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La Consiliul Judeţean Caraș-Severin s-a desfășurat luni, 4 febru-arie, ceremonia decernării titlurilorde „Cetăţean de Onoare” ai judeţu-lui Caraş-Severin pentru patru per-sonalităţi promotoare ale valorilorculturale şi spirituale bănăţene. Estevorba de Înaltpreasfin\itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului,decan de arhierie al Sfântului Sinodal Bisericii Ortodoxe Române şiPreasfinţitul Alexandru Mesian,episcop român unit greco-catolic alEparhiei de Lugoj, precum și epis-copii Miron Cristea şi Valeriu Tra-ian Frenţiu greco-catolic, căroratitlul le-a fost acordat post-mortem.„Am primit cu multă bucuriesufletească, o bucurie înălFătoare,această distincFie de recunoaștere aunei activităFi mai de demult carene încadrează într-o comuniunecreștinească și românească. Măbucur că am primit această dis-tincFie care va consolida și va pro-mova pe mai departe legăturile careexistă între eparhiile Mitropoliei

Banatului și totodată buna conlu-crare dintre biserică și societate”, asubliniat Înaltpreasfin\itul PărinteTimotei.La ceremonie a fost prezent șiPreasfin\itul Părinte Lucian, Epis-copul Caransebeșului, reprezentan\ii

Consiliului Jude\ean, preo\i, precumși oameni de cultură.„În 13 septembrie 2010, înaceastă sală a Consiliului JudeFeana primit Preafericitul Părinte Patri-arh Daniel titlul de CetăFean deOnoare al judeFului Caraș-Severin,

după ce Preafericirea Sa a târnositCatedrala Episcopală din Caranse-beș, în 12 septembrie 2010. Iată,astăzi, 4 februarie 2019, în aceeașisală, ÎnaltpreasfinFitul Părinte Tim-otei a primit același titlu, pentru căÎnaltpreasfinFia Sa a păstorit în cei43 de ani de arhierie toate zoneleBanatului, inclusiv pentru 25 de ania păstorit și judeFul Hunedoara caEpiscop al Aradului și Hunedoarei.Îl felicităm pe ÎnaltpreasfinFitulPărinte Timotei pentru toată activ-itatea pastoral-misionară, culturalăși bineînFeles pentru implicarea înviaFa Banatului istoric și pentrudragostea de care a dat dovadă faFăde Biserica lui Hristos și faFă deneamul și poporul român. Contin-uăm prin această manifestare Cen-tenarul Marii Uniri, pentru căBanatul a intrat în RegatulRomâniei abia în 1919, deoareceadministraFia românească s-a insta-lat în orașele bănăFene în primă-vara și vara anului 1919”, a arătatPreasfin\itul Părinte Lucian.

În cadrul ceremoniei au fostsus\inute cuvinte de „Laudatio”despre cei 4 cetă\eni de onoare pen-tru a scoate în eviden\ă implicarealor în promovarea valorilor culturaleși spirituale ale Banatului. În semnde mul\umire IPS Timotei a oferitpreședintelui Silviu Hurduzeu dis-tinc\ia eparhială „Crucea SfântulSava Brancovici”.Cu această ocazie a fostvernisată o expozi\ie foto-docu-mentară a Episcopiei Caransebeșu-lui în care a fost ilustrată implicareabănă\enilor la înfăptuirea MariiUniri, în special a episcopului deatunci al Caransebeșului, MironCristea, care a devenit primul Patri-arh al României.Proiectele de hotărâre privinddecernarea titlurilor de „Cetăţeande Onoare” ai judeţului Caraş-Sev-erin au fost votate, în unanimitate,de consilierii judeţeni reuniţi în şed-inţa din 28 octombrie 2018. Sursa: episcopiacaransebesului.ro

Recunoştinţă pentru promovarea valorilor culturale şi spirituale bănăţene 

Centenarul Marii Uniri pe care
l-am marcat anul trecut a fost un bun
prilej de a rememora fapte și oameni
de acum un veac. Printre figurile
emblematice omagiate cu ocazia
Centenarului s-a numărat și Vasile
Goldiș, de la a cărui moarte se
împlinesc astăzi 85 de ani.Personal-
itate de prim rang a acelei vechi
lumi intelectuale și politice a
Ardealului, el a purtat decenii la
rând stindardul românismului și a
militat, cu o for\ă și o energie neo-
bosite, pentru drepturile noastre
na\ionale în Transilvania și Ungaria,
înfăptuind într-un final, la Alba
Iulia, Marea Unire.

Într-o frumoasă evocare, atât ca
stil, cât și con \inut, realizată în 1936,
Silviu Dragomir, istoric și fost notar
al Adunării Na\ionale de la Alba
Iulia, îi făcea corifeului Unirii de la
Alba Iulia următorul portret: „Fiu
de popă din Cermeiu, el a fost sin-
gurul între șapte fra\i pe care l-au
putut da la școală. Existen\a era o
luptă aspră în această familie veche
de preo\i, înzestra\i cu o vigoare
pu\in obișnuită și capabili să
înfrunte fiecare câte un veac în slu-
jba Domnului… Opt ani la liceul
unguresc din Arad, patru ani la uni-
ver sită\ile din Budapesta și Viena
au reușit să facă din acest elev dis-
tins, din acest student cu nesecată
râvnă, un candidat de profesor, per-
fect stăpân pe cultura ungurească,
lăudat pentru cunoștin\ele sale vaste
și temeinice în specialitatea
aleasă…”

Nu pentru pasivism politic faBăde Imperiul austro-ungarÎn 1886, Goldiș a refuzat sădevină profesor la un liceu dinBudapesta și a acceptat să preiaCatedra de istorie la Școala Nor-mală a Eparhiei Ortodoxe dinCaran sebeș. Peste trei ani,pleacă la Liceul Ortodox dinBrașov și aici își începe uceniciapolitică într-o epocă în care liniapasivismului era caracteristicăluptei politice a românilor arde-leni.Sub pseudonimul Ilie Borg,Goldiș începe să scrie în „TribunaPoporului”, iar articolele sale suntapreciate: „Nici nu \i-am mul\u mitpentru serviciul însemnat, care îladuci cauzei na\ionale, prin meri-toasele produse ale condeiului tăudibaciu și magistral”, îi scrie VasileMangra, capul Bisericii Ortodoxetransilvane. „Tot ce iese din con-deiul lui poartă timbrul per fec\iuniiși merită să fie reprodus în antologiapolitică a neamului”, remarcăistoricul Silviu Dragomir. Tot elprezintă mai departe reperelebiografice ale lui Vasile Goldiș: „Iaparte la zilnica frământare a acestorneodihni\i campioni, care dau unstrălucit exemplu despre felul cumtrebuie activat, pentru a afirma drep-turile unui popor… Politica devinede acum preocuparea sa de căpete-nie”.Între anii 1906-1910, Goldișdevine deputat de Rodna în Parla-mentul de la Budapesta, iar ziarul„Tribuna” din 8 mai 1910 afirmă

despre acesta: „Exemplul dat de d.Goldiș e o strălucită pildă de datoriena\ională…” Înzestrat cu o intui\iepolitică remarcabilă, cu o cunoașteretemeinică a lumii maghiare, era „undiagnostician impecabil și de augur,care nu a dat greș aproape nicio-dată”.Din 1911, Goldiș conduce ziarul„Românul”, care devine un stindardal luptei na\ionale până în 1916,când, prin refuzul de a semnadeclara\ia de fidelitate fa\ă deimperiu, apari\ia publi ca\iei a fostinterzisă.Anul 1918 îl găsește pe VasileGoldiș în primele rânduri ale lupteina\ionale, fiind implicat în toateevenimentele care au condus spreistorica zi de 1 Decembrie. Iată cumdescrie Silviu Dragomir implicarea

acestuia în făurirea Marii Uniri: „Înfine, la 1 Decembrie 1918, elprezenta na\iunii propunerile de laAlba Iulia, iar după câteva zileînchina, în fruntea delega\iunii arde-lene, regelui desrobitor, Ardealulînsuși, reîntregit cu patria-mamă.Aceasta e zestrea pe care a adus-o cusine Vasile Goldiș, în nouaRomânie”.După Marea Unire, liderulunionist este membru al Consiliu-lui Dirigent, ministru în guverneleRomâniei Mari, deputat și mem-bru corespondent al Academiei.În ultimii ani de via\ă, el s-a retrasîn Ardeal și s-a dedicat activi -tă\ilor culturale din jurul Aso ci-a\iei Astra. Se stinge din via\ă la10 februarie 1934, în locuin\a sadin Arad.

Goldiș inedit… în ParlamentulRomâniei Mari: „ÎntoarceBi-văla Hristos!”O fa\etă mai pu\in cunoscută avie\ii lui Vasile Goldiș ne-o oferărevista „Biserica și Școala”, care îlprezintă drept un apărător al cred-in\ei și Bisericii Ortodoxe dinArdeal: „Dela anul 1901 și până în1918 aproape toate memoriile șiprotestele, înaintate guvernelorungurești pentru apărarea BisericeiOrtodoxe Române, sunt rezultatelemin\ii și condeiului lui Vasile Goldiș”.Mai târziu, în calitatea sa de deputat alRomâniei Mari și ministru al cultelorși artelor, a \inut un discurs la Senatasupra situa\iei Bisericii OrtodoxeRomâne în statul român, iar în Cam-era Deputa \ilor a cerut ca școlile pri-mare să rămână confesionale și subconducerea Bisericii Ortodoxe. Și-aîncheiat discursul în aplauze, rostind:„Întoarce\i-vă la Hristos!”În permanen\ă a fost sprijinitorulBisericii Ortodoxe Române, fiind unom cu o voca\ie creștină aparte,având în plus o ilustră pildă în famil-ia sa, unde părintele său și al\i înain-tași au fost slujitori ai lui Dumnezeu.„…precum la înviere străluci-vor ca diamantele ranele martirilor, așa lumina-vor faptele lui în veșnicie…”Moartea lui Vasile Goldiș a trez-it emo\ie în lumea transilvană și nunumai. Presa locală și centrală i-adedicat articole elogioase, sublini-ind contribu\ia sa la lupta pentrufăurirea Marii Uniri. Prof. Dr. Dorin StănescuContinuare în pagina 4
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Satul românesc așezat în jurul luiDumnezeu și al mor\ilor cum l-a definitLucian Blaga, a plămădit valori care aumarcat curgerea timpului. O personalita-te distinctă a fost preotul profesor NicolaePopovici de la Academia Teologică dinArad. Considerat de episcopul GrigorieComșa ,,preot rural”, acesta a adus cu sineși valorile satului bănă\ean.ÎnceputurileNăscut în 6 / 18 decembrie 1883 într-o familie de preot în localitatea BocșaRomână, jude\ul Caraș-Severin. Părin\iiau fost preotul Ioan Popovici jr. și Elisa-beta. Școala primară a făcut-o cu dascăliiDamaschin Gruiescu și Dimitrie Pruneș1.Cursurile liceale le-a absolvit la Lugoj șiLiceul ,,Andrei Șaguna” din Brașov și celeuniversitare la Facultatea de Drept dinBudapesta (neterminate) și Institutul Teo-logic din Caransebeș (1907)2. Studiile teo-logice au fost completate (1906-1909) prinob\inerea licen\ei (1909) și doctoratului înTeologie (1913) la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Cernău\i3.În 1909 s-a căsătorit cu Elisabeta, fiicacomeriantului și fruntașului român IonVucu din Bocșa Română. În casele aces-tui român au fost găzdui\i pe vremea ale-gerilor parlamentare candida\ii na\ionali:Coriolan Brediceanu, Valeriu Braniște,George Dobrin, Gheorghe Popovici,Vladu, Vasile Maniu, Vaida etc4.După hirotonie a fost numit preot laBocșa Română (24 ianuarie 1910-1februarie 1912) și apoi prin transfer laGătaia unde a func\ionat în perioada 2februarie 1912-30 august 1920. A repre-zentat localitatea bănă\eană la Adunareade la Alba Iulia.Finalul războiului a coincis cu dezin-tegrarea Imperiului Austro-Ungar, fiecarepopor care a compus această monarhie și-a revendicat dreptul la independen\ă na\io-nală. Românii bănă\eni au avut ca scop pelângă aceasta și unirea cu România. Un rolmajor în înfăptuirea acestui ideal l-a avutBiserica Ortodoxă Română din Banat carea oferit bisericile, casele parohiale, cămi-nele pentru ca adunările să se poată consti-tui și mai apoi de a putea trimite delega\ila Alba Iulia.Victoria Antantei în Primul RăzboiMondial a fost sim\ită la Gătaia prinrevolte împotriva moșierilor. În toamnalui 1919 popula\ia din Gătaia și ȘemlacuMare a atacat castelul Gubány de peȘumig. Alte devastări s-au produs la fermaLucaci5.La Gătaia a avut o Mare Adunarepopulară care și-a numit rerezentan\ii laMarea Adunare Na\ională de la Alba Iulia.Pentru importan\a documentului atât pen-tru orașul de pe Bârzavă cât și pentru zonaacestuia îl redăm în întregime:,,CredenBional’’După ce Marele Sfat al Na\iuniiRomâne din Ungaria și Transilvania aconvocat Adunarea Na\ională a na\iuniiromâne din Ungaria și Transilvania laAlba Iulia pe ziua de 18 noiembrie (1decembrie) 1918 și a ordonat, ca la Adu-narea Na\ională să ia parte câte 5 delega\iai cercurilor locuite de români, poporul șialegătorii români ai cercului Rittberg –comitatul Timiș - s-au adunat în comunaGătaia în ziua de 15  ̸28 noiembrie 1918 șiau ales de reprezentan\i (delega\i) ai săi pe:Dr. Nicolae Popovici, paroh în Gătaia,Damaschin Marian, profesor în Deta, IoanMi\ariu, paroh în Opati\a, Ioan Ciucurel,econom în Șoșdea și Pamfilie Jurcovici,econom în Gherteniș. Deci numi\ii sunt pofti\i și împuterni-ci\i a reprezenta cercul acesta la AdunareaNa\ională, ce se va \inea la Alba Iulia în 18noiembrie v[echi], 1 dec[embrie] n[ou] a.c. pentru care scop acest creden\ional s-acompus în cinci exemplare, dintre care celprezent se predă dlui delegat DamaschinMarian, profesor în Deta.Gătaia, la 15  ̸28 noiembrie 1918
Dr. Nicolae Popovici,președintele cercului electoralPetru Bohariu,                                                                                   bărbat de încredere din Șoșdea Petru Bohariu, notarul actuluielectoral

