localității, adică Traian, a sub-liniat Înaltpreasfinția SaÎn încheiere părintele Sever Mocana mulțumit Ierarhului și tuturor celorprezenți la eveniment.Slujire Arhierească și hirotoniila Catedrala ArhiepiscopalăÎn Duminica după Nașterea Dom-nului, Chiriarhul arădean, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, a săvârșit Sfân-ta și Dumnezeiasca Liturghie înCatedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad, înconjurat de unsobor de preoți și diaconi și în prezențaa numeroși credincioși.Cuvântul deînvățătură al Chiriarhului a fost pus subtitlul ,,Răsăritul este numele Lui” (cf.citirilor scripturistice: Gal. 1; Matei 2),având în vedere încheierea praznicu-lui, în care recapitulează istoria biblicăa Nașterii Domnului, cu cele de bucuriesau de întristare, potrivit și caracteruluioamenilor peste care strălucește Soareledreptății spre așezarea binelui în lume,providența ajutând spre acest scop.La momentul rânduit, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei a hirotonit întrupreot pe diaconul Ioan-Cristian Rada,pe seama Parohiei Sălăjeni, Pro-topopiatul Sebiș și pe tânărul Petru-Marius Horga, întru diacon, urmând a fihirotonit preot pe seama ParohieiBudești, Protopopiatul Sebiș. La finalulslujbei, preotul Ioan-Cristian Rada afost hirotesit duhovnic.
AGENDA PREASFINŢITULUIPĂRINTE EMILIANCRIŞANUL

Slujire Arhierească la Catedrala Veche În Duminica a 31-a după Rusalii, 2decembrie 2018, Preasfințitul PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului a săvârșit Sfân-ta Liturghie în Catedrala Veche dinArad, înconjurat de un sobor de preoțiși diaconi. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5În cuvântul de învățătură, Ierarhul atâlcuit pericopa evanghelică rânduităpentru Duminica a 31–a după Rusalii(Vindecarea orbului din Ierihon),arătând faptul că strigătul insistent alorbului era o rugăciune stăruitoare carea fost ascultată de Fiul lui Dumnezeu,care l-a și vindecat în chip minunat,orbul primind astfel lumina ochilor. Debucurie, orbul vindecat îl slăvea peDumnezeu, la fel și oamenii carevăzuseră minunea. Preasfinția Sa i-aîndemnat pe credincioșii prezenți larugăciune stăruitoare, pe care trebuiesă o facem noi creștinii, atunci cândcerem mila și ajutorul lui Dumnezeu.Rugăciunea noastră nu trebuie să fienumai rugăciune de cerere, ci să nerugăm lăudând și preamărind pe Dum-nezeu, să cerem cele necesare mântuiriisufletului nostru și să nu uităm să șimulțumim lui Dumnezeu pentru toatebinefacerile pe care le primim în toatezilele vieții noastre.La finalul Sfintei Liturghii, părinteleprotopop a mulțumit Ierarhului pentruîmpreuna slujire și tuturor credincioșilorcare au participat la sfânta slujbă.Răspunsurile liturgice au fost datede Corul Armonia, condus de maestrulOvidiu Boar.Hramul bisericii din satul Bodrogul NouLa sărbătoarea Sfântului IerarhNicolae, credincioșii Parohiei Bodrogu-Nou și-au sărbătorit ocrotitorul într-unmod aparte, prin prezența Preasfințitu-lui Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului. Îndimineața zilei, Preasfințitul Emilian afost întâmpinat în fața bisericii de cătreun sobor de preoți, în frunte cu preaono-ratul părinte Flavius Petcuț, protopopulAradului, precum și de primarulcomunei Zădăreni, doamna Doina Petri,împreună cu domnu viceprimar PetruȘiclovan.Cu această ocazie, Preasfinția Sa aslujit Sfânta Liturghie în biserica cu hra-mul ,,Sfântul Ierarh Nicolae” înconjuratde un sobor de preoți și diaconi. Dinsobor au făcut parte: Pr. Flavius Petcuț,protopopul Aradului, Arhid. MirceaProteasa consilier economic, Preacu-viosul Părinte Dr. Nicolae Tang, Pr. DanMarius Braiț de la Parohia Fiscut, Pr.Paroh Bogdan-Ioan Tod și Arhid. Ghe-orghe Lehaci.În cadrul Sfintei Liturghii un numărînsemnat de credincioşi s-au împărtăşitcu Trupul şi Sângele Mântuitorului IisusHristos.În cuvântul de învățătură, Preas-fințitul Părinte Emilian le-a vorbit celorprezenți despre viaţa Sfântului Nico-lae, subliniind faptul că Sfântul IerarhNicolae a participat în calitate de epis-cop la primul sinod ecumenic ținut laNiceea în anul 325, sinodul care a con-damnat erezia lui Arie, conform căreiaIisus Hristos nu este Fiului lui Dum-nezeu, ci doar un om cu puteri supranat-urale, și în care au fost formulateprimele 7 articole ale simbolului decredință. La acest sinod Sfântul IerarhNicolae este recunoscut drept un mareapărător al Ortodoxiei. De asemeneaPreasfinția Sa a menționat faptul că înbiserica voievodală „Sfântul GheorgheNou” din Bucureşti se află mâna dreap-tă a Sfântului Nicolae.În cele din urmă, l-a felicitat pepărintele paroh pentru activitatea pecare o desfășoară în cadrul comunitățiiparohiale și pentru faptul că împreunăcu credincioșii parohiei lucrează cumultă dragoste și dăruire la zidirea uneinoi biserici închinate Sfântului IerarhNicolae. La final, părintele paroh Bogdan-Ioan Tod, i-a mulțumit PreasfințituluiEmilian pentru bucuria pe care a adus-