Zaharie George,                                                                                 Augustin Nedil\iu,                                                                                  bărba\i de încredere din Berecu\a                                                Iosif Petru\i,Ioan Mărginean\u,bărba\i de încredere din BirdaC. Baia,bărbat de încredere din ȘemlacuMare6.Din acest Creden\ional încheiat laGătaia avem 5 reprezentan\i ai CerculuiTormac la Marea Adunare Na\ională de laAlba Iulia. Între delega\i au fost : 2 preo\i,1 învă\ător și 2 economi (epitropi) ai bise-ricilor ortodoxe din această zonă.Pentru calită\ile demonstrate de bunorganizator și administrator a fost numitdin 1 septembrie 1920 director al cultuluiortodox pentru provincile unite cu Româ-nia din Ministerul Cultelor și Artelor pen-tru o perioadă de 2 ani (1920-1922). Arevenit în Ministerul Cultelor ca directorgeneral pentru o altă perioadă de astă datămai scurtă (21 februarie -1 iulie 1941) înlocul părintelui prof. Liviu Stan. A fostregretat odată cu retragerea din acestă sluj-bă de gen. Radu Rosetti, ministrul Cultu-rii Na\ionale și a Cultelor: ,,Primesc cumultă părere de rău demisiunea PreaCucerniciei Voastre din func\ia de Direc-tor General al Cultelor, func\ie, în care a\idovedit atâta destoinicie, încât a\i căpătatîntreaga mea încredere. Vă rămân recu-noscător pentru folositoarea colaborare aPrea Cuceniciei Voastre”7. Profesor la AradDin anul 1922 și până la trecerea lacele veșnice, preotul Nicolae Popovici arămas legat de Arad. În anul 1922 dupăplecarea profesorului dr. Lazăr Iacob laAcademia din Oradea, postul de profesorla catedra de Istorie bisericească și Dreptbisericesc a fost ocupat de părintele dr.Nicolae Popovici. Aici a func\ionat pânăla pensionare în 1945. Un timp a fost rec-tor al Academiei Teologice (1938-1945)8.În cadrul Teologiei arădene, preotulprof. Nicolae Popovici a predat următoa-rele discipline: Drept constitu\ional, Dreptbisericesc, Administra\ie bisericească,Istoria bisericească universală până la1054, Istoria Bisericii Române și artei cre-știne ortodoxe. La acestea s-au adăugatErmineutica biblică, Patrologia, Lecturacanoanelor, Practica liturgică și Seminarulde Drept. A propus discipline din toate dome-niile Teologie, excep\ie făcând grupul dis-ciplinelor sistematice. A avut ore la disci-pline biblice, istorice și practice acoperindcei patru ani de studii:Anul I: Ermineutică biblică, Istoriabisericească;Anul II: Patrologie, Istoria bisericeas-că;

Anul III: Lectura canoanelor;Anul IV: Drept bisericesc, Adminis-tra\ie bisericească, Liturgică practică9. În perioada anilor 1923-1941 auabsolvit cursurile Institutului / AcademieiTeologice din Arad: 87 de bănă\eni care l-au avut profesor. Între personalită\ile teo-logice care au urmat această școală înaceeastă perioadă îi amintim pe: GheorgheCotoșman (1926-1927), profesor de teo-logie, publicist, consiler eparhial și vicaradministrativ al Arhiepiscopiei Timișoarei(1948-1968); Gheorghe Li\iu (1940-1941), profesor de teologie, publicist, vicaradministrativ al Episcopiei Aradului(1949-1958) și Lucian Emandi (1944-1949), administrator al Eparhiei Aradului,scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor dinRomânia.În acest timp al activită\ii didactice,preotul prof. Nicolae Popovici s-a remar-cat în cercetarea teologică și istorică. Esteautorul unor manuale, studii și articole fiepublicate în volum, fie secven\ial în revis-ta eparhială ,,Biserica și Școala”, diverserecenzii.Este autorul primului manual de Dreptcanonic din Banat. Cursul Manual deDrept bisericesc ortodox oriental cu pri-vire specială la Dreptul particular al Bise-ricii Ortodoxe Române, vol. I și vol. II,Tiparul Tipografiei Eparhiale, Arad, 1925,320 p.Profesorul Nicolae Popovici a siste-matizat materia Dreptului bisericesc îndouă mari păr\i: Izvoarele  și colec\iileDreptului bisericesc, în prima parte expu-nând izvoarele universale, particulare șicodicii și colec\iile Dreptului bisericesciar în partea a doua organiza\ia Bisericii șiorganele care exercită puterea bisericeas-că10. Organele puterii bisericești sunt – înconcep\ia lui Nicolae Popovici – colecti-ve (sinod și consensul Eclesiae dispersae)și individuale (Ierarh și organe ajutătoarelui: protopop, preot și diacon).Consensul Bisericii este în viziuneaaceluiași canonist un înlocuitor al sinodu-lui ecumenic sau particular. Biserica legi-ferează totuși, în problemele de interesgeneral, punându-se de acord în baza unorscrisori în care Bisericile Ortodoxe auto-cefale împrăștiate, se pronun\ă ca fiind deacord asupra unor asemenea probleme deinteres general11.  Calită\ile acestui manual sunt scoaseîn relief de prefa\atorul acestui volum,episcopul dr. Grigore Comșa: Manualul deDrept bisericesc ortodox oriental al părin-telui profesor de teologie dr. Nicolae Popo-vici a ob\inut cu cea mai vie bucurie bine-cuvântarea Noastră arhierească. Este scrisde un bun cunoscător al acestei discipline,ca unul care propune Dreptul bisericesc la

Institutul nostru teologic din Arad. Clari-tatea expunerii metodice a materialului,merită deosebită accentuare. Dar meritălaudă și râvna autorului de a avea în vede-re legea de unificare bisericească. Astfel,Manualul poate fi utilizat în toate catego-riile de școli teologice de la noi din \ară12.Împreună cu Uroș Konvincici, proto-popul sârb al Aradului, Nicolae Popovicia tradus Canoanele Bisericii Ortodoxe pecare le-a înso\it de comentarii. Cele douăvolume au fost tipărite în Tipografia Die-cezană a Eparhiei Aradului în 1930 (vol.I, partea întâi, 319 p.); 1931 (vol. II, par-tea a doua, 575 p.); 1934 (vol. II, parteaîntâi, 339 p.) și 1936 (vol. II, partea a doua,303 p.)Atrage însă aten\ia în ceea ce prive-ște abrogarea unor canoane sau intro-ducerea altora care să răspundă timpu-lui. Toate aceste probleme ar cădea însarcina unui sinod panortodox: Caurmare a acestui fapt trebuie să ne gân-dim mai serios la revizuirea acestora șialte norme bisericești, să se stabileascădacă mai sunt aplicabile în practică șidacă nu cumva mai trebuie emise altecanoane noi,   întru totul învă\ătura șiprincipiile fundamentale primite de laMântuitor13.Profesorul Nicolae Popovici s-aremarcat ca un apărător al învă\ământuluiteologic superior din Transilvania prin par-ticiparea la congrese bisericești dar și prinpublicarea unor materiale în care aratănecesitatea și importan\a consolidăriiînvă\ământului teologic pentru Biserică și\ară.Prin intermediul presei bisericești, Pr.Prof. Nicolae Popovici militează pentrupăstrarea învă\ământului teologic supe-rior în cadrul Bisericii. A participat la con-sultările care au elaborat un proiect de legepropus de mitropolitul Nicolae Bălan,Sfântului Sinod. Proiectul n-a devenitlege14. Tot ierarhul ardelean împreună cusufraganii lui a cerut și dreptul pentru Aca-demiile Teologice din Ardeal și Banat dea acorda diplomă de licen\ă absolven\i-lor. Canonistul arădean a luptat pentrumen\inerea învă\ământului teologic supe-rior la Arad împotriva trecerii lui la nivelseminarial. În argumentare, autorul se spri-jină pe principiul canonic al autonomieieparhiale, ierarhul locului cunoscând celmai bine nevoile eparhiei pe care o păsto-rește. O altă greșală după părerea noastrămodestă, este prea marea centralizare aînvă\ământului teologic în mâna Dire-c\iunii, care va func\iona pe lângă SfântulSinod și care va avea atribu\iuni similareDirec\iunii III din Ministerul Instruc\iu-nii. Direc\iunea aceasta va administra și vaconduce nemijlocit toate școalele teologi-ce fără conlucrarea și fără vreun amestecal autorită\ilor eparhiale. […] Cu altecuvinte eparhia nu va mai avea cuvânt înceea ce privește func\ionarea școalei sale,care este o institu\iune dintre cele mai vita-le ale sale. În\elegem că Direc\iunea învă\ă-mântului teologic să dea directive deconducere, să aibă controlul supremdacă se aplică dispozi\iile legale, să revi-zuiască manualele didactice, să deanorme generale pentru via\a educativădin internate, dar nu să administrezenemijlocit și să se amestece până în celemai mici afaceri de gospodărie internă așcoalei, care trebuie să stea sub jurisdi-c\iunea directă a chiriarhului local și aautorită\ilor eparhiale. Dispozi\ia legii trebuie să fie clară,fiindcă o lege este cu atât mai bună cu câtare lipsă de mai pu\ine interpretări15. În 1935 Pr. Prof. Dr. Nicolae Popovicia reprezentat Academia Teologică dinArad la Congresul Profesorilor de la Aca-demiile Teologice de la Sibiu din 19-20aprilie.Congresul prin referatele și dezbateri-le sale, a căutat să dea solu\iuni pentru ceamai vitală problemă de astăzi a Bisericiinoastre: problema pregătirii clerului.Altul a fost rolul preo\imii noastreînainte de războiul mondial și alta estechemarea ei acum, după fericitul eveni-ment al întregirii \ării.

Firește că Academiile Teologice nuînlocuiesc și nu au preten\ia de a înlocuiFacultă\ile de Teologie de pe lângă Uni-versită\i, care își au rostul lor bine definitși deosebit de cel al Academiilor Teologi-ce16. În primăvara anului 1935, NicolaePopovici a fost chemat să contribuie lamodificarea Legii și Statutului pentruorganizarea Bisericii Ortodoxe Române.În vederea realizării acestui Proiect pre-zentat de Consiliului Na\ional Bisericescîn octombrie 1935, canonistul arădean seoprește asupra fiecărui punct din Statut, înprivin\a unora nu aduce nicio modificaredar asupra altora face observa\ii. Ca o introducere la aceste observa\iiîși exprimă o credin\ă izvorâtă din expe-rien\a unei vie\i trăite la lumina altarului:Trebuie să \inem seama de împrejurarea căBiserica este un organism viu, care nupoate să rămână sta\ionat și pietrificat, pre-cum nici n-a rămas, ci a evoluat neconte-nit în cursul veacurilor până în ziua de azi.În această evolu\ie, aproape bimilenară,Biserica, în ce privește organiza\ia sa, s-aacomodat deosebitelor împrejurări de timpși de loc, precum și de condi\iile sociale,între care a fiin\at, veghind însă ca înaceastă acomodare să nu se calce princi-piile sale fundamentale de organizare. Prinurmare normele privitoare la organiza\iabisericească se pot modifica potrivit evo-lu\iei vie\ii bisericești și potrivit împreju-rărilor de timp și de loc17.Canoanele \in așadar de aspectul dina-mic al Tradi\iei, ele comentează, regle-mentează și detaliază aspecte ce \in deconduită a creștinilor din epoca primară. Încursul timpului Biserica a trebuit să răs-pundă prin noi reglementări juridice. Esteceea ce se întâmplă și cu acest nou Statut.Pr. Prof. Nicolae Popovici pe liniacanonică șaguniană, tradi\ională Ardea-lului vorbește de principiul reprezentativdemocratic pe bază electivă introdus înconstituirea organelor legislative și exe-cutive (Adunarea Parohială, Protopo-pească, Eparhială și Congresul Na\ionalBisericeasc). Tot prin alegere se constitu-ie și organele executive sub forma Consi-liilor (parohiale, protopopești, eparhiale,central).A doua problemă este cea a puteriiepiscopale. Pentru a lămuri acest aspect,autorul opiniilor face paralelă între Rege șiepiscop. Capul statului, deși este autorita-tea supremă în stat și are atribu\ii din toatecele trei ramuri ale puterii de stat, totuși nupoate exercita niciun act fără contrasem-nare, deci fără consim\ământul unui minis-tru și ca atare este iresponsabil, adică nupoate fi tras la răspundere de către niciunorgan al statului. Episcopul însă – con-form canoanelor – este responsabil pentrutoate actele sale nu numai înaintea luiDumnezeu, ci și înaintea autorită\ilor supe-rioare bisericești și prin urmare trebuie săaibă și dreptul de a hotărî, iar corpora\iu-nile de pe lângă el au numai rolul de orga-ne consultative. În acest punct deci prin-cipiul constitu\ional diferă de cel canonic.Așadar, Adunarea eparhială nu poateaduce nicio hotărâre care să intre în vigoa-re contra voin\ei episcopului18.O notă aparte a propunerilor prof.Popovici o constituie dorin\a de a se afir-ma în via\a Bisericii organiza\ia mitropo-litană ca cea mai veche formă de condu-cere a ei: Dar subsemnatul vedemen\inerea acestor corpora\iuni mitropo-litane și prin altă prismă. Organiza\iaactuală a Bisericii noastre se caracterizea-ză printr-un centralism accentuat în defa-vorul organiza\iei mitropolitane, deși orga-niza\ia mitropolitană este mult mai vechedecât cea patriarhală, nu numai la noi, ci șiîn toate Bisericile creștine19.Coordonatele propuse de NicolaePopovici sunt: reprezentarea constitu\io-nală a clericilor și laicilor în organele legi-slative și executive ale Bisericii care au uncaracter consultativ. Ierarhul fiind respon-sabil prin canoane de bunul mers al vie\iibisericești eparhiale, clericii având obliga\iidar și drepturi. În fa\a centralismului bise-ricesc, autorul propune autonomia eparhieifa\ă de Patriarhie. Continuare în pagina 3

Un sătean profesor de teologie: 



Urmare din pagina 2O problemă practică de Drept bise-ricesc a constituit-o disciplina clerului.Aici canonistul dă solu\ii unor problemeivite în via\a bisericească: căsătoriilemixte20, trecerile religioase21, recăsătoriapreo\ilor văduvi22, impedimentele lahirotonie23 dar și chestiuni ce privescadministra\ia parohială: adunarea și con-siliul parohial24.Prin intermediul revistei eparhiale,profesorul arădean popularizează ,,Regu-lamentul de procedură a instan\elor disci-plinare și judecătorești ale Bisericii Orto-doxe Române” (1926). Potrivit acestuiRegulament preotul are câteva lucruri careîi sunt interzise iar altele care trebuie să leprofeseze: Chiar și de la preotul din ulti-mul sat, pe lângă cunoașterea temeinică atot ceea ce \ine de slujba sa, deci pe lângăștiin\ă se cer: via\ă neprihănită, înfrânare,dreptate, caritate, evlavie adevărată și via\ămuncitoare. Fără aceste virtu\i preotul nupoate avea autoritatea, pe care o pretindepozi\ia sa din organismul bisericesc și acti-vitatea sa din parohie nu se poate numipastora\ie25.În alcătuirea listelor Adunării paro-hiale se cer câteva condi\ii minimale:a). care nu trăiesc în căsătorie lipsităde binecuvântarea Bisericii (concubini);b). care cercetează regulat slujbeledumnezeiești, fără să absenteze în treiduminici consecutive;c). care se împărtășesc cu Sf. Tainemăcar o dată pe an; d). care n-au fost condamna\i de foru-rile bisericești sau civile prin sentin\erămase definitive pentru ucidere, furt,calomnie, în\elăciune, camătă mită, huli-rea celor sfinte, manipulare frauduloasăși înaltă trădare;f). care nu au datorii bănești fa\ă deBiserică și preot, pe care refuză a le plăti26.Opera știin\ifică a lui Nicolae Popo-vici este completată de studii istorice. Pro-fesorul Popovici a elaborat un studiu închi-nat Primului Sinod Ecumenic Finut laNiceea în 325 d. Chr., Tiparul TipografieiDiecezane Ort. Române, Arad, 1925, 36p.. În cadru prezentării temei, autorulaccentuează importan\a sinodală a Biseri-cii iar întrunirea Bisericii în sinod ecume-nic este forma cea mai înaltă de expresiea autorită\ii bisericești. Unitatea Bisericiieste dată de unitatea credin\ei. Izvoarelerevela\iei sunt Scriptura și Tradi\ia.O interesantă paralelă este realizatăîntre greșelile vremii lui Constantin celMare și vremea în care a activat Profeso-rul: S-ar părea deci că acum, precum odi-nioară Biserica pe vremea lui Constantincel Mare și neamul românesc ar trebui săse bucure de o epocă de liniște. Dar pre-cum atunci în sânul Bisericii, așa astăzi s-au ivit și între noi, ca în orice timp de tran-zi\ie, diferite curente de idei străine dementalitatea noastră și cu alte concep\iide via\ă. S-au născut fel de fel de porniri,dintre care unele \intesc zdruncinarea vie-\ii noastre religioase, altele compromitmoralitatea publică sau via\a socială șifamiliară27.Alături de lucrări juridice și istorice,Pr. Prof. Nicolae Popovici a lăsat și câte-va predici dar și cuvântări la deschidereași închiderea anului universitar28 sau ladebutul anului judecătoresc29 la Tribuna-lul din Arad. În predici a relevat importan\a mora-lă dar și pedagogică a Bisericii Ortodoxela români: Românii rămași dincoace demun\i, în Transilvania în cursul veacurilorlungi de împilare și prigonire numai retră-gându-se între zidurile nebiruite ale credi-n\ei și Bisericii strămoșești și împotrivin-du-se propagandelor străine și-au pututmen\ine fiin\a lor românească.Biserica ort. a fost pentru noi, Româ-nii de dincoace de mun\i, până la întregi-rea neamului de multe ori singura și tot-deauna cea mai puternică fortărea\ă pentruapărarea fiin\ei noastre na\ionale împotri-va tuturor încercărilor de înstrăinare.Biserica ortodoxă s-a identificat pururicu neamul nostru și cum de via\a noastrăbisericească a fost totdeauna una cu via\anoastră na\ională. Prin aceasta se lămure-ște de ce în mintea românului no\iunea de,,creștin” este identică cu cea de ,,român”

și de ce în limba română no\iunea de ,,reli-gie ortodoxă română” a luat numirea de,,lege românească”30.În colaborare cu episcopul dr. Grigo-rie Comșa și Gheorghe Popovici a realizatvolumul O mie de pilde pentru viaFa cre-ștină. Carte folositoare pentru preoFi, pro-fesori, învăFători confesionali și pentrutoFi iubitorii de educaFie creștină româ-nească, f. ed., Arad, 1929, 319 p. În 395de teme autorii oferă material omileticnecesar predicii, istorioare morale folosi-toare catehizării copiilor. Tema Pacea esteilustrată cu o pildă care își are rădăcinile laGătaia, biserică păstorită de părinteleNicolae Popovici: ,,Cu ocaziunea revolu-\iei din 1918, poporul dintr-o comună serăsvrătise contra contelui posesor a maimultor jugăre de pământ. Când sătenii seînarmară și voiau să o apuce spre castel,preotul îi opri zicându-le: «iubi\ii mei!Ziua libertă\ii și a răsbunării a sosit. Pro-prietarul conte a fost până acum asuprito-rul nostru; acum trebuie pedepsit. Nu îmipot lăsa singuri credincioșii, care totdeau-na m-au ascultat. Permite\i-mi să fiu con-ducătorul vostru, și jura\i că ve\i urmaîntru toate exemplului meu. Voi\i aceas-ta?». [ăranii se învoiră, și atunci zise iarășipreotul «așa dară jur sărbătorește, să iertcelui acuzat toate greșalele lui». [ăranii aurămas o clipă nehotărâ\i, dar pentru căerau oameni cumsecade, văzură că trebu-ie să se \ină de cuvântul dat și-l lăsară înpace pe conte”31. Pr. Prof. Nicolae Popovici a răspunspolemicii din presa greco-catolică lămu-rind cu mărturii canonice și teologicefaprul că Biserica Ortodoxă nu e nicischismatică și nici eretică. Ba mai multaduce dovezi și faptul că nu sprijinul cre-dincioșilor dă via\ă Bisericii Unite, ci celal statului32. Noi lămuriri asupra difere-n\ei dintre schismatic și eretic pentru citi-torii foii eparhiale: Nu e eretică în fa\abisericei rom-catolice, biserica orientală,nici biserica orientală nu socotește ereticăpe biserica catolică. Astfel de declara\iuninu există!Adevărat, că din punct de vedereultramodum strict teoretic, teologic, sin-nguraticii ortodoxiei, în fa\a papalilor, sunteretici materiali, și invers, papalii ereticimateriali în fa\a orientalilor. Ci, FericitulAugustin ne înva\ă, în epistola sa 163, căereticii materiali nu sunt eretici. ,,Formadat esse rei”.Erezia este un delict bisericesc, unvi\iu opus credin\ei adevărate, o abatereconștientă de la ea. Defini\iunea știin\i-fică, prin genul proxim și diferen\a ultimăeste: greșala min\ii și încăpă\ânarea voin\eiîmpotriva credin\ei la cei boteza\i33.Ctitor de bisericăPe lângă catedra didactică de la Aca-demia Teologică, Pr. Prof. Nicolae Popo-vici a depus eforturi pentru înfiin\area uneinoi parohii în actualul cartier Aradul Nou.Vechea vatră de vie\uire din stângaMureșului a purtat din secolele XII-XIIIdenumirea de Schela. Aici era o bisericăde lemn și un preot ortodox în 1767 cu 60de case de ortodocși (circa 30 de suflete)34.Demersurile pentru înfiin\area unei paro-hii ortodoxe datează din 1921 dar au fostconcretizate în 1925 când la cererea părin-telui Nicolae Popovici aceasta a luat fiin\ă,canonistul arădean fiind prinnul ei parohîn perioada 1926-1940. Consistoriul eparhial din Arad prindecizia 1482/1926 numește ca adminis-trator pe profesorul dr. Nicolae Popovici. În proximitatea bisericii catolice auînceput lucrările de construc\ie ale biseri-cii parohiale, în anul 1926 după planurilearhitectului timișorean Victor Vlad, pro-fesor universitar și întemeietorul Facul-tă\ii de Construc\ii din Timișoara. Peperioada anilor 1925-1929, valoarea inve-sti\iei s-a ridicat la 2,3 milioane lei, fonduriprovenite de la credincioși, Primăria Aradși Prefectura Jude\ului. Surafa\a construităeste de 290 mp.La demersul părintelui Popovici în1937 s-au primit din partea Prefecturii30,000 lei pentru înăl\area turnurilor,schimbarea pardoselii și achizi\ionareaunui clopot. Din cerere avem argumenta-rea folosită de canonistul arădean despre

importan\a Bisericii în societate: ,,Parohianoastră este o parohie tânără care s-a orga-nizat în anul 1926 și se compune din câ\i-va intelectuali, func\ionari, coloniști șimuncitori din Aradul Nou, Mureșel șiArad-Subcetate. S-a înfiin\at spre a servi înalte interese na\ionale și religioase maiales în comuna Aradul Nou, centru deplasă, dar cu puternică popula\ie minori-tară bine organizată în toate privin\ele.Parohia noastră, în scurtul timp de când fii-n\ează a devenit aici cel mai puternic fac-tor de afirmare și consolidare na\ională șireligioasă”35. La 7 martie 1937 biserica a fost sfi-n\ită de dr. Andrei Magieru, episcopulAradului36.Ultima lucrare de care s-a ocupatpreotul Nicolae Popovici a fost cea din1938 când a fost realizat iconostasul șiicoanele aferente lui. Pictorul Iulian Toa-der a realizat pictura iconostasului iar ceamurală de pictorul Ștefan Soos. După realizarea și acestor lucrări, bise-rica cu hramul ,,Sfântul Mare MucenicGheorghe” a fost târnosită la 2 septembrie1961 de dr. Nicolae Corneanu, episcopuleparhiot. Ultimele contribuBiiAșa cum a fost consultat cu privire lareorganizarea învă\ământului teologic și aStatului de Organizare al Bisericii Orto-doxe Române (1935), tot în felul acesta Pr.canonist Nicolae Popovici a fost consultatși în 1948 chiar dacă era pensionar în ceeace privește elaborarea unui nou Statul deOrganizare valabil pentru noile condi\iipolitice.În vederea realizării Statului, dr. Nico-lae Popovici realizează un ,,Anteproiect”reprezentând punctul de vedere al EparhieiAradului. Acesta are ca puncte principa-le: colaborarea între clerici și mireni înexercitarea puterii bisericești. În conce-p\ia canonistului, principiul fundamentalde conducere a Bisericii rămâne cel ierar-hic sinodal.alegerea ierarhilor în eparhiile vacan-te să fie realizată doar numai de clerul șipoporul din respectiva eparhie;autonomia eparhiei în raport cu struc-turile ierarhice superioare (Arhiepiscopia,Mitropolia și Patriarhia); existen\a celor trei instan\e de jude-cată: protopopesc, eparhial și mitropolitan.Autorul respinge cel de-al patrulea orga-nism juridic: Consistoriul Central.Pentru pregătirea clerului, autorul pro-pune câte un Institul teologic de grad uni-versitar pentru fiecare mitropolie, fiecareeparhie putând între\ine un Seminar teo-logic și o Școală de cântăre\i.,,Anteproiectul” realizat de NicolaePopovici a fost înaintat Episcopiei Ara-dului, iar episcopul dr. Andrei Magieru,Sfântului Sinod la 30 august 194837. Cea din urmă contribu\ie o reprezin-tă participarea în calitatea de secretar deședin\ă a sesiunii extraordinare a Adună-rii Eparhiale a Aradului din 26 iunie 1948prin care Eparhia Aradului a aderat laMitropolia Banatului invocându-se camotive: geografice, administrative, șco-lare, de justi\ie, de comunica\ie, econo-mice, industriale etc.Având în vedere că în urma constată-rilor de mai sus, interesele bisericești aleinstitu\iilor Eparhiei Aradului… vor puteafi mai bine sus\inute și apărate dacă Epar-hia Aradului va face parte din aceeași pro-vincie mitropolitană cu eparhiile Banatu-lui… decât dacă Eparhia noastră varămâne și pe mai departe în situa\ia peri-ferică de astăzi în cadrele MitropolieiArdealului38.Împlinindu-și misiunea na\ională,preo\ească și didactică, Pr. Prof. NicolaePopovici a trecut la cele veșnice la 20 mar-tie 1956 la 72 de ani de via\ă din care 46de preo\ie și 23 de activitate didactică.Părintele ic. stavr. dr. Nicolae Popovici afost îngropat în 22 martie în prezen\a epis-copului Andrei Magieru. Panegiricul afost rostit de preotul prof. dr. Ilarion V.Felea. Vorbitorul a scos în eviden\ă per-sonalitatea celui adormit: Cărturar de marevaloare, traducător, ctitor al parohiei Ara-dul Nou, membru al conducerii eparhiale