o credincioșilor, fiind alături de ei lahramul bisericii, oferindu-i o icoană cuSfântul Ierarh Nicolae. De asemenea, aadus mulțumiri și părintelui protopop,preoților și diaconilor slujitori, precumși tuturor celor prezenți la această zi desărbătoare a parohiei.Liturghie Arhierească și dezvelire de monumente înParohia ȘiculaÎn duminica a 28-a după Rusalii,credincioșii șiculani au avut în mijlocullor pe Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, Preacucernicul PărinteArhidiacon Mircea Proteasa, consiliereconomic, Preacucernicul Părinte Adri-an Zaha, Protopop de Ineu, Pr. CălinNegruț, secretar al protopopiatul Ineu șiArhidiaconul Gheorghe Lehaci.Încadrul Sfintei Liturghii Arhierești,Preasfințitul Părinte Emilian a rostit uncuvânt de învățătură explicând rolulimportant al unirii tuturor după conțin-utul Evangheliei duminicale, a celorpoftiți la Cină, arătând comuniunea cuînaintașii noștri, dar și unii cu alții în vir-tutea primirii Sfintei Împărtășanii.Atât în timpul Sfintei Liturghii cât șila sfârșitul acesteia, au fost pomenițimartirii, foști deținuți politici care aupătimit sau chiar și-au sfârșit viața înînchisori de la Sighet, Gherla, Aiud,Pitești, canalul Dunăre-Marea Neagrăsau în alte părți. Dintre ei amintim câți-va dintre slujitorii bisericești: PreotulFlorian Monția, tatăl compozitoruluiEmil Monția și al preotului IustinMonția, Preot Petru Belean, PreoteasaCornelia, Monahia Patricia, TeologulAron Nogea. Acești siculani, au pătim-it pentru principiile și crezul lor axio-logic, socotind slujirea bisericii și a țăriidrept cea mai mare și sfântă demnitate.Au rezistat tentativelor de represiune șidiscreditare subordonându-si viața unoridealuri sfinte chiar cu prețul sacrifici-ului suprem. Au fost pomeniți și eroiișiculani care au murit pe câmpul deluptă în Primul Război mondial care aucontribuit prin jertfa lor la realizareaMarii Uniri din 1918, dar și luptătoriișiculani pentru înfăptuirea RomânieiMari dintre care amintim: Ioan Fluier-aș, ales în Consiliu Dirigent al MariiAdunări de la Alba Iulia, Preotul IustinMonția, unul dintre cei 5 delegați pen-tru zona Ineului și totodată deputat înAdunarea Națională de atunci, Avocat-ul Emil Monția, nimeni altul decât ren-umitul compozitor, preotul Coriolan șialții.La sfârșitul parastasului au luatcuvântul, domnul primar Căprar Duțu,domnul inginer Negru Pavel și doamnaprof. Aurica Ciocan. Momentul a con-tinuat prin sfințirea icoanei din mozaic,de pe fațada de vest a bisericii, realiza-tă prin contribuția fiilor satului avândreprezentat Hramul bisericii ,,IntrareaMaicii Domnului în Biserică”. Credin-cioșii au luat parte la dezvelirea a douăbusturi reprezentând pe personalitățilecele mai marcante ale comunei noastre:Emil Monția și Ioan Fluieraș.Prin această sărbătoare, credincioșiișiculani au simțit mai aproape de ei pecei ce au luptat cu credință pentru lib-ertate, neatârnare și unitatea neamuluinostru românesc, dar și cu nădejdea că,,Tatăl care L-a înviat pe Iisus îi va înviași pe ei” și îi va așeza alături de El. (IICorinteni 4, 14)În încheiere preotul paroh, Ioan-Mircea Oala, a mulțumit tuturor celorcare au luat parte la acestă sărbătoare.Slujire Arhierească și sfințirede așezământ pentru tineri înParohia GalșaÎntr-o atmosferă de înaltă încărcă-tură duhovnicească în Duminica dinain-tea Naşterii Domnului în mijloculcomunităţii din Galșa, Protopopiatul