și al corpora\iilor bisericești, părintele Niki,cum îi spuneau cunoscu\ii, a lăsat dâreadânci și amintiri plăcute pe oriunde a tre-cut39. Bănă\ean prin obârșie, Pr. Prof. Dr.Nicolae Popovici și-a adus contribu\ia lafăurirea Satatului Na\ional Unitar Român.A fost președintele Cercului ElectoralGătaia și a reprezentat localitatea la MareaAdunare Na\ională de la Alba Iulia. Cali-tă\ile morale, intelectuale și organizatori-ce l-au recomandat pentru diverse sulujiriîn Biserică și societate: director în Minis-terul Cultelor, profesor de teologie, autorde scrieri teologice, reprezentant al Epar-hiei Aradului la diverse congrese pe temedidactice. A contribuit activ și la redacta-rea Statului de organizare și func\ionare alBisericii Ortodoxe Române (1935, 1948).Pre\uit și iubit de episcopul eparhiot, cola-boratori și studen\i a rămas până la sfârși-tul vie\ii slujitor al altarului în parohii rura-le și ctitor al celei din urmă: BocșaRomână, Gătaia și Aradul Nou.Prin scrierile sale, patriotismul și iubi-rea de \ară răzbat în fiecare dintre acestea.În predică afirma că ,,Biserica este scutulneamului românesc împotriva înstrăin-ării”, iar în Memoriul pentru sprijinirearidicării bisericii spune: ,,parohia este celmai puternic factor de afirmare și conso-lidare na\ională și religioasă”. Preot dr. Valentin Bugariu
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În zorii zilei de 9 februarie 2019,Preacucernicul Părinte Aurel Faurde la Parohia Grăniceri, Pro-topopiatul Arad, a trecut la celeveșnice, la vârsta de 64 deani.Potrivit rânduielii bisericești,trupul neînsufle\it al părintelui a fostdepus în biserica parohială dinGrăniceri, unde părintele a slujitaproape 33 de ani.Sâmbătă și duminică seara s-auoficiat îndătinatele slujbe de priveg-hi de către preo\ii din parohiile înve-cinate, în prezen\a credincioșiprezen\i în număr mare pentru a-șilua rămas bun de la păstorul lor.În după-amiaza zilei deduminică, Înaltpreasfin\itul PărinteArhiepiscop Timotei al Aradului afost prezent la căpătâiul părinteluisăvârșind o rugăciune de dezlegare
și transmi\ând familiei și credin-cioșilor un cuvânt de mângâiere. Luni, începând cu orele 1200 , afost oficiată slujba de înmormântare,

de către un sobor de preo\i în frun-tea cărora s-a aflat PreacucerniculPărinte Gheorghe Gligor, ConsilierSocial al Arhiepiscopiei Aradului șiPreacucernicul Părinte FlaviusPetcu\, Protopopul Aradului.La momentul cuvenit,Preacucernicul Părinte ConsilierGheorghe Gligor a rostit cuvântulde învă\ătură, transmi\ând totodatăcuvântul de binecuvântare al Înalt-preasfin\itului Părinte ArhiepiscopTimotei.Cuvântul de rămas bun, adresatfamiliei și credincioșilor a fost ros-tit de către Părintele Protopop Flav-ius Petcu\, creionând în cuvântul săupersonalitatea și slujirea părinteluiAurel.După slujba de înmormântare,sicriul cu trupul neînsufle\it a fost

purtat în procesiune în jurul bisericiiși apoi a fost dus în cimitirul local-ită\ii Chisindia pentru a fi înmor-mântat. ***Biografia părintelui Aurel Faur:S-a născut la 10 mai 1954, însatul Iosășel-Gurahon\;Urmează școala primară înlocalitatea natală, clasele gimnazialeprecum și liceul în localitatea Gura-hon\;În anul 1978 absolvă InstitutulTeologic din Sibiu;În aprilie 1979 este hirotonitpreot pe seama Parohiei Frumușeniunde păstorește până în anul 1986;În anul 1986 se transferă la Paro-hia Grăniceri, unde va păstori timpde treizeci și trei de ani.Pr. Nicolae-Claudiu Vidican
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Preotul Aurel Faur de la Parohia Grăniceri a trecut la Domnul 

Preotul Teodor Gorea a trecut la viaţa cea veşnică
„Acum slobozeşte pe robul Tău,Stăpâne, după cuvântul Tău înpace…” Aşa a rostit bătrânul şi drep-tul Simeon când L-a primit pe Domnulîn braţele sale. Tot aşa a spus şi vred-nicul şi venerabilul preot iconomstavrofor Teodor Gorea în ziua deînainte prăznuire a Întâmpinării Dom-nului, când a plecat să slujească laLiturghia îngerească din ceruri.Născutîn Basarabia, în anul 01 iulie 1920, aprimit „Odorul-Hristos” din TainaPreoţiei între românii basarabeni. Acunoscut pribegia, datorită situaţieipolitice din Basarabia în timpul celuide al doilea război mondial. Ajuns înţară, şi-a împlinit chemarea acolo undea fost rânduit, chiar dacă asta a însem-nat să se mute de mai multe ori îndiferite parohii. Greutăţile vieţii nu i-auşters zâmbetul cu care îi întâmpina pecredincioşi. După ce a rămas văduv, avenit să locuiască în Arad, ajungând labiserica din Grădişte unde, timp de 20de ani, duminică de duminică,Liturghie de Liturghie, a fost prezent înmijlocul credincioşilor ajutând preoţiiparohiei în săvârşirea Sfintelor Slujbe.După cum spunea Înalt Preasfinţi-tul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, prezent la slujba de priveg-hi din seara precedentă înmormântării,

alături de un sobor de preoţi şi dia-coni, părintele Teodor Gorea a avutîntotdeauna pentru fiecare, fie că eracredincios de rând, slujitor al altaruluisau chiar episcop, un cuvât bun, oîndrumare, un zâmbet ce pornea dinsufletul său curat şi din credinţa nestră-mutată în slujirea care i-a fost încred-inţată atunci când a primit darul pre-oţiei. „Pentru părintele Teodor preoţianu s-a oprit în momentul pensionării,pentru că darul preoţiei nu se încheieniciodată. El a înţeles că atâta timp câtDumnezeu îi dă putere, trebuie să fie însfânta Biserică slujind Celui pe care l-a iubit atât de mult.” Înalt PreasfinţiaSa l-a asemănat cu dreptul Simeoncare trăia în preajma Templului aştep-tând Mântuirea, părintele fiind nelipsitde la toate slujbele din biserica paro-hială Grădişte.Într-o biserică plină de credincioşiînlăcrimaţi, părintele paroh Blaj MihaiOctavian, în cadrul cuvântului de laslujba Înmormântării, a subliniatdăruirea cu care părintele Teodor slu-jea la Sfânta Liturghie, această dăruirea sa oglindindu-se în credincioşii pecare i-a adunat în jurul său. „Nu prinforţă, nu bătând cu pumnul în masă,nu obligând, ci prin simplitatea şi sen-inătatea cuvântului, prin bunătate şizâmbet a reuşit să ne adune aici,

astăzi, în număr atât de mare.” Părin-tele paroh a vorbit despre datoria preo-tului din momentul în care primeşteSfântul Agneţ din mâinile ierarhului,datorie care nu se sfârşeşte decât atun-ci când preotul dă seamă de darulprimit înaintea lui Dumnezeu.Părintele Teodor a înţeles şi a păzitdatoria sa în cei peste 75 de ani de slu-jire, până în ultima clipă a vieţii sale,chiar sacrificând uneori pe cei dragi aisăi. Cei care i-au fost în preajmă i-aucunoscut sufletul blând ce-i îndrumape toţi la înţelegere şi pace, la dragoste

şi dăruire, la Hristos, aşa cum spuneachiar el însuşi: „Prin preot trebuie săSe vadă Cel care i-a dat harul, adicăHristos.”Va rămâne mereu viu în inimile şiîn rugăciunile celor care l-au cunoscut!Biografia părintelui TeodorGorea:S-a născut la 1 iulie 1920 în satulOrdăşei, judeţul Orhei, din familie derăzeşi. Face şcoala primară în satulnatal, apoi Seminarul Teologic dinChişinău şi, după război, InstitutulTeologic din Cluj. Este hirotonit preot

în 14 noiembrie 1943 pentru ParohiaChipeşca, judeţul Orhei.S-a refugiat dincoace de Prut în 14martie 1944, ajungând preot la Sado-va, judeţul Dolj, pentru un an. Slujeşteapoi ca preot în parohiile Checheş (jud.Timiş) – 5 ani, Sâmbăta (jud. Bihor) –5 ani, Bănişor (jud. Sălaj) – 17 ani,Gepiu (jud. Bihor) – 14 ani.Iese la pensie la 62 de ani, slujindca preot pensionar la parohiile Meha-la din Timişoara – 17 ani, şi Grădiştedin Arad – 20 ani.PS Valerian, episcopul Oradiei, îiacordă rangul de iconom (protopoponorar) în 30 octombrie 1960, iar IPSTimotei, Arhiepiscopul Aradului, îi dărangul de iconom stavrofor în 27 feb-ruarie 2011.În 2011 primeşte şi Diplomă deExcelenţă acordată de secretarul de statVasile Timiş din cadrul MinisteruluiCulturii şi Patrimoniului Naţional.La 70 de ani de preoţie, în 17noiembrie 2013, primeşte din parteaIPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului,un tomos prin care i se recunoscmeritele deosebite în slujirea Bisericiişi a patriei.A trecut la cele veşnice, după 75 deani de vrednică slujire preoţească, în 1februarie 2019.Diacon prof. Călin Teuca 

Urmare din pagina 1Principalele institu\ii ale statului– Casa Regală, Parlamentul, Biseri-ca – au trimis mesaje de condo lean\e.Ceremonia funerară a fost unaimpresionantă, la care au participat20.000 de oameni. Printre perso -nalită\ile prezente s-au numărat IuliuManiu, Octavian Goga, Ioan Suciu,Alexandru Lapedatu, MitropolitulArdealului, Nicolae Bălan.În semn de omagiu postum, pub-lica\ia „Biserica și Școala” i-a ded-icat un număr special marelui băr-bat, prezentând inclusiv panegiricelerostite cu această ocazie. Spre exem-plu, Episcopul Grigorie Comșa alAradului a subliniat în cuvântareasa faptul că „Vasile Goldiș n-a fostpreot, dar jertfa adusă de el pealtarul neamului și al Bisericii,curată și sfântă a fost și precum laînviere stră luci-vor ca diamanteletăieturile și ranele martirilor, așa lu -mina-vor faptele lui Vasile Goldiș înlumina veciniciei. […] Vasile Goldiș era dintre cei aleși,

cari au luminat prin iubirea de Dum-nezeu și de neam”, concluzionaEpiscopul Aradului.În paginile aceleiași reviste „Bis-erica și Școala”, redactorii mai con-semnau următoarele aprecieri despreînsemnătatea și personalitatea mare-lui luptător al unirii: „Neamul româ-nesc și Biserica noastră Ortodoxădeplâng în pierderea lui VasileGoldiș pe unul dintre cei mai distinșiși iluștri bărba\i ai patriei noastre…Vasile Goldiș a fost cel mai profundși bine pregătit bărbat din partidulna\ional român, din fosta Ungarie.Sus\i nem și afirmăm că VasileGoldiș a fost mintea acestui partid.Toate prin tr’nsul s’au făcut și fărăde dânsul nimic nu s’a făcut. Declar-a\ia pe care a cetit-o în anul 1918d.Vaida în parlamentul dinBudapesta a fost opera lui Goldiș.Propunerile din 1918 dela Alba-Iulia, prin care se făcea alipirearomânilor din Ardeal și păr\ileungurene cu România, au fost ocapodoperă a lui Vasile Goldiș. Nu

mai insistăm asupra rolului de ini\i-ator și îndrumător al lui VasileGoldiș în treburile noastre bis-ericești, căci toată lumea știe, că el afost spiritul conducător în adunărileproto popești, eparhiale, până sus laCongresul Na\ional Bisericesc”.Cuvintele acestea subliniază cu otușă puternică impor tan\a omuluiGoldiș și lunga sa luptă pentru drep-turile na\ionale și sprijinul său sub-stan\ial adus Bisericii neamului.Încheiem evocarea noastră a luiVasile Goldiș lăsându-l pe SilviuDragomir să descrie în frumoaselecuvinte ale epocii ceea ce credeaucei de atunci și ceea ce credem șinoi, cei de astăzi, despre acesta: „Afost, cu adevărat, un «ursitor de gân-duri pentru \ară… un luptător zi dezi… un părinte al patriei». Faptelesale formează de acum patrimoniulscump al na\iunei”.Sursa:http://ziarullumina.ro/un-parinte-de-patrie-un-aparator-al-credintei-stramosesti-dum-141283.html