Lipova, a poposit Preasfinţitul PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului care, împre-ună cu un sobor de preoţi din care aufăcut parte PC. Părinte Arhimandrit Ilar-ion Tăucean, stareţul mănăstirii Fere-deu, Preotul paroh Adorian Lucian Trif,Pr. pensionar Petrişor Gheorghe șiArhid. Mircea Proteasa, consilier eco-nomic, și în prezența distinşilor invi-taţi: a domnului Preşedinte al Consiliu-lui Judeţean Arad, Iustin Cionca, adomnului primar al comunei Șiria,Valentin Bot, a săvârşit Sfânta LiturghieArhierească în faţa unui număr marede credincioşi.În cadrul Sfintei Liturghii ArhiereştiPreasfinţitul Părinte Episcop Emilian arostit un cuvânt de învăţătura despremarele praznic al Naşterii Domnuluicare se apropie, despre libertate, ca maredar pe care l-am primit de la Dumnezeuşi despre unii oameni care s-au jertfit pealtarul credinţei şi a dragostei faţă deDumnezeu, Biserică, ţară.După terminarea Sf. LiturghiiPreasfinţitul Părinte Episcop a săvârşitslujba de sfinţire a noului aşezământcultural pentru copii şi tineret din Paro-hia Galșa, unde după programul şcolarcopiii au activităţi diverse (lb. germană,lb. engleză, lb. franceză, matematică,lb. română, abilităţi practice) totul subpatronajul bisericii parohiale şi totulgratuit. După terminarea slujbei desfinţire Preasfinţitul Părinte a asistat laun concert de crăciun susţinut de tiner-ii parohiei, după care le-a oferit daruri șidulciuri. În încheiere preotul paroh TrifAdorian a mulţumit PreasfinţituluiPărinte Emilian Crisanul pentru grijape care o are faţă de Parohia Galșa şituturor celor care au participat la acestminunat eveniment din viaţa parohiei.Prima zi de Crăciun la Catedrala Veche din AradÎn prima zi de Crăciun, Preasfințit-ul Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului asăvârșit Sfânta Liturghie în CatedralaVeche a Aradului, înconjurat de unsobor de preoți și diaconi.Ierarhul a rostit un cuvânt de învăță-tură despre marele praznic al NașteriiDomnului și simbolistica Prosco-midiarului, reprezentând atâtiesleaBetleemului cât și mormântul Mântu-itorului.La final, copiii Asociației ,,Caleamântuirii”, coordonați de domnul prof.Sorin Săplăcan, au colindat, după cares-au împărtășit și au primit daruri.Slujire Arhierească la Catedrala Arhiepiscopalădin AradÎn cea de-a doua zi a sărbătorii Naş-terii Domnului, când se prăznuieșteSoborul Maicii Domnului, Preasfințit-ul Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, asăvârșit Sfânta Liturghie arhierească înCatedrala Arhiepiscopală, înconjurat deun sobor de preoţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte PărinteleSimion Mladin, eclesiarhul catedralei,Părintele Mircea Cricovean, Arhid.Mircea Proteasa, consilier economic,Arhid. Claudiu Condurache și Arhid.Alexandru Tiulea. Sute de credincioşiau participat la sfânta slujbă.În cuvântul de învățătură, Ierarhul avorbit despre însemnătatea prazniculuide astăzi a Soborului Maicii Domnului,după care a prezentat celor de față viațași învățăturile Sfântului Nicodim celSfințit de la Tismana.La final, Preasfințitul Părinte Emil-ian a transmis urările cuvenite tuturorcredincioșilor prezenți și familiilor lor.Răspunsurile liturgice au fost datede Grupul vocal ,,Trifon Lugojan” alCatedralei Arhiepiscopale, condus detânărul Marinel Roz.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE
Arhiepiscopul Aradului a participat la manifestărilededicate CentenaruluiMarii UniriÎmplinirea celor 100 de ani de laînfăptuirea României Unite și Mari afost un prilej deosebit pentru arădeni săse întâlnească, dis-de-dimineață, în fațaPalatului Administrativ din Municipiu,pentru a sărbători împreună ZiuaNațională a României și CentenarulMarii Uniri.Momentele solemne au debutat cuo Ceremonie militară și religioasă, des-fășurată la „Crucea Martirilor Unirii”din Parcul Eminescu, din Municipiu.După primirea primirea oficialităţilor,prezentarea Onorului, salutul Drapelu-lui de Luptă și Intonarea ImnuluiNațional al României a urmat serviciulreligios, oficiat de Înaltpreasfinția SaPărintele Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, împreună cu un soborde preoți din Arhiepiscopia OrtodoxăArad. Ulterior, la Crucea MartirilorUnirii au fost depuse coroane de flori.Manifestările au continuat în Piațafața Palatului Administrativ al Municip-iului Arad, unde, de asemenea, dupăprezentarea Onorului, salutul Drapelu-lui și intonarea Imnului Național alRomâniei (de către corul bărbătesc„Atanasie Lipovan”, al Facultății deteologie Ortodoxă „Ilarion Felea” dinArad, dirijat de Arhid. Asist. Univ. Dr.Tiberiu Ardelean) au urmat o serie dealocuțiuni ale oficialităților prezente,urmate de un program artistic susținutde elevi ai Liceului de Artă „Sabin Dră-goi”, ai Liceului Tehnologic „RegeleMihai” din Săvârșin, respectiv de oreprezentație patriotică, în ton cu eveni-mentul, a interpreților Lucian Drăgan,Lucian Drăgan jr. și Alexandra Drăgan.Punctul de maxim interes pentru toțicei prezenți în Piață l-a constituit defi-larea gărzii comune – detașamenteleBatalionului 191 Infanterie ,,Col. RaduGolescu”, ale Inspectoratului de Jan-darmi Județean Arad, ale Inspectoratu-lui pentru Situații de Urgență ,,VasileGoldiș” Arad, Inspectoratului de PolițieJudețean Arad, ale Serviciului Teritori-al al Poliției de Frontieră, respectiv aleServiciului de Ambulanță JudețeanArad.În ciuda temperaturii autentice dedecembrie, 100 de copii au defilat, deasemenea, purtând cu mândrie undrapel al României, lung de 100 demetri.Suita de evenimente dedicate ZileiNaționale a României și a Centenaru-lui Marii Uniri au continuat lamormintele ,,Corifeilor Marii Uniri”,Vasile Goldiş, Ștefan Cicio Pop şi IoanSuciu, din Cimitirul Eternitatea. Și aici,după primirea oficialităţilor, salutulDrapelului de Luptă și intonarea Imnu-lui Național al României, a fost oficiatserviciul religios, de Înaltpreasfinția SaPărintele Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, împreună cu un soborde preoți din Arhiepiscopia OrtodoxăArad.Regele Mihai a fost pomenit în Catedrala Arhiepiscopalădin AradMiercuri, 5 decembrie 2018, laîmplinirea unui an de la trecerea la celeveșnice a Regelui Mihai I al României,Chiriarhul arădean, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a săvârșit o slujbă de pomenirepentru Majestatea Sa, în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad. Din sobor au făcut parte: Protos.Dr. Iustin Popovici, consilier cultural,Pr. Simion Mladin, eclesiarhul cate-

dralei, Pr. Gheorghe Gogan şi Arhid.Dr. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial.La slujbă au participat cei doicopreşedinţi ai Societăţii AmiciiRegelui Mihai, domnii Tiberiu Dekanyşi Artur Chomiuc, precum și alţi cred-incioşi.Înaltpreasfinţia Sa, în cuvântul ros-tit, a arătat cum pe lângă zilele depomenire a celor adormiţi, după rân-duiala bisericească acestea se obişnui-esc şi la anumite date commune legatede evenimente sau sărbători. Zilelepetrecute acum se înscriu într-un şirsărbătoresc, adică: sărbătoarea Sfân-tului Ap. Andrei, OcrotitorulRomâniei; Ziua Naţională a ţării;târnosirea Catedralei Mântuirii Nea-mului; iar local: ziua de sărbătorire aridicării eparhiei la rangul de Arhiepis-copie şi sfinţirea picturii de la Cate-drala Arhiepiscopală. Sub aceste aus-picii săvârşim astăzi pomenireaMajestăţii Sale, Regele Mihai, ultimulrege al României, rememorând, deci,nu doar o biografie ci şi locul ocupat însocietate, precum şi modul în care l-acinstit, ori Majestatea Sa a doveditconstant demnitate şi discreţie, faptcare i-a asigurat onoarea din parteapoporului român, cum s-a putut obser-va şi la funeraliile sale. Având învedere tradiţia Bisericii Ortodoxe deîmpletire a vieţii bisericeşti cu a ţării,cel pomenit a respectat-o mai ales prinparticiparea la evenimentele bisericeştidesfăşurate la bisericile însemnate aleţării, de pildă: sfinţirea Catedralei Mit-ropolitane din Timişoara; mănăstirilearădene, bisericile din Municipiul Aradşi alte localităţi, între care amintimSăvârşinul. Clericii arădeni, credin-cioşii şi membrii Societăţii AmiciiRegelui Mihai sunt martorii vizitelorîntreprinse de Familia Regală încuprinsul judeţului şi eparhiei. Defiecare dată, în zonă fiind, mai ales cuprilejul marilor sărbători religioase, aasistat la sfintele slujbe, mai ales la ceadin urmă, unde îşi avea Castelul Regal.Pentru aceasta, în virtuteasimţămintelor, am înălţat rugăciunipentru odihna sufletească a celuipomenit, exprimând încă o dată cuven-itele condoleanţe Familiei Regale.Răspunsurile liturgice au fostoferite de un grup de elevi de la Sem-inarul Teologic Ortodox din Arad, con-dus de domnul prof. Marius-MartinLăscoiu.Copreședintele Asociației, dl.Tiberiu Dekany, i-a mulțumit Chiri-arhului, Înaltpreasfințitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, pen-tru slujba de pomenire și frumoasaevocare a personalității Regelui Mihaial României, preoţilor slujitori, elevilorseminarişti și și-a exprimat recunoșt-ința față de toți participanţii la slujba depomenire.Zilele Sfântului Nicolae laȘcoala Ortodoxă din AradȘcoala primară „Sfântul IerarhNicolae” din Arad a avut 3 zile de Săr-bătoare cu ocazia hramului ocrotitoru-lui său spiritual: Sfântul Ierarh Nicolae.În acest sens, în data de 5 decembrie dedimineață s-a desfășurat activitatea„Atelierul lui Moș Nicolae”, care acuprins activități educative și recre-ative organizate împreună cu grupamare de la Grădinița PP 11 dincartierul Grădiște.În această zi, elevii școlii au fostvizitați de Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop Vicar al Arhiepis-copiei Aradului. Elevii l-au colindatpe Preasfințitul Emilian, iar ierarhul,după ce a vorbit cu fiecare dintre eleviși a vizitat fiecare clasă în parte, a adusdaruri tuturor copiilor de la Moș Nico-lae. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Concertul de colinde al corurilor Facultății de Teologie din AradMarți, 11 decembrie 2018, în salade concerte a Filarmonicii de Stat dinArad, a avut loc tradiţionalul concertde colinde susţinut de cele două coruriale Facultăţii de Teologie „Ilarion V.Felea” din Arad: Corul bărbătesc„Atanasie Lipovan” instruit și condusde Arhid. Lect. Univ. Dr. Tiberiu Arde-lean şi Corul mixt, instruit şi dirijat dedomnul Conf. Univ. Dr. Mircea RemusButa. Ediţia din anul acesta, cu numărulXXVIII, s-a desfăşurat sub genericulCentenarului Marii Uniri, fiind prezen-tată de Protos. Lect. Univ. Dr. NicolaeM. Tang, cadru didactic al Facultății deTeologie din Arad.La manifestare au participat Înalt-preasfinţia Sa Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, Preasfinția SaDr. Emilian Crișanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Aradului, ostenitoriiCentrului Eparhial, conducerea Uni-versităţii „Aurel Vlaicu”, în frunte cudoamna Rector Prof. Univ. Dr. RamonaLile, reprezentanți ai Universității„Vasile Goldiș”, reprezentanți aiautorităților locale, conducerea Fac-ultăţii de Teologie, cadre universitare,studenţi şi un numeros public.Repertoriu concertului a cuprinscolinde tradiţionale, colinde de facturăfolclorică și colinde prelucrate de conf.dr. Mircea-Remus Buta. Adaugă șinumele câtorva compozitori consacraţi:Filaret Barbu, Gheorghe Danga,Dumitru Georgescu-Kiriac, MaximVasiliu, Ciprian Cucu, pr. IulianCârstoiu, dar şi compozitori locali, cumar fi Trifon Lugojan.Corul bărbătesc a avut ca soliști pedomnul prof. Marius Lăscoiu-Martinși pe domnul student Ștefan Muț, anulIV, iar una din colindele interpretate afost dirijată de domnul student DenisRus, anul III. Cei trei protagoniști suntși studenți la Academia de Muzică„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.În cadrul prezentării concertului,părintele prezentator a adus în atențiapublicului atmosfera și simțăminteleromânilor de la Crăciunul anului 1918,desprinse din scrisoarea pastorală,adresată fiilor eparhiei de către epis-copul Ioan Ignatie Papp, dar și con-tribuțiile studenților teologi arădeni laistoria și devenirea Facultății de Teolo-gie din Arad, de la momentul înființăriiacesteia și până în prezent.În încheierea concertului cele douăcoruri reunite sub bagheta părinteluiArhid. Lect. Dr. Tiberiu Ardelean, auinterpretat binecunoscutele colinde: O,ce veste minunată!, Moș Crăciun și Susboieri nu mai dormiți, în prelucrareapentru cele două coruri a domnului prof.Mircea Buta, acompaniate de cvartetulde coarde condus de doamna prof.Georgiana Maria.Atmosfera a fost cu totul deosebitămenită să pregătească sufletele celorcare au participat, pentru marele praznical Naşterii Domnului.Marșul colindătorilor Cu ajutorul lui Dumnezeu și alMaicii Domnului și cu binecuvântareaIPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop-ul Aradului, în seara zilei de miercuri,12 decembrie 2018, a avut loc mani-festarea religios-tradițională Marșul col-indătorilor.Evenimentul, deja tradițional înorașul Arad, a fost organizat deA.S.C.O.R. Arad în colaborare cu Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” Arad, Arhiepiscopia Aradului șiPrimăria Municipiului Arad.Acesta a început la ora 17, când înbiserica Facultății de Teologie s-asăvârșit Acatistul Sfântului Ierarh Spiri-