,,Un părinte de Patrie”, un apărător al credinţei strămoşeşti



SLUJIRI 
CHIRIARHALE 

Sfânta Liturghie Arhiereascăla Mănăstirea Hodoş-BodrogÎn ziua praznicului ÎntâmpinăriiDomnului, 2 februarie 2019, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhie-piscopul Aradului, a fost întâmpinatcu multă bucurie de obştea sfinteimănăstiri şi numărul mare de cre-dincioşi care frecventează aceastăstrăveche vatră monahală.Cu acestprilej, Chiriarhul arădean a săvârşitSfânta Liturghie Arhierească înbiserica cu hramul ,,PogorâreaSfântului Duh”, înconjurat de unsobor de preo\i și diaconi, dintrecare amintim: Protos. GrigorieTimiș, stare\ul mănăstirii, Arhim.Nestor Iovan, Protos. Dr. IustinPopovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, Protos.Dr. Nicolae Tang, Lector universi-tar la Facultatea de Teologie Orto-doxă din Arad, Arhid. Dr. TiberiuArdelean, inspector eparhial.Cuvântul de învăţătură rostit deChiriarh a fost pus sub titlul,,Legiuitor și împlinitor” (cf. Luca2; Evr. 7), sau Cuvântul lui Dum-nezeu întrupat pentru mântuireaomului, recunoscut astfel de unreprezentant al Legii vechi, ales săîntrezărească desăvârșirea prinlucrarea Bisericii de înnoire a lumii.Dreptul Simeon, încrezător în făgă-duin\ele divine, cerând dezlegareaașteptării sale mesianice, se facepildă pentru mul\i de încurajare înrespectarea rânduielilor sfinte pen-tru genera\iile ce urmează, a sub-liniat Înaltpreasfin\ia Sa.La finalul slujbei, părintele Pro-tos. Grigorie Timiş, stareţul mănă-stirii, a mulţumit Ierarhului pentruprezenţa în mijlocul obştii, dar şipentru bucuria oferită numeroşilorpelerini prezenţi prin slujirea Sfin-tei Liturghii, adresând Înaltpreas-finţiei Sale urări de viaţă îndelun-gată, sănătate şi realizări bogate înslujirea eparhiei.Slujire arhierească şi hirotoniiîn Parohia Arad-Bujac. Parastas pentru Prof. Univ.Dr. Aurel ArdeleanÎn Duminica a 32-a dupăRusalii, Chiriarhul arădean, Înalt-preasfin\itul Părinte ArhiepiscopTimotei a poposit în Parohia Arad-Bujac. Cu acest prilej, Înaltpreas-fin\ia Sa a săvârșit Sfânta LiturghieArhierească în biserica cu hramul,,Nașterea Sfântului Ioan Boteză-torul”, înconjurat fiind de un soborde preo\i și diaconi, în prezen\a ofi-cialită\ilor locale, a conducerii șicorpului profesoral al Universită\iide Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad șia numeroși credincioși.Din soborul slujitor au făcutparte: Protos. Dr. Iustin Popovici,consilier cultural, Pr. Silviu Faur,consilier bisericesc, Pr. Paroh Dr.Vasile Pop, Arhid. Dr. TiberiuArdelean, inspector eparhial.Cuvântul de învă\ătură rostit deChiriarh a fost pus sub titlul,,Desăvârșirea creștină” (cf. 1 Tim.4; Lc. 19) sau conlucrarea credin-ciosului cu harul dumnezeiesc, încare sens se în\elege îndreptarea,mântuirea, îndumnezeirea. VameșulZaheu e chemat de Mântuitorul săgăsească această stare pe care oarată lămurit Sfântul Ap. Pavel,adică a ,,bărbatului desăvârșit,măsura vie\ii deplinătă\ii lui Hris-tos”, prin urcarea scării virtu\ilor,simbolizată de pomul în care celchemat s-a urcat să-l vadă pe Dom-

nul și care amintește de cel alcunoașterii binelui și răului; astfelreușind să se ridice din cădere spreun urcuș continuu, a subliniat Înalt-preasfin\ia Sa.În cadrul slujbei, Înaltpreas-fin\itul Părinte Timotei a hirotonitpe diaconul Viorel Iute întru preotpe seama Parohiei Conop, Pro-topopiatul Lipova și pe tânărulLiviu-Adrian Bisorca întru diaconpe seama Parohiei Arad-Centru.Noul hirotonit întru preot a fosthirotesit la finalul slujbei întruduhovnic.Parastas pentru profesorulAurel ArdeleanDupă Sfânta Liturghie Înalt-preasfin\itul Părinte Timotei dim-preună cu Preasfin\itul PărinteEmilian Crişanul, Episcop- vicar,înconjura\i de un sobor de preo\i șidiaconi, la care s-a adăugat și Părin-tele Traian Micoroi, parohul Cate-dralei Vechi, a săvârșit SlujbaParastasului de 40 de zile de la tre-cerea la cele veșnice aProf.Univ.Dr. Aurel Ardelean, Rec-torul fondator și PreședinteleUVVG din Arad. La slujba Paras-tasului a participat familia regretat-ului profesor, conducerea, profe-sorii și studen\ii UVVG, în fruntecu Doamna Rector și PreședinteCoralia Cotoraci, domnul IustinCionca, Președintele ConsiliuluiJude\ean Arad, domnul GheorgheFalcă, Primarul Municipiului Arad,domnul dr. Gennaro Galasso, medicstomatolog, responsabil cu CentrulCultural Italian din cadrul UVVG,director ESAT CHIRURGODENTdin Italia, precum și numeroși cred-incioși.La acest moment de comemo-rare, Înaltpreasfin\itul Părinte Tim-otei a vorbit despre meritele atât peplan știin\ific cât și cultural-spiri-tual, în diferite organiza\ii bis-ericești sau laice pe care le-a avutProfesorul Aurel Ardelean. Deacest lucru suntem convinși văzândpre\uirea celor care l-au cunoscutși au fost beneficiarii activită\ii sale,cu nădejdea răsplătirii sale cereștica unul ce a avut sim\ământul drep-tă\ii. Asemenea Dreptului Simeon,pomenit astăzi în legătura praznicu-lui Întâmpinării Domnului și careși-a văzut misiunea împlinită,cerând dezlegarea așteptării, a fostși profesorul Aurel Ardelean, tre-cut la cele veșnice la finalul AnuluiCentenar de organizarea căruia s-aocupat pe plan local, a mai amintitÎnaltpreasfin\ia Sa.Răspunsurile liturgice au fostoferite de Grupul vocal ,,TrifonLugojan”, dirijat de tânărul MarinelRoz.În încheiere, PreacucerniculPărinte Vasile Pop a mul\umit Înalt-preasfin\itului Arhiepiscop Timoteipentru prezen\a constantă în via\aparohiei, pentru părintească purtarede grijă arătată și participarea latoate momentele mai însemnate dinvia\a comunită\ii. Cuvinte demul\umire pentru participare la Slu-jba Parastasului domnului Prof.Aurel Ardelean au fost adresate șiPreasfin\itului Episcop-vicar Emil-ian, soborului preo\ilor și dia-conilor, precum și tuturor credin-cioșilor prezen\i.Chiriarhul arădean l-a pomenit pe marele patriot Vasile Goldiş în satul săunatal, la 85 de ani de la trecerea la cele veşniceÎn Duminica a 17-a după Rusalii(a Cananeencei), 10 februarie 2019,

Chiriarhul arădean a poposit înParohia Vasile Goldiș din Pro-topopiatul Ineu, satul natal al mare-lui patriot Vasile Goldiș, cu prilejulîmplinirii a 85 de ani de la trecereasa la cele veșnice (10 februarie1934).Cu acest prilej, Înaltpreas-fin\itul Părinte Arhiepiscop Timoteia săvârșit Sfânta LiturghieArhierească în biserica parohială cuhramul ,,Înăl\area Domnului”,înconjurat de un sobor de preo\i dincare au făcut parte: Pr. Adrian Zaha,protopopul Ineului, Pr. paroh FlorinCulda și Pr. pensionar Pavel Purice.La sfânta slujbă au participat șidomnul Emanuel Horhat, primarulComunei Beliu, domnul viceprimarIoan Mihoc, membrii Consiliuluiparohial, precum și un număr marede credincioși.Cuvântul de învă\ătură rostit decătre Înaltpreasfin\itul Părinte Tim-otei, în legătură cu Evanghelia șiApostolul zilei (2 Cor 6, Matei 15)și evenimentul comemorării mare-lui patriot a fost despre ,,StăruinBaîn bine” care angajează pe credin-cios prin ordinea ce o crează dupălegi și posibilită\i de îndeplinire înlucrarea ce duce spre desăvârșire,îndepărtează superficialitatea șiîncurajează hărnicia în scopul real-izării a ceea ce este folositor. Exem-plul femeii cananeence este con-cludent ca și sfatul apostolului zileide a săvârși mereu binele în comu-niunea creștină.La sfârșitul Sfintei Liturghii,Înaltpreasfin\itul Părinte Timotei asăvârșit o slujbă de pomenire pentrumarele patriot Vasile Goldiș, la 85de ani de la trecerea lui în veșnicie.În cuvântarea Înaltpreasfin\iei Sale,Chiriarhul arădean s-a referit la per-sonalitatea lui Vasile Goldiș,corifeu al Marii Uniri de la 1918,numele său fiind dat și parohiei spreurmarea exemplului său de stăru-in\ă în strădaniile pentru împlinireanăzuin\elor poporului nostru spreunitate și progres. De asemenea,Înaltpreasfin\itul Părinte Timotei ainsistat asupra râvnei pe care a ară-tat-o Bisericii Ortodoxe Române,mai ales că a făcut parte dintr-ofamilie de clerici, tatăl său fiindpreot și unchiul episcop, iar el sec-retar eparhial. În contextul AnuluiOmagial al satului românesc, Ier-arhul a amintit faptul că VasileGoldiș, în calitate de președinte al,,Astrei”, în unul din discursurilesale spunea: ,,Fac mărturisire decredinFă, declarând, că socotesc caprincipal obiectiv al acestei asoci-aFiuni satul românesc” (Discursurirostite în preajma Unirii și la Aso-ciaFiunea Culturală ,,Astra”). Toto-dată, Arhiepiscopul Aradului aapreciat faptul că personalitateamarelui patriot arădean VasileGoldiș a fost evocată în paginileZiarului Lumina de Duminică prinstudiul intitulat ,,Un părinte depatrie, un apărător al credinFei

strămoșești”, apărut tocmai înnumărul din ziua de 10 februarie2019.Răspunsurile liturgice au fostdate de minunatul cor de copii alparohiei, sub atenta îndrumare adoamnei preotese Flavia AnamariaCulda.La final, Părintele paroh FlorinCulda a mul\umit Înaltpreasfin\itu-lui Părinte Timotei pentru faptul căa poposit în mijlocul credincioșilordin satul Vasile Goldiș tocmai înziua de comemorarea a mareluipatriot român, tuturor preo\ilor, ofi-cialită\ilor și credincioșilor prezen\i.Slujire Arhierească în Paro-hia ChelmacÎn Duminica Vameșului șiFariseului, a 33-a după Rusalii (17februarie 2019), Înaltpreasfin\itulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a slujit Sfânta LiturghieArhierească împreună cu Preas-fin\itul Părinte Siluan, EpiscopulEparhiei Ortodoxe Române dinUngaria și Loc\iitorul EpiscopieiDaciei Felix și cu un numeros soborde preo\i și diaconi, în ParohiaChelmac, care este și satul natal alIerarhului românilor din Ungaria șiSerbia.Din sobor au mai făcut partePărintele Arhimandrit CalinicCovaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei dinUngaria, Părintele ProtosinghelVisarion Tuderici, SecretarulEparhial, Părintele Florin Olteanu,Protopopul de Giula și PărinteleOrigen Sabău, Protopopul deDobri\ân (Debrecen), din EpiscopiaUngariei, Părintele Mircea Șirian,Secretarul Protopopiatului de Lipo-va, Părintele Cornel Ardelean,Parohul Chelmacului și al\i clerici,iar slujba a fost prilejuită și deîmplinirea unui an de la trecerea lacele veșnice a credinciosuluiMănuilă Constantin Alexandru,tatăl Preasfin\itului Părinte Siluan.Alături de credincioșii din Chel-mac, la slujbă au participat și cleri-ci, monahi și monahii din Ungariași credincioși din Lipova, Arad,Timișoara, Hunedoara, sau din altepăr\i, veni\i la Chelmac cu acestprilej.Răspunsurile liturgice au fostdate în stil tradi\ional local bănă\eande grupul coral de tineri din sat,intitulat „Anastasis”, care a luatfiin\ă în anul 2007, sub conducereaPărintelui Matei Vasile Florin,Preot Paroh la Parohia Bata și orig-inar din Chelmac, fiind continua-torul primul cor din acest sat, corulplugarilor, înfiin\at la începutul sec-olului al XX-lea, de Părintele PavelBichicean, Parohul satului din aceavreme.Cuvântul de învă\ătură al zilei afost rostit de Preasfin\itul PărinteSiluan care a subliniat importan\aaparte a acestei duminici, ce inau-gurează perioada Triodului și