don al Trimitundei, fiind prezent și PSPărinte Dr. Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Dupăterminarea slujbei, s-a mers în proce-siune cu toți credincioșii prezenți, înfrunte cu PS Părinte Emilian pe traseul:Facultatea de Teologie Ortodoxă – Cat-edrala Veche – Teatru – Primărie- Cat-edrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”,pe drum cântându-se colinde, creștiniipurtând în mâini icoane și candele. Întimpul procesiunii s-au făcut douăopriri: la Catedrala Veche, unde s-aucântat colinde, și în fața monumentuluieroilor de la Primărie, unde s-a înălțat orugăciune pentru cei căzuți la Revoluție.Ajunși la Catedrala Arhiepiscopală,grupul de colindători a fost întâmpinatde IPS Părinte Arhiepiscop Timotei.După ce participanții l-au colindat peÎnaltpreasfinția Sa, acesta a rostit uncuvânt de mulțumire pentru colindă șide apreciere pentru evenimentul orga-nizat subliniind faptul că acest marș arealizat o unitate între cele două Cate-drale pe de o parte, iar de pe altă parteîntre Biserică și instituțiile cultural-administrative.După rostirea acestui cuvânt, cân-tând colinde, cei prezenți s-au închinatla icoanele purtate în timpul marșului,ținute în mâini de credincioși de-a lun-gul treptelor Catedralei Noi.După aceasta, colindătorii s-auîndreptat către casele lor încărcațiduhovnicește, convinși fiind că acestmarș a fost o manifestare a credinței șiunității noastre de neam în contextulsărbătorii Nașterii Domnului nostruIisus Hristos, al Anului Centenar dar șial recentului eveniment al sfințirii pic-turii Catedralei Arhiepiscopale, dupăcum a evidențiat și IPS Părinte Timotei.Elevii seminariști au oferit daruri copiilor orfani din AradÎn prag de sărbători, elevii clasei aXI-a de la Seminarul Teologic OrtodoxArad, alături de diriginta lor, au oferitdaruri copiilor orfani de la Centrul decopii, str. Căpitan Ignat. Într-o atmosferăde sărbătoare am colindat împreună,împărtășind vestea Nașterii Mântu-itorului, printr-o suită de colindetradiționale ortodoxe. ,,Copii mai maripentru copii mai mici”, am descoperitîmpreună bucuria dăruirii, bucuria de afi împreună și de a dărui lumină și sper-anță unor copii minunați.Când facem un bine cuiva dintr-opornire într-adevăr adâncă și curată, nunumai că nu așteptăm recunoștință, darne vine să mulțumim noi aceluia, căne-a primit cu bucurie darul și binele.Exact așa ne-am simțit și noi când amajuns la acești copii orfani, pentru a ledărui darurile noastre, dar mai presus deacestea de a le împărtăși iubirea noastră,înțelegând că dacă la început dai dinceea cea ai, la un moment dat dăruieștidin ceea ce ești. E minunat să oferi unzâmbet, să dăruiești din suflet și să fiisensibil la nevoile aproapelui. Dăruinddin suflet, dăruiești. Dăruiești, bucurieprimești!PS Părinte Emilian Crișanulle-a oferit daruri celor micuțiMarți, 18 Decembrie 2018, Preas-fințitul Părinte Emilian Crişanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,răspunzând invitației doamnei directorMărioara Dehelean, a vizitat GrădinițaP.P. „Curcubeul copiilor” din Municip-iul Arad.După ce i-a binecuvântat petoți copiii din grădiniță și le-a dăruiticonițe și dulciuri, Preasfințitul PărinteEmilian, însoțit de Protos. IustinPopovici, consilier cultural, arhid.Mircea Proteasa, consilier economic încadrul Arhiepiscopiei Aradului, pr. Tra-ian Micoroi, parohul Catedralei Vechidin Arad, pr. Teodor Pavel și pr. Vlad –Sergiu Sandu, a participat la activitateametodică de educație religioasă cu tema

„Nașterea Domnului, bucurie sfântă”,desfășurată la grupa mare a grădiniței.Activitatea a început prin povestireaevenimentului Nașterii Domnului decătre doamnele educatoare DianaFericean și Ioana Năstasă, după care aurmat activitatea din domeniul estetic șicreativ „Icoana prin ochi de copil, încadrul căreia copiii au pictat icoane pesticlă, totul încheindu-se prin recitalulde colinde „Deschide ușa creștine!”.Întâlnirea aceasta a adus multăbucurie și emoție atât PreasfințituluiEmilian cât și copiilor și cadrelor didac-tice din cadrul grădiniței.Concerte de colinde și cântecepatriotice susținute de Coralapreoților arădeniCorala Preoților din ArhiepiscopiaAradului, dirijată și instruită de cătrepărintele arhid. lect. dr. Tiberiu Arde-lean, a susținut în această săptâmânădouă concerte de colinde. Corala pre-oților s-a înființat în anul 2010, la iniția-tiva și cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, fiind compusădin mai mulți preoți din eparhiaarădeană.Primul concert a avut loc luni, 17Decembire 2018, în Parohia Arad –Bujac, la invitația părintelui dr. VasilePop, parohul acestui cartier. Concertula fost prezentat de către părintele paroh,de față fiind și domnul Iustin Cionca,președintele Consiliului Județean Arad,alături de alte oficialități locale, precumși un numeros public. În cadrul acestuiconcert, actorul Dan Antoci a recitatcâteva poezii, care au întregit emoțiaserii.A noua ediție a concertuluitradițional de colinde al Coralei Pre-oților din Arhiepiscopia Aradului a avutloc miercuri, 19 Decembrie 2018, dupăterminarea Vecerniei, în CatedralaArhiepiscopală „Sfânta Treime” dinArad.La eveniment au participat: Înalt-preasfințitul Timotei, ArhiepiscopulAradului, ostenitorii Centrului Eparhial,reprezentanți ai autorităților locale,cadre universitare, studenţi, elevi şi unnumeros public.Prezentatorul ediției de anul acestaa fost părintele prof. dr. Ioan Tulcan,cadru didactic la Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad. Încadrul prezentării, părintele prezenta-tor a căutat să evidențieze rolul impor-tant pe care îl au colindele în definireasărbătorii Nașterii Domnului în sufletulcreștinului ortodox român. De aseme-nea, a subliniat câteva idei cu privire lamodalitatea prin care colindele aureprezentat, de-a lungul timpului, unfactor de unitate al neamului românesc.Repertoriul concertului a cuprinsmai multe colinde ale unor compozitoride mare prestigiu, cum ar fi: Dumitru G.Kiriac, George Dima, Gheorghe Cucu,Maxim Vasiliu. Fiind an centenar, pre-oții au interpretat la finalul concertuluiși patru piese patriotice, avându-i casoliști pe preoții: Nicolae Rădulescu,Petre Ursulescu și Vlad-Sergiu Sandu.La final, ÎPS Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a rostit un cuvânt debinecuvântare, mulțumindu-le și felic-itându-i pe colindători pentru modul încare au vestit Nașterea Mântuitorului,prin colindul „sfânt și bun”. De aseme-nea, le-a adresat un cuvânt și celorprezenți, amintindu-le de modul în caresuntem chemați cu toții să petrecemsfintele sărbători ale Nașterii Mântu-itorului.Concert și serbare de Crăciunla Seminarul Teologic Ortodoxdin AradCu binecuvântarea Înaltpreasfinţit-ului Părinte dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, s-a desfăşurat,

joi, 20 decembrie tradiţionalul concertde colinde al Seminarului TeologicOrtodox Arad, director pr. prof. Pom-piliu Gavra. La acest eveniment au par-ticipat Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Tim-otei Seviciu Arhiepiscopul Aradului,Preacuviosul Părinte dr. Iustin Popovi-ci, Consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului, Preacuviosul Părinte dr. Nico-lae Tang, Profesor la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad, arhid. dr.Paul-Tiberiu Ardelean, Inspectoreparhial, arhidiac. Florin-Adrian Sirca,inspector de Religie si reprezentant alISJ Arad, preoţi, cadre didactice, părinţişi absolvenţi ai Seminarului.Prezentatorul concertului a fostPreacucernicul Părinte Profesor drd.Vlad-Sergiu Sandu, care a evidenţiatimportanţa colindului ca obicei stră-moşesc la români, adresând mulţumirispeciale familiilor tinerilor şi profeso-rilor, care prin păstrarea acestor datinisunt cei care ,,împlinesc profeţiileVechiului Testament în Noul Testa-ment”.În mod deosebit li s-au adus mulţu-miri dirijorilor celor două coruri: Corulmixt al Seminarului Teologic OrtodoxArad, dirijat de domnul profesor Mar-ius Lăscoiu-Martin, profesor de Muzicăbisericească şi Corul bărbătesc, dirijatde domnul profesor de Muzică liniară şide Ansamblu coral, Ştefan-AdrianBugyi, care au pregătit elevii cu multădăruire. Dintre colindele româneştiinterpretate enumerăm: Bună seara,gazdă aleasă, Noi în seara de Crăciun,Doamne a Tale cuvinte-dirijor MureșanBogdan, elev în clasa a XI-a-, Nouă azine-a răsărit, Din cer senin-solist NeagDorin-Ioan, elev în clasa a XII-a- şiDimineaţa lui Crăciun.În continuare un grup de elevi de laLiceul “Sever Bocu” din Lipova coor-donați de domnul profesor Gui-BorzFlorin-Ovidiu au interpretat 3 colindetradiționale românești.Elevii clasei a IX-a, coordonaţi dedoamnele profesoare Irina-ElenaAncuţa şi Florica Faur, au interpretatpiesa Irozii, aparținând dramaturgieipopulare, reuşind să recreeze atmosferadin perioada Naşterii Mântuitoruluiîndemnându-ne astfel să-L naştem şinoi pe Pruncul cel Sfânt în ieslea sufle-tului nostru. Mateş Giorgiana, clasa aIX-a, Marian Iordăchescu, clasa a X-a,Neag Dorin-Ioan şi Varga Alexandru,clasa a XII-a au recitat poezii religioasescrise de Ion Pillat, George Coşbuc,Radu Gyr, Nichifor Crainic şi AdrianPăunescu.Concertul s-a încheiat cu tradiţion-alul La mulţi ani! Luând cuvântul, Înalt-preasfinţitul Părinte dr. Timotei a mulţu-mit atât profesorilor coordonatori cât şicorurilor pentru darul pe care îl oferă înfiecare an cu ocazia sărbătorii NaşteriiDomnului.Pornind de la urarea făcută fetelorde către peţitori, Înaltpreasfinţia Sa atransmis tinerilor îndemnul de a înte-meia o familie dar şi datoria de a-şieduca copiii în spiritul păstrării şiînvăţării colindelor tradiţionale româ -neşti, acestea reprezentând un întregtezaur dogmatic, istoric, naţional şi fol-cloric.Crăciunul înseamnă bucurie!Asemenea păstorilor să primim bucu-ria Naşterii Domnului, să ne umplemde ea de la Izvorul cel nesecat albucuriei veşnice şi să devenim la rân-dul nostru izvoare pentru cei apropi-aţi.PS Părinte Emilian Crișanuli-a cercetat pe cei aflați în suferințăPreasfinţitul Părinte EmilianCrişanul, alături de PC Pr. GheorgheGligor, consilier social în cadrulArhiepiscopiei Aradului şi de PC Pr.

Vasile Cucu, secretar eparhial şi sluji-tor la biserica ,,Sfânta CuvioasaParascheva” din incinta SpitaluluiClinic Județean Arad, alături de care s-au aflat membrii Grupului PsalticSfântul Ioan Damaschin au vestitbucuria Naşterii Domnului cântândcolinde, împărţind calendare şi fructetuturor oamenilor greu încercaţi, aflațipe paturile spitalului.Această mângâiere a fost adusăşi prin cuvintele PreasfinţituluiPărinte Emilian Crişanul, care prindragoste şi răbdare şi-a făcut timp săpună în sufletul fiecăruia un mesajde nădejde. Armonia colindelor carea răsunat pe toate holurile SpitaluluiJudeţean din Arad a adus un zâmbetpe faţa fiecărui om aflat în sufer-inţă.Momentul care a marcat aceastăseară a fost vizita la saloanele copi-ilor, unde cu toţii au cântat ,,Moş Cră-ciun” şi s-au bucurat de darurile prim-ite.Arhiepiscopul Aradului s-arugat pentru eroii Revoluțieidin Decembrie 1989Eroii arădeni morți în Revoluțiadin Decembrie’89 vor fi comemorațila Arad pe parcursul a trei zile, înperioada 21-23 decembrie. În primazi, vineri, 21 decembrie, Chiriarhularădean, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei s-a rugat pentru sufletul eroilorarădeni, alături de oficialităţile cen-trale şi locale. Participanţii au purces laurmarea traseului pe care l-au parcursrevoluţionarii, începând cu Orologeria,continuând cu Strungul, făcându-seapoi popas la Paraclisul Martirilor dela UTA şi la Troiţa Eroilor din Cimi-tirul Eternitatea și la Crucea EroilorRevoluţiei din faţa Palatului Adminis-trativ.În toate aceste locaţii, Chiriarhullocului, înconjurat de un sobor de pre-oţi şi diaconi a rostit rugăciuni pentrucei care şi-au sacrificat viaţa pentrulibertatea poporului român şi a rostit uncuvânt aferent momentului, în care aevocat zilele revoluţiei arădene şi pecei care şi-au dat viaţa pentru liber-tatea şi demnitatea poporului nostru.Cuvinte de evocare au avut şi domnulValentin Voicilă, precum şi alte ofi-cialităţi arădene sau revoluţionari.La aceste manifestări, au mai par-ticipat: asociaţii de revoluţionari,reprezentanți ai autorităţilor și insti-tuțiilor publice, reprezentanți ai biseri-cilor locale, universităților, partidepolitice, ONG-uri etcPS Părinte Emilian Crișanul a participat la manifestărilededicate eroilor arădeni ai Revoluției din 1989Comemorarea eroilor arădeni aiRevoluţiei din Decembrie 1989 a avutloc astăzi în locurile reprezentativepentru evenimentele care s-au des-făşurat la Arad acum 29 de ani: PiaţaRevoluţiei, Inspectoratul Judeţean dePoliţie, Cetate şi zona Făt Frumos. Întoate cele patru locuri au fost organi-zate ceremonii de comemorare şi aufost depuse coroane de flori la monu-mente, în memoria celor decedaţi întimpul evenimentelor din Decembrie1989.La Monumentul din Piaţa Rev-oluţiei, ceremonialul religios a fost ofi-ciat de Preasfinţia Sa Emilian Crişan-ul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului, împreună cu un sobor depreoţi.Doamna Prefect al Judeţului Arad,Florentina Horgea și SubprefectulJudețului Arad, dl Vasilică Damian, audepus coroane de flori împreună custructurile judeţene ale MinisteruluiAfacerilor Interne. Continuare în pagina 8
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Sâmbătă, 1 decembrie – a oficiatun servici religios la împlinirea celor100 de ani de la înfăptuirea RomânieiUnite și Mari în fața PalatuluiAdministrativ din Municipiu Arad,pentru a sărbători Ziua Națională aRomâniei și Centenarul Marii Uniri. Duminică, 2 decembrie – asăvârşit Sfânta Liturghie în Catedrală,predicând despre ,,Calea mântuirii”(cf. I Tim. 1; Lc. 18).Miercuri, 5 decembrie –parastasul în Catedrală. Joi, 6 decembrie – a săvârșitSfânta Liturghie în Catedrală. Lapredică a vorbit despre ,,CinstireaSfântului Nicolae” (cf. Evr. 13, Lc. 6).Duminică, 9 decembrie – a slujitSfânta Liturghie și la sfințirea picturiiCatedralei arhiepiscopale, aducândcuvânt de mulțumire soborului arhie-resc slujitor în frunte cu  Înaltpreasfi-nțitul Părinte Ioan, Mitropolitul Bana-tului și  Preafericitului Părinte PatriarhDaniel pentru mesajul transmis. Larecepția tradițională a acordat distin-cția eparhială,,Sfântul Iearh. SavaBrancovici” (engolpion și cruce), ierar-hilor prezenți, preoțolor și mirenilor ceau avut o contribuție deosebită în duce-rea la bun sfârșit a lucrărilor desfășuratela Catedrală. A participat și la slujbaVecerniei și Concertul de colinde susți-nut de Corul Catedralei, ținând uncuvânt de învățătură.Marți, 11 decembrie – a participatla concertul de colinde al corurilorFacultății de Teologie Ortodoxă dinArad, ediția a XXVIII – a, care s-a des-fășurat sub genericul „CentenaruluiMarii Uniri” la Palatul Cultural.