începutul pregătirilor pentru Postulcel Mare din acest an și care neîndeamnă din nou să ne străduim,prin mersul la biserică, mai multănevoin\ă, rugăciune, smerenie șipost, să sporim duhovnicește,asemenea, vameșului, dar să necunoaștem și păcatele și neputin\elenoastre, cerând ajutorul lui Dum-nezeu, și să încercăm să fugim deispitele fariseului, care deși senevoia duhovnicește, ajungând săse creadă mai bun decât al\i oameni,și-a pierdut plata ostenelilor sale.Toate învă\ăturile și Tainele Bis-ericii noastre au un rost adânc și unfolos duhovnicesc, încercând săvină în sprijinul creștinului ortodoxși să îi arate care sunt lucrurile buneși de ce primejdii trebuie să se fer-ească în această via\ă pentru a-șiputea îndeplini menirea și a fi maiaproape de Dumnezeu și de semeniisăi. La momentul potrivit, copiii aufost împărtăși\i cu Sfintele Taine.Îndată după Sfânta Liturghie,soborul slujitor, condus de Înalt-preasfin\itul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a săvârșitslujba parastasului la 1 an de la tre-cerea la cele veșnice a robului luiDumnezeu Constantin Mănuilă, fiual acestui sat, în care s-a născut îndata de 3 iulie 1941 și unde și-a trăitîntreaga sa via\ă, alături de so\ia șifamilia sa, din care a rânduit BunulDumnezeu să se nască și un slujitoral Sfintelor Altare ale Bisericii Stră-moșești. Aici a făcut primele claseale Școlii Generale, aici a muncitmai târziu, alături de familia sa,îndeplinind diferite activită\i, în sat,sau la comuna Conop, în adminis-tra\ia locală, sau în gospodăria sa,aici a învă\at să iubească BisericaStrăbună, pe care a urmat-o cu cred-incioșie, până în cea din urmă zi avie\ii sale, petrecută în urmă cu 1an, în Duminica lăsatului sec debrânză, pentru începutul PostuluiMare, din Anul Mântuirii 2018 (în18 februarie), îndată dupăîncheierea Sfintei Liturghii, unde acântat la strană. În semn de cinstirepentru memoria sa și răspunzândchemării familiei și a Preasfin\ituluiPărinte Siluan, Înaltpreasfin\itulPărinte Timotei, dimpreună cuceilal\i clerici slujitori, au venit laacest popas tradi\ional de rugăci-une săvârșită pentru odihna sufle-tului celui mutat la cele veșnice și arostit un cuvânt părintesc, demângâiere și de învă\ătură. În aces-ta, Chiriarhul arădean a rememoratde pe parcursul vie\ii celui pomenitcele care au constituit meriteledobândite ca cetă\ean devotat \ăriiși credincios de frunte al bisericii.Timp îndelungat, ca primar al satu-lui s-a îngrijit aparte și de bunulmers al parohiei. Drept aceea, estecu cale a fi men\ionat cu cinste laacest moment comemorativ tocmaiîn Anul omagial al satului româ-nesc în care se face referire și laprimarii gospodari, astfel rămânândca exemplu pentru localnici.Potrivit tradi\iei locale, celorprezen\i la slujbă le-au fostîmpăr\ite pachete cu dulciuri, iarpomenirea de la biserică s-aîncheiat prin îndătinata agapă carese oferă în astfel de împrejurări.Biserica de zid din Chelmacdatează din anul 1815 și a fost ridi-cată în locul unei biserici maivechi, din lemn, care a fost maiapoi transportată cu plutele, peMureș, în amonte și mutată înlocalitatea Tisa, unde există pânăîn ziua de astăzi.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Slujire Arhierească în bisericadin incinta Spitalului Municipal din AradÎn cea de-a doua duminică dinTriod, a întoarcerii Fiului risipitor,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a slujitSfânta Liturghie în biserica pusăsub ocrotirea Sfintei Cuv. Teodorade la Sihla şi a Sfântului Ierarh Iosifcel Nou de la Partoş, din incintaSpitalului Municipal din Arad,înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi.Prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale aprilejuit un moment de bucurie şiîn acelaşi timp de mângâiere atâtpentru bolnavii din acest spital, câtşi pentru credincioşii care frecven-tează acest locaş de rugăciune. LaSfânta Liturghie au participat șimembri din cadrul personaluluimedical.În cuvântul de învăţătură, Chiri-arhul arădean a vorbit despre,,Familia creștină” – biserica mică(cf. I Cor. 6, Luca 15), ce face partedin marea familie bisericească încare fiecare membru o privește caTrup tainic al Mântuitorului, rapor-tul între to\i fiind ca și acela dintrepărin\i și copii, iar între cei dinurmă ca între fra\i, împreună fiindfiii după har ai lui Dumnezeu. Atun-ci când cineva alunecă într-un feldin unitatea familială ceilal\i suntîndatora\i a-l readuce, cunoscând căDumnezeu însuși primește pe cel cedă dovada conștiin\ei greșelii iarprin căin\ă și mărturisire doreșteiertarea și întoarcerea spre reinte-grare și comuniune. Perioada Trio-dului, cu această duminică aîntoarcerii Fiului risipitor oferăprilejul cugetării asupra acesteiîndatoriri a creștinului fa\ă deîntreaga obște. Unitatea spital-icească, întrucât caută sănătatea atâttrupească cât și sufletească desigurcă își poate da partea cuvenită înacest cadru, a mai adăugat Înalt-preasfin\ia Sa.Preotul Rovin Petruşe a mulţu-mit Chiriarhului pentru bucuriaprilejuită atât bolnavilor cât şi cred-incioşilor care au fost prezenţi laSfânta Liturghie.
AGENDA 

PREASFINAITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL 
Liturghie Arhierească în par-aclisul Facultăţii de TeologieOrtodoxă din Arad Preasfin\itulPărinte Emilian Crișanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, aslujit de Sărbătoarea ÎntâmpinăriiDomnului la Paraclisul Facultă\iide Teologie din Arad. SărbătoareaÎntâmpinării Domnului ni-i arată peFecioara Maria șidreptul Iosif care,în ascultare fa\ă de Legea mozaică,se îndreaptăspre templul dinIerusalim pentru a oferi pruncul,întrucât eraÎntâiul născut, Domnuluiși a-L răscumpăra printr-un sacrifi-ciu (cf. Luc. 2, 22-24). Acestpraznic este unul dintre cazurile încare timpul liturgic îl oglindește pecel istoric, deoarece astăzi seîmplinesc exact 40 de zile de laNașterea Domnului. Preasfin\itulPărinte Episcop Emiliana explicatfaptul că sărbătoarea ÎntâmpinăriiDomnului „reprezintă un act decredin\ă, răbdare, smerenie și iubirefa\ă de Dumnezeu”.Simeon și Anacontemplă lumina lui Dumnezeu,care vine să lumineze lumea șiprivirea lor profetică se deschide

spre viitor, ca vestire a lui Mesia:„lumină pentru luminarea nea-murilor!” (Luc. 2, 32).Preasfin\itul Părinte EpiscopEmilian a explicat celor prezen\iînParaclisul Facultă\ii de Teologiefaptul că sărbătoarea ÎntâmpinăriiDomnului ne cheamă să îl întâmp-inăm și noi personal pe Hristos înBiserică „unde suntem bineveni\ipentru a dobândi sfin\enia șiînveșnicirea care dintre noi putemsă primim pe Domnul Iisus Hristosşi să ne împărtăşim de prezenţa luilucrătoare și iubitoare: „pentru aprimi cuvântul luiDumnezeu, tre-buie să ne deschidem sufletele, iarpentru a neîmpărtăși cu Trupul șiSângele Lui Hristos, trebuie să necură\im fiin\a”. Dumnezeu necheamă la Biserică, unde putem să-L întâlnim, să-L recunoaștem, să-Lprimim, să-L vedem iconic, dar maiales „îl putem avea euharistic înfiin\a noastră”.Întâmpinarea Domnului consti-tuie o icoană elocventă a dăruiriipropriei vie\i lui Dumnezeu, care„este iubire, lumină șivia\ă”,…„așadar să-L dorim pe Elpentru a deveni oameni drep\i șibuni, milostivi și frumoși…”, aspus în cuvântul de învă\ăturăPreasfin\itul Emilian Crișanul,Episcop Vicar al ArhiepiscopieiAradului.Întreg cuvântul de învă\ă-tură al Preasfin\itului Părinte Emil-ian a arătat de fapt că via\a creștinăse naște din ascultarea Cuvântuluiluiie a Cuvântului lui Dumnezeu,care ne cere să nu fim rigizi, nicio-dată închiși, mereudeschiși la glasullui Dumnezeu care vorbește, caredeschide, care îndrumă, care neinvită să mergem spre orizontulduhovnicesc al vie\ii Bisericii, camărturia noastră creștină să fiecoerentă șiluminoasă.
Alături de Preasfin\itul Părinte

Episcop Emilian au slujit Arhim.
Conf. Univ. dr. Teofan Mada, vicar
eparhial, Pr. Arhid. Mircea Pro-
teasa, Consilier Economic, Pr. Lect.
Univ. dr. Ioan Lazăr, Pr. Conf.
Univ. dr. Lucian Farcașiu, Pr. Lect.
Univ. dr. Ștefan Negreanu și Arhid.
Gheorghe Lehaci, precum și Ierom.
Dometie Furtună (student anul II).Slujire Arhierească în ParohiaŞeitinÎn duminica a 32-a după Rusalii,Preasfin\itul Părinte EmilianCrișanul, Episcop Vicar al Arhi -episcopiei Aradului, a slujit SfântaLiturghie, din încredin\area ÎnaltPreasfin\iului Părinte ArhiepiscopTimotei Seviciu ArhiepiscopulAradului în Biserica cu hramul Sf.Grigore Teologul.Din sobor au făcut parte Pc.Părinte Protopop Petcu\ Flavius, Pc.Părinte Consilier economic Arhidi-acon Mircea Proteasa, Pr. Paroh

Lazăr Nicolae- Mirel, Pr. BosancuAlin și Pc. Părinte Arhidiacon Ghe-orghe Lehaci. După rostirea Sf.Evanghelii a urmat cuvântul deînvă\ătură la evanghelia de la Sfân-tul Evanghelist Luca, cap.19 ,1-10,explicând credincioșilor întâlnireaMântuitorului Iisus Hristos cuvameșul Zaheu, care a dorit doar săî-L vadă pe Mântuitorul nu și să îlcheme în casa sa. La chemarea luiZaheu, care s-a urcat într-un sico-mor, fapt ce arată că Zaheu era unom mic de statură, i-a spus acestu-ia ,, Zahee coboară-te degrabă căciazi am să rămân în casa ta ” Luca:19, 5 .Explicarea acestui pasaj esteacela că și noi trebuie să-l primimpe Dumnezeu în via\a noastră și săî-L primim fără să așteptăm noi săfim aten\iona\i prin boală sau altesemne îngăduite de Dumnezeu învia\a omului. Totodată s-a explicatimportan\a Sfintei Evanghelii ,careeste purtată de preot sau Diacon înmână la vohodul mic, închipuind peînsuși Mântuitorul Iisus Hristos,care împărtășește cuvântul Săuîntregii omeniri. După rugăciuneaamvonului s-a rostit rugăciunea debinecuvântare a ofrandelor și dupăaceasta sfin\irea drapelului tricolorpurtat în 1918, la Marea Unire decătre reprezentan\ii Șeitinului Nico-lae Manta si Rusandu Gheran.În încheiere, Preotul ParohLazăr Nicolae Mirel a mul\umitPreasfin\itului Părinte Emilian pen-tru prezen\a și dragostea care neînconjoară, tuturor oficialită\ilorjude\ene și locale, precum și cred-incioșilor din Parohie.Duminica Vameşului şi a Fariseului, la Catedrala Vechedin AradÎn Duminica a 33-a dupăRusalii, Preasfin\itul Părinte Emil-ian Crișanul, Episcop Vicar alArhiepiscopiei Aradului a săvârşitslujba Sfintei Liturghii în Biserica„Nașterea Sfântului Ioan Boteză-torul” din Arad.Potrivit tradi\iei, Preasfin\ia sa afost primit la intrarea în biserica desoborul de preo\i și numeroşi cred-