Miercuri, 12 decembrie – a parti-cipat la manifestarea tradițională„Marșul colindătorilor”, cu o binecu-vântare. 

Duminică, 16 decembrie – asăvârșit Sfânta Liturghie în bisericanouă la Mănăstirea Arad-Gai,predicând sub titlul ,,Chemare sfântă”

(cf. Col. 3; Lc. 14). Totodată a sfinţitnoile clopote. Joi, 20 decembrie – a participat lagala aniversară „Muzeul din Arad la125 de ani”, i s-a conferit Diplomaaniversară de către conducereaComplexului Muzeal Arad, rostind uncuvânt de mulțumire și prețuire. A par-ticipat la tradiționalul concert de colin-de al Seminarului Teologic Ortodoxdin Arad, rostind un cuvânt de felicita-re. Vineri, 21 decembrie – aparticipat la manifestareaparticipanților la Revoluția dinDecembrie’89, cu rugăciune și slujbede pomenire și cuvântare la locațiileOrologeria, Strungul, BisericaMartirilor de la UTA,Troița Eroilor dinCimitirul Eternitatea și la CruceaEroilor Revoluției din fața PalatuluiAdministrativ. Sâmbătă, 22 decembrie – a primitpe Domnul Adrian Ardelean de laRadio Timișoara și Arad în vedereatransmiterii mesajului Chiriarhal deCrăiun. Duminică, 23 decembrie – aparticipat la Sfânta Liturghie de laCatedrală, predicând cu titlul ,,Cântareprofetică” (cf. Evrei 11; Matei 1); deasemenea a slujit la parastasul pentructitorii Catedralei. A participat totodatăcu un cuvânt și la comemorareamonumentului închinat erouluirevoluției române din 1989, TothȘandor, cetățean maghiar din orașulHodmezovasarhely. Luni, 24 decembrie –a asistat laprimirea colindătorilor la Reşedinţaeparhială, mulţumind prin câte un

cuvânt fiecărui grup.Marți, 25 decembrie – a săvârșitSfânta Liturghie la Catedrala istorică,predicând sub titlul ,,Colindulpăstoresc” (cf. Gal. 4; Matei 2). A slujitși predicat la  Vecernie în biserica dincartierul Micalaca Veche II, asistând latradiționalul concert de colinde.Miercuri, 26 decembrie – a slujitSfânta Liturghie la Catedrala istorică,predicând sub titlul ,,Vis revelator” (cf.Evr. 2; Matei 2).Joi, 27 decembrie –a săvârșitSfânta Liturghie în biserica de laParohia Ineu, predicând sub titlul,,Mărturie apostolică” (cf. Fp. Ap. 6 și7; Matei 21), hirotonind un diacon șislujind Vecernia la Parohia Ineu-Traian,vorbind despre ,,Răsplătirea râvnei”. A slujit panahida cu un necrologpentru profesorul Aurel Ardelean,Președintele Universității „VasileGoldiș” la Palatul Administrativ. Sâmbătă, 29 decembrie – a slujitprohodul Profesorului Univ. Dr. AurelArdelean, evocând personalitatea celuidecedat, dând citire mesajului decondoleanțe trimis de PreafericitulPărinte Daniel, Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române, intitulat: ,,Un ctitorde Universitate și un patriot creștinortodox – Profesorul Univ. Dr. AurelArdelean (1939-2018)”.Duminică, 30 decembrie – a slujitSfânta Liturghie la Catedrală cu predicasub titlul ,,Răsăritul este numele Lui”(cf. Gal. 1; Matei 2),  hirotonind undiacon și un preot, hirotesindu-lduhovnic. Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