incioşi, tineri și copii, care s-aurugat împreună cu Ierarhul pentruiertare, smerenie, binecuvântare șiau mul\umit lui Dumnezeu pentrutot binele și ajutorul.În cuvântul de învă\ătură, tâl-cuind pericopa evanghelică dinDuminica Vameșului și Fariserului,Ierarhul a vorbit credincioșilorprezen\i despre perioada Triodului,o perioadă a anului bisericesc, cecuprinde Postul Sfintelor Paști șicele patru duminici pregătitoare(Duminica Vameșului și a Fariseu-lui, a Fiului Risipitor, a Înfricoșă-toarei Judecă\i, a Izgonirii lui Adamdin Rai). Denumirea acesteiperioade provine de la cartea de cultnumită Triod și folosită cu prepon-deren\ă în acest interval, carecon\ine unele canoane alcătuite dintrei cântări (ode). Perioada Triodu-lui este un timp de rugăciune maiintensă, de ascultare mai atentă aSfintei Scripturi, o perioadă depocăin\ă și de spovedanie, deîmpărtășire mai deasă și de miloste-nie arătată celor în nevoi. Înainteaînceperii Postului Mare, Biserica arânduit patru duminici pregătitoare,ca să învă\ăm că pentru înnoireavie\ii noastre sufletești, pentruînvierea sufletului din moarteapăcatului și pentru întâlnirea lui cuHristos Cel răstignit și înviat, suntesen\iale trei lucrări mari, și anume:rugăciunea smerită, pocăin\a sin-ceră și milostenia generoasă.Așadar, Biserica a rânduit ca noi săpornim la drum cunoscând scopul șitraseul urcușului nostruduhovnicesc spre Înviere, dar șimijloacele de pregătire pentru aprimi cu bucurie lumina SfintelorPaști. Să unim astfel fapta bună cusmerenia în Duminica Vameșuluisi a Fariseului, să invă\ăm de lafariseu fapta cea bună, iar de lavameș, rugăciunea smerită. Prinpilda pe care ne-o spune, Mântu-itorul Hristos ne înva\ă că nu oricerugăciune este primită de Dum-nezeu, ci numai rugăciunea smerită,făcută întru umilin\ă: „oricine seînal\ă pe sine se va smeri; iar celcare se smerește pe sine se vaînăl\a”(Luca 14,11). Numai smere-nia deschide ușile iertării păcatelor,iar cine se pocăiește în stare derugăciune smerită își poate îndrep-ta via\a.Alături de Preasfin\ia Sa au slu-jit și PC. Pr. Prof. Cristinel Ioja,decanul Facultă\ii de Teologie, PC.Pr. Traian Micoroi, parohul Bis-ericii „Nașterea Sfântului IoanBotezătorul” din Arad, PC. Pr. IoanTulcan, PC. Lazăr Ioan, PC. Pr.Eugen Crișan, Arhid. Mircea Pro-teasa, Consilier Economic, Arhid.Gheorghe Lehaci.PS Părinte Emilian Crişanul aslujit la Mănăstirea Arad-GaiÎn a doua Duminică a Triodu-lui, a XXXIV-a după Rusalii, când

Biserica a rânduit cu multă înţelep-ciune duhovnicească să fie citită opericopă evanghelică deosebit deziditoare, ca să înţelegem cât defolositoare este pocăinţa pentruurcuşul nostru sufletesc spreÎnviere, cu binecuvântarea Înatl-preasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţi-tul Părinte Emillian Crişanul, Epis-copul Vicar al ArhiepiscopieiAradului, a poposit în mijloculobştii monahale de la Mănastirea,,Sf. Simeon Stâlpnicul” – AradGai, unde, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi, a săvârşit SfântaLiturghie.În omilia sa, ierarhul a explicatînţelesul Evangheliei de astăzi,arătând că cei doi fii pot reprezentadouă atitudini ale omului faţă deDumnezeu: una de ascultare, iar altade înstrăinare de Dumnezeu. ,,Aces-te două atitudini ale fiilor pot faceparte chiar din viaţa noastră, o etapădin viaţa noastră, suntem credin-cioşi, venim la biserică să neîmpărtăşim cu Dumnezeu şi la unmoment dat să ne înstrăinăm de El,ca după o perioadă să ne revenim înfire şi să ne întoarcem la Dum-nezeu”. Presfinţitul a mai arătat căDumnezeu, în pedagogia Sa, cândne depărtăm de El nu doreşte să nepierdem cu totul de la Viaţa veşnicăşi de aceea cum spune Evangheliaîngăduie vremuri grele, îngăduieboală, suferinţă, întristare, necaz,pentru a conştientiza faptul că fărăDumnezeu nu putem face nimic.Făcând o analogie între pericopaevanghelică şi Taina Mărturisirii şiiertării păcatelor sau TainaSpovedaniei, Preasfinţia Sa amenţionat că ,,ori de câte ori greşimşi cădem, important este să neîntoarcem acasă’’ şi Dumnezeu neaşteaptă, precum tatăl pe fiul celpierdut, la pocăinţă, la mărturisireca apoi să ne împărtaşim din,,Viţelul cel gras”, care preînchipuieSfânta Euharistie.În continuare a subliniat faptulcă ne putem situa şi de cealaltăparte, a fiului ascultător, dar săavem grijă să nu judecăm pe ceide lângă noi, care nu vin la biser-ică, sau care s-au depărtat deDumnezeu, ci să căutăm în a-ischimba prin rugăciune, faptebune şi sfatul folositor vieţiiduhovniceşti.În încheiere Preasfinţia Sa atransmis binecuvântarea chiriarhu-lui locului, ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, totodată mulţumind obştiicondusă de maica stareţă EcaterinaJoldeş.După Sfânta Liturghie, Ierarhulîmpreună cu maicile au săvârşit încimitirul mănăstirii o slujbă depomenire pentru ctitorii şi maicilecare au trecut la viaţa veşnică.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Ierarhii arădeni au participatla şedinţa Consiliului Naţionalal Rectorilor din România, întrunit la AradVineri, 1 februarie 2019, Înalt-preasfin\itul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, dimpreunăcu Preasfin\itul Părinte Episcopvicar Emilian Crișanul, aupartici-pat la ședin\a Consiliului Na\ionalal Rectorilor universită\ilor dinRomânia, în Amfiteatrul Complex-ului M al Universită\ii „AurelVlaicu” din Arad.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6La această întrunire au fostprezen\i: Ministrul Educa\ieiNa\ionale, prof. univ. dr. EcaterinaAndronescu, Secretarii de stat dinMEN, prof. univ. dr. Ing. GigelParaschiv și prof. dr. Ing. PetruAndea, Secretarul de stat din Min-isterul Cercetării și Inovării, LucianGoergescu. Președinte al Consiliu-lui Na\ional al Rectorilor este prof.univ. dr. Sorin Mihai Câmpeanu,iar Secretar general este prof. univ.dr. Ing. Mihnea Costoiu, Președin-tele Comisiei pentru Apărare,Ordine Publică și Siguran\ă Na\ion-ală din Camera Deputa\ilor, deputatDorel Gheorghe Căprar, senatorulMihai Fifor, doamna FlorentinaHorgea, Prefectul Jude\ului Arad,domnul Iustin Cionca, PreședinteleConsiliului Jude\ean Arad, domnulCălin Bibar\, viceprimarul Municip-iului Arad.Consiliul Rectorilor ce a reunitla Arad elita academică din Româ-nia, împreună cu doamna MinistruEcaterina Andronescu, a fost orga-nizat de către conducerea Univer-sită\ii ,,Aurel Vlaicu”din Arad, prinimplicarea doamnei Rector Prof.dr.Ramona Lile.Corul Facultă\ii de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad, condus de Arhid. Dr. TiberiuArdelean, în deschiderea întruniriiau cântat rugăciunea Tatăl nostru șiImnul academic.Instalare de preoţi noi parohiile arădeneParohia SălăjeniÎn Duminica a 32-a dupăRusalii, a avut loc instalarea părin-telui Ioan Cristian Rada ca preot înParohia Sălăjeni, de către PărinteleAlexandru Botea, protopop alSebişului, alături de un sobor depreo\i. După terminarea SfinteiLiturghii, Părintele Protopop a ofi-ciat instalarea noului preot. Acestai-a înmânat părintelui Ioan CristianRada, Sfânta Evanghelie, SfântaCruce și cheia bisericii, explicân-du-i acestuia cât și credincioșilorsemnifica\ia deosebită a acestui actîn lucrarea pastoral-misionară apreotului.Părintele Sandu Costin, fostparoh, a rostit un cuvânt de rămasbun pentru credincioșii ParohieiSălăjeni mul\umindu-le pentru bunaîn\elegere de care au dat dovadă încei trei ani și jumătate cât le-a fostpăstor sufletesc. 
Noul preot al parohiei Sălăjeni,

părintele Ioan Cristian Rada, a adus
mul\umirile cuvenite Bunului Dum-
nezeu, pentru toate darurile revăr-
sate peste dânsul, Înaltpreasfin\itu-
lui Părinte Timotei pentru
încrederea și sus\inerea acordată,
Preaonoratului părinte protopop,
preo\ilor slujitori, familiei, priete-
nilor și tuturor credincioșilor care i-
au fost alături în acest moment
important al vie\ii sale.Parohia Baia, Filia Slatina deMureşData de 3 februarie a fost zi deo însemnătate deosebită, credin-cioșii Parohiei Slatina de Mureş pri-mindu-și noul păstor sufletesc, înpersoana părintelui Bachiș Ioan-Mihai. Preaonoratul Părinte Pro-topop Mercea Nelu, alături de unsobor de preo\i a săvârșit Vecernia,respectiv Acatistul Domnului Nos-tru Iisus Hristos. La ambele slujbesăvârșite în cele două biserici, bis-erică parohială, respectiv filie, auparticipat un număr impresionantde credincioși, din parohie și din

parohiile învecinate, precum șicredincioși din alte parohii.La finalul slujbei, din binecu-vântarea părintele Mercea Nelu,Protopopul Lipovei, a oficiat insta-larea tânărului preot, ca paroh alacestei parohii. Acesta i-a înmânatnoului preot Sfânta Evanghelie,Sfânta Cruce și cheia bisericii, evi-den\iind simbolismul acestora pen-tru cel căruia se încredin\ează. Noul preot al Parohiei Baia aadus mul\umire lui Dumnezeu pen-tru învrednicirea de a fi hirotonitpreot și pentru toate binefacerilerevărsate asupra sa și asupra fami-liei sale, a mul\umit deopotrivăÎnaltpreasfin\itului Părinte Timoteipentru frumoasa misiune de a fipăstor sufletesc al credincioșilor dinparohia încredin\ată spre păstorire. Mul\umiri au fost aduse șipărintelui Raul Mo\, care vreme de7 de ani a păstorit credincioșii aces-tei parohii, preo\ilor slujitori,reprezentan\ilor oficialită\ilor localeprecum și tuturor cedincioșilorprezen\i la acest eveniment impor-tant al întregii comunită\i din paro-hia încredin\ată.Parohia DrauţDuminică, 3 februarie, a fostinstalat în Parohia Drauţ noul preotparoh, părintele Tudor Robert.Preaonoratul Părinte Protopop ZahaAdrian, alături de un numeros soborde preo\i a săvârșit slujba Vecerniei,slujba fiind înfrumuseţată nu doarde cântările frumoase ale grupuluipsaltic Sfântul Ioan Damaschin, cişi de numărul mare al credincioşilorveniţi din parohia Drauţ, din paro-hia Mândruloc, parohie în care noulpreot paroh a fost cântăreţ, dar şidin alte parohii învecinate.Lafinalul slujbei, cu binecuvântarea şidin încredinţarea Înaltpreasfin\ituluiPărinte Timotei, Arhiepiscop alAradului, părintele Zaha Adrian,Protopopul Ineului, a oficiat insta-larea tânărului preot, ca paroh alacestei parohii. De asemenea, părin-tele protopop a adus mulţumiri şipărintelui Feier Teodor, cel caretimp de 42 de ani a păstorit parohiaDrauţ.Parohia ConopZi de mare bucurie în parohiaConop, Protopopiatul Lipova, undecredincioșii și-au primit noul păstorspiritual, tânărul preot Viorel Iute.Parohia a rămas vacantă în urmatrecerii la cele veșnice a vredniculuide pomenire Pr.Ciurlea Sorin Ioan,care a slujit cu multă dăruire timpde 30 de ani. Instalarea s-a făcut încadrul Slujbei Vecerniei, săvârșităde Preaonoratul Părinte MerceaNelu alături de un sobor de 8 preo\i.După terminarea slujbei, părinteleProtoiereu a instalat pe noul preotca paroh al Parohiei Conop, dândcitire ordinului de numire a acestu-ia. De asemenea a adresat un cuvântîn care a amintit că noul păstorduhovnicesc a fost cântăre\ bis-ericesc timp de aproape 7 ani înparohia Arad-BujacPărintele Viorel Iute a adusmul\umirile cuvenite Bunului Dum-nezeu, pentru toate darurile revăr-sate asupra sa. Un cuvânt de mul\u-mire emo\ionant a fost adusPreacucernicului Părinte Dr. VasilePop, precum și familiei acestuia dinpartea cărora a primit un real sprijinpe întreg parcursul creșterii saleduhovnicești și teologice.Parohia BudeştiDuminica a 17-a după Rusalii,din mila lui Dumnezeu și cu binecu-vântarea Înaltpreasfin\itului PărinteDr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul

Aradului, a fost o zi de aleasăbucurie pentru credincioșii ParohieiBudești, Protopopiatul Sebiș,deoarece a avut loc instalarea părin-telui Petru Marius Horga ca preotparoh de către Preaonoratul PărinteProtopop Alexandru Botea, alăturide un sobor de preo\i. SlujbaVecerniei a fost săvârșită în biseri-ca din Filia Dumbrava cu hramul„Sfin\ii Ap. Petru și Pavel” din satulDumbrava, de Părintele ProtopopAlexandru Botea alături de soborulde preo\i, în prezen\a unui numărînsemnat de credincioși.După terminarea Vecerniei,Preaonoratul Părinte ProtopopAlexandru Botea, a oficiat insta-larea noului preot. Părintele DrăganMarcel Dorin a rostit un cuvânt derămas bun pentru credincioșii Paro-hiei Budești mul\umindu-le pentrubuna în\elegere de care au datdovadă în cei trei ani și jumătate câtle-a fost păstor sufletesc.Parohia LupeştiDuminica a 33-a după Rusalii, afost o zi de aleasă bucurie și înnoirepentru credincioșii ParohieiLupești, cu filia Pîrnești, Pro-topopiatul Lipova, deoarece a avutloc instalarea noului păstorsufletesc, în persoana părinteluiMarion\i Dumitru Viorel, ca preotparoh.Instalarea a fost făcută de cătrePărintele Protopop Mercea Nelu,alături de un sobor de preo\i. Cere-monia a început cu slujba Vecernieice a fost săvârșită în biserica paro-hială cu hramul „Sf. Prooroc IlieTesviteanul” din localitatea Lupești,de Părintele Protopop alături desoborul de preo\i, în prezen\a unuinumăr însemnat de credincioși.După terminarea Vecerniei,Preaonoratul Părinte Protopop, aoficiat instalarea noului preot. Ateliere informativ-preventivedespre dependenţa de drogurişi fenomenul de tip bullying,organizate la Colegiul Naţional Preparandia ,,Dimitrie Ţichindeal” din AradColegiul Na\ional Preparandia„Dimitrie [ichindeal” din Arad afost luni, 25.02.2019, gazda unorateliere informativ-preventive pelinia prevenirii fenomenului de tipbullying, a consumului de droguri șialte substan\e.Ac\iunea, la solicitarea Colegiu-lui Na\ional Preparandia „Dimitrie[ichindeal” (dl. director HaiducSorin, Prof. Crucean Adriana, Prof.Dana Mihai), prin implicarea d-neiAgent Princoschi Andreea-Larisa(Compartimentul de Proximitate) șiUlici Ariana (din cadrul BOP), afost organizată de Compartimentulde Analiză și Prevenirea Criminal-ită\ii și Inspectoratul de Poli\ieJude\ean Arad, împreună cu

Arhiepiscopia Aradului. Seminarulși dezbaterile au fost coordonate dedomnul Tocan Ciprian (Agent șefadjunct, din cadrul IPJ Arad), cuconcursul invitatului Arhim. Conf.Univ. Teofan Mada, vicar eparhial,cu binecuvântarea Înaltpreasfin\itu-lui Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului.În cadrul atelierelor informativ-preventive au fost prezentate filmede specialitate despre dependen\ade droguri și despre fenomenul detip bullying. Drama sfâșietoare adrogurilor constituie un rău careamenin\ă demnitatea și libertatea dea ac\iona a fiecărei persoane.Drogurile constituie o rană provo-cată societă\ii noastre, care închidemulte persoane într-un vârtej desuferin\ă și alienare. Sunt mai mul\ifactori care împing spre dependen\ade droguri precum : excludereasocială, absen\a familiei, presiuneasocială, propaganda trafican\ilor,dorin\a de a trăi noi experien\e.Tinerii sunt primele victime aledrogurilor. Cufunda\i într-o soci-etate relativistă și hedonistă, tineriiprimesc propuneri alienante de lavalori și de la realitatea concretă,îndreptată spre deplina realizare desine. Noile genera\ii trăiesc adeseaîn mod „virtual”, în care le esteoferit un amplu evantai de posibil-ită\i pentru a ajunge la o fericireefemeră, care la sfârșit devineotravă, care corodează, corupe șialienează. În multe cazuri acesteforme de dependen\ă nu sunt con-secin\a cedării în fa\a „patimii”, ciconstituie un efect la dinamicilor deexcludere : „există o întreagă indus-trie mondială de droguri care dis-truge această genera\ie, o genera\iepe care unii vor să o considere dreptuna a rebutării”. De aceea, seimpune programme educative con-crete care să dezvolte poten\ial-ită\ile tinerilor și să educe inima lorla/spre bucuria profunzimii și nu asuperficialită\ii. Educa\ia tinerilordă posibilitatea de a ob\ine și a aveainstrumente de discernământ, careresping ofertele-tenta\ii ale prop-unerilor alienante din lumea deastăzi, dar și care oferă posibilitateade a ajuta pe ceilal\i.Seară duhovnicească la Catedrala Veche din AradVineri, 22 februarie 2019, de laora 18,a avut loc cea de-a XXXI-aîntâlnire din seria de conferin\elunare, denumite „Serile duhov -nicești de la Catedrala Veche”.Părintele prof. univ. dr. Ioan Tulcana prezentat tema „Foamea și seteadupă Dumnezeu a omului contem-poran”.Părintele Ioan Tulcan a prezen-tat celor prezen\i importan\a șinecesitatea aproprierii și legăturiinoastre cu Dumnezeu, care se con-cretizează ca o foame și o sete spir-

ituală a sufletului asemănătoare cunecesită\ile trupești, dar de o impor-tan\ă mult mai mare. Prezentarea acuprins o abordare teologica, cât șiuna duhovnicească. La început aufost trasate premisele foamei și seteidupă dumnezeu a omului arătândcă în fiecare dintre noi există o seteşi o foame de Dumnezeu, pe care nile însușim în mod diferit. Apoi s-auadus argumente din Sfânta Scrip-tură pornind de la ispitirea dinpustiul Carantaniei, Hristos Pâineavie\ii și Apa cea vie descoperităfemei cananeence la Fântâna luiIacob. Potolirea necesită\ilor sufle-tului se face prin dialog cu Dum-nezeu, rugăciune, lecturarea și med-itarea Cuvântului lui Dumnezeurevelat și prin Sfintele Taine aleBisericii. Dacă trupul nu poate trăifără apă şi pâine, aşa se cuvine săsimţim foamea şi setea după Dum-nezeu potolind-o cât mai des, maiales prin spovedanie şi împărtășireTrupul și Sângele lui Hristos. S-auadus mai apoi în aten\ie contrafac-erile foamei și setei după Dum-nezeu punându-se în eviden\ă toateopreliștile omului contemporan cusfaturi pentru depășirea impasurilorîn căutarea și apropierea de Dum-nezeu mai ales prin introspec\ie per-sonală.La sfârșitul prelegerii, s-aini\iat, ca de obicei, un dialog cucredincioșii prezen\i, care au pusmai multe întrebări referitoare lacele prezentate si au cerut sfaturipentru parcurgerea cu folosduhovnicesc a postului careurmează.Spovedania elevilor din IneuElevii claselor I-IV de laColegiul Mihai Viteazul din Ineu,coordona\i de profesorul de religieMarcel Gaşpar, în perioada 18-25februarie 2019 au frecventat îngrupe organizate biserica Sfin\iiArhangheli Mihail si Gavriil dinIneu, Protopopiatul Ineu, unde aupus în practică Sfânta Taină aSpovedaniei, urmare a discu\iilorpurtate la ora de religie. Îndiminea\a zilei de 28 februarie 2019când Biserica prăznuieşte pe Sfân-tul Cuvios Ioan Casian si Ghermandin Dobrogea, elevii înso\i\i deînvă\ătoarele: Bodega Adina, PopaValeria, Oală Paula, Farcas Ancuta,Lasc Rodica, Munteanu Lavinia side profesorul Gașpar Marcel, auparticipat la Sfânta si Dumnezeias-ca Liturghie săvârșită de părinteleparoh Adrian Zaha, cel care asăvârșit si Sfânta Taină aSpovedaniei în perioada mai susmen\ionată.La momentul rânduit în cadrulslujbei au rostit cu multă emo\ierugăciunea Tatăl Nostru, spre bucu-ria noastră şi s-au împărtășit cuSfintele Taine peste 100 de elevi,după care au continuat activitateala clasă, multumind Lui Dumnezeupentru darul primit prin SfinteleTaine.
CERCURI MISIONARE

În luna Februarie au avut locCercuri pastoral-misionare în urmă-toarele parohii arădene:- Protopopiatul Arad: Chişineu-Criş II; Curtici; Vladimirescu I;- Protopopiatul Ineu: Hăşmaş;- Protopopiatul Lipova: Clado-va; - Protopopiatul Sebiş: Guravăii;Pleşcuţa;(mai multe detalii se află pe pagi-
na WEB a Arhiepiscopiei Aradu-
lui: www.episcopiaaradului.ro).
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Vineri, 1 februarie – A parti-
cipat la ședin\a Consiliului Na\io-
nal al Rectorilor Universită\ilor
din România, unde a \inut o alo-
cu\iune.Sâmbătă, 2 februarie – A
săvârşit Sfânta Liturghie la Mă-
năstirea Hodoș-Bodrog, predica
a fost pusă sub titlul „Legiuitor
și împlinitor” (Cf. Lc.2; Evr. 7).Duminică, 3 februarie – A
săvârşit Sfânta Liturghie la Pa-
rohia Arad-Bujac, predica fiind
pusă sub titlul ,,Desăvârșirea
creștină” (cf. I Tim. 4; Lc. 19).
A hirotonit pe diaconul Viorel
Iute întru preot, și hirotesit întru
duhovnic. A săvârșit slujba Pa-
rastasului de 40 de zile de la tre-
cerea la cele veșnice a Prof. Univ.
Dr. Aurel Ardelean. A slujit la
slujba de priveghi a vrednicului
preot iconom stavrofor Teodor
Gorea.Luni 4, februarie – A partici-
pat la o festivitate organizată de
Consiliul Jude\ean Caraș-Severin,
unde i s-a decernat titlul de Ce-

tă\ean de onoare. La rândul său
Chiriarhul arădean a decernat Or-
dinul „Sfântul Sava Brancovici”
al eparhiei Aradului, domnului
Silviu Hurduzeu, Președintele
Consiliului Jude\ean Caraș-Seve-
rin.Vineri, 8 februarie – la îm-
plinirea a 43 de ani de arhierie,
Chiriarhul arădean a participat la
Sfânta Liturghie de la Catedrala
istorică, urmând apoi tradi\ionala
recep\ie de la Reședin\a arhiepis-
copală unde a \inut un cuvânt fes-
tiv.Duminică, 10 februarie - A
săvârșit Sfânta Liturghie în bise-
rica Parohiei Vasile Goldiș, Pro-
topopiatul Ineu, predica având
ca titlu „Stăruin\a în bine” (II
Cor. 6; Matei 15). La sfârșitul
Sfintei Liturghii a săvârșit o
slujbă de pomenire pentru ma-
rele patriot Vasile Goldiș, la 85
de ani de la trecerea lui în veșni-
cie.Duminică, 17 februarie –
Chiriarhul arădean a săvârșit

Sfânta Liturghie alături de Preas-
fin\itul Părinte Siluan, Episcopul
Ortodox Român din Ungaria și
Loc\iitorul Episcopiei Daciei
Felix în biserica Parohiei Chel-
mac, Protopopiatul Lipova. La
sfârșitul Sfintei Liturghii a săvâ-
rșit o slujbă de pomenire pentru
Alexandru Constantin Mănuilă,
tatăl Preasfin\itului Siluan, la îm-
plinirea unui an de la trecerea lui
în veșnicie.Luni 19-21 februarie – A
participat la lucrările Adunării
Na\ionale Bisericești și la ședin\a
de lucru a Sfântului Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Române.Duminică, 24 februarie – A
săvârşit Sfânta Liturghie în bise-
rica de la Spitalul Municipal din
Arad. Predica a fost pusă sub tit-
lul ,,Familia creștină” (cf. I Cor.
6, Lc. 15).Joi, 28 februarie – A prezidat
ședin\a Permanen\ei Consiliului
eparhial. Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al ÎnaltpreasfinCitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Februarie 2019

AGEN�IA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

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

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

Agen\ia de Pelerinaje ”Basilica Travel” a Patriarhiei Române vă invită să partici-pa\i într-un pelerinaj în [ara Sfântă șiEgipt, cu zbor direct din București. Pro-gramul este destinat medita\iei și rugăciu-nii și cuprinde cele mai cunoscute locuri:Calea Crucii, Sfântul Mormânt al Domnului, Mănăstirea Sfântul Antoniecel Mare și Sfântul Mina, Piramidele etc.

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

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

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

Vă invităm să participa\i la un pelerinajîn Grecia și Italia. Printre obiective,men\ionăm: Biserica Sfântului Dimitriedin Salonic, Biserica Sfântul Spiridondin Corfu, tur pietonal în Roma:Columna lui Traian, Colosseum-ul,Vatican, Fontana di Trevi. BisericaSfântul Nicolae din Bari, Vene\ia, tre-cere prin Budapesta etc.

Agen\ia de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participa\i la un pelerinaj în Georgia
și Armenia. Printre obiectivele pelerinajului,
men\ionăm: Biserici, monumente istorice,
clădiri și pie\e din Erevan, locașurile de
închinare din Georgia sunt unice în lume,
printre acestea men\ionăm: Catedrala Sioni,
Mănăstirea Jvari, Mănăstirea David Gareja etc.

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

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