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

Urmare din pagina 7Au mai fost depuse coroane deflori din partea asociaţiilor rev-oluţionarilor arădeni, Camerei Dep-utaților prin dl deputat Dorel Căprar,președinte al Comisiei pentruApărare, Ordine Publică și Sigu-ranță Națională și dl deputat AdrianTodor, membru în cadrul comisiei,Structurilor MAPN, Asociaţiilorcadrelor militare în rezervă,retragere, veteranilor de război şicultul eroilor, universităţilor, par-tidelor politice. În Piaţa Revoluţiei aluat cuvântul doamna Nan Doina,mamă de erou martir şi preşedinte alAsociaţiei Răniţilor şi Urmaşilorcelor decedaţi în Decembrie 1989.Mâine, 23 Decembrie, începând cuora 12 va avea loc o ceremonie înmemoria eroului Toth Şandor, lamonumentul aflat în zona PoduluiDecebal. Dumnezeu să-i ierte şi să-i odihnească în pace pe toţi eroii ară-deni ai revoluţiei din Decembrie1989!Colindători la reședințaarhiepiscopală din AradÎn seara de ajun a prazniculuiNașterii Domnului, Ierarhii arădeni,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului dimpreunăcu Preasfințitul Părinte Episcopvicar Emilian Crișanul, au primitla Reşedinţa Eparhială, grupurile

de colindători, tineri şi bătrâni,veniţi împreună cu preoţii lor, pen-tru a vesti Naşterea Mântuitoruluinostru Iisus Hristos. Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop Timo-tei le-a adresat fiecăruia cuvânt debun venit şi mulţumire pentruvestea adusă şi în acest an, prin col-ind.Dintre grupurile care i-au col-indat pe cei doi ierarhi amintim:Grupul de copii de la Școala ,,IosifMoldovan” din Arad; Grupul vocal,,Sfântul Ioan Hrisostom” al bis-ericii Cuvioasa Paraschiva din inc-inta Spitalului Județean Arad;Corul Parohiei Şiria; Corul Paro-hiei Galşa; Corul Parohiei Mâsca;Corul mixt al Facultăţii de TeologieOrtodoxă şi al Catedralei Vechi dinArad, dirijat de conf.univ.dr.Mircea Buta; Corul ,,Oastea Dom-nului” Arad; Corul ,,UnireaGrădişteană” şi de tineret din Paro-hia Arad-Grădişte I; Corul ParohieiArad-Şega II; Corul de copii alParohiei Cintei; Corul ParohieiGrădiște II; Corul vocal al Parohiei,,Vasile Goldiș”, ProtopopiatulIneu; Corul mixt al ParohieiMicalaca Veche-Renaşterii; CorulParohiei ,,Naşterea Domnului”Micalaca Veche II – Arad.La final, Ierarhii arădeni i-aubinecuvântat pe colindători şi le-auoferit daruri.

Chiriarhul arădeana participat la Concertul de colinde în Parohia Arad-Micalaca Veche IIÎn seara de Crăciun ChiriarhulAradului a poposit în biserica„Nașterea Domnului” a parohieiArad Micalaca Veche II, slujindVecernia alături de preoții enoriei șiîn prezența bunilor credincioși.În cuvântul de învățătură, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei a vorbitdespre ,,Cununa sărbătorilor”, adicănaționale și bisericești, în legătura anu-lui omagial al unității de credință și deneam și totodată al Centenarului MariiUniri, analizând personalitățile dinicoana Nașterii Domnului, recentzugrăvită odată cu întreaga bisericătârnosită tot în acest an și oprind iarășila cele ale păstorilor Betleemului în con-cordanță cu cuprinsul colindelor dinprogramul concertului. Acestea sunt pil-duitoare pentru oricare dintre creștinimai ales la începutul unui nou an.După bogatul cuvânt de învăță-tură a urmat concertul de colindesusținut de corul condus de dom-nișoara Laura Roșu. Repertoriul acuprins un buchet muzical tradițion-al care a încântat pe toți cei prezenți.Inaltpreasfintitul Timotei i-a felicitatatât pentru interpretarea din aceastăseară, cât și pentru toată activitatea.În numele preoților și ai credin-cioșilor parohul a mulțumit Întâis-

tatatorului pentru prezența în viațaparohiei, pentru cuvântul de învăță-tură și pentru modelul arătat spreurmare, oferind un buchet de flori.Slujba primei zile de Crăciun2018, la SăvârșinMarți, 25 decembrie 2018, Majes-tatea Sa Margareta, CustodeleCoroanei, alături de AALLRRPrincipele Radu, Principesa Elena, dlAlexander Nixon, Principesa Sofia șiPrincipesa Maria au luat parte la slujbaprimei zile de Crăciun, oficiată la bis-erica ortodoxă din Săvârșin de părinteleCălin, parohul bisericii.Au fost prezenți mulți enoriași,printre care s-au numărat primarulcomunei, dl Ioan Vodicean, cu familiasa, tineri și elevi din comună, precum șipărinți, bunici și copii din localitate.La sfârșitul slujbei au fost cântatecolinde, iar apoi Moș Crăciun a venit înbiserică și a împărțit daruri tuturor copi-ilor prezenți. Familia Regală vine înfiecare an la slujba din prima sau a douazi de Crăciun.
Instalări de noi preoți înparohiile arădene

Parohia SemlacDuminica, 9 decembrie, Preaono-ratul Părinte Flavius Petcuț, Protopop-ul Aradului, l-a instalat pe Pr. CiprianTripa ca preot paroh în Parohia Semlac,Protopopiatul Arad, în prezenta enori-așilor și a dinstinselor oficialități

prezente împreună cu domnul Președ-inte al Consiliului Județean Arad, IustinCionca.La final Pr. Ciprian Tripa, a mulțu-mit Bunului Dumnezeu pentru acestnou început al pastoratiei sale și tutur-or celor prezenți la acest evenimentimportant din viața parohiei.Parohia MinișÎn seara zilei de 16 decembrie 2018,credincioșii Parohiei Miniș au primit cubucurie pe noul păstor de suflete în per-soana părintelui Săvușcă Valentin. Insta-larea a fost făcută de Preaonoratul PărinteProtopop al Lipovei Nelu Mercea.Părintele Ioan Florea cel care apăstorit Parohia Miniș timp de 19 ania rostit un bogat cuvânt de învățăturăîn care a evidențiat însemnătatea slu-jirii preoțesti și totodată a mulțumitcredincioșilor pe care i-a păstorit înacești ani.
CERCURI MISIONARE

În luna Decembrie au avut loc Cer-curi pastoral-misionare în următoareleparohii arădene:Protopopiatul Arad: Bodrogu Nou;Sânpaul; Semlac; Șofronea;Protopopiatul Ineu: Protopopiatul Lipova: Pâncota;Protopopiatul Sebiş: Buhani; Zim-bru; (mai multe detalii se află pe pagi-na WEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro)
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