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Iubitului cler, cinului monahalşi dreptcredincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şi pace de laDumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos 
HRISTOS A ÎNVIAT!

Cinstiţi credincioşi şi credincioase,
Creat pentru starea înălţimilorarmoniei între cele materiale şi celespirituale şi care prin harul dum-nezeiesc să-l ajute a deveni nemuritor,omul nu a avut singur puterea săatingă desăvârşirea. Mărginit în tim-pul şi spaţiul în care a fost aşezat deDumnezeu, tocmai ca să-iînlesnească lucrarea spre ţelul pen-tru care a fost creat, putând sămănânce din toţi pomii raiului, înafară de cel al cunoştinţei binelui şirăului,1 nu a dovedit iscusinţa buneialegeri, alunecând prin neascultareaporuncii Creatorului. Sfântul apostolPavel avertizează în acest sens că“toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate-mi sunt de folos. Toate-mi sunt îngă-duite, dar eu nu voi fi stăpânit deceva. Bucatele sunt pentru pântece şipântecele pentru bucate, dar Dum-nezeu le va nimici – şi pe acesta ca şipe acelea… Cu preţ aţi fostcumpăraţi! (înţelegând al sângelui luiHristos). Slăviţi-L dar pe Dumnezeuîn trupul vostru şi în duhul vostru,care sunt ale lui Dumnezeu.”2 Ca şicoroană a creaţiunii, omul trebuia săînmulţească darurile primite, dar apierdut din înzestrarea a ceea ce tre-buia să cultive pentru mai multădobândă. După chipul lui Dumnezeuavea menirea să dobândeascăasemănarea. Pronia divină însă s-aarătat prin Întruparea Fiului lui Dum-nezeu Însuşi, pentru ca în locul celuicăzut să biruiască moartea căreiaacesta a fost supus urmare a încăl-cării unei porunci divine şi ca Omdeplin, dar cu firea într-o uniredesăvârşită cu cea dumnezeiască,înviind să dobândească pentru aces-ta starea râvnită de la început, îndum-nezeirea. Prin aceasta omul îşirecunoaşte dependenţa de Dumnezeurecâştigând comuniunea cea dintâicu El. Într-un chip aparte încearcă sămărturisească aceasta prin aceea de afi gata la jertfa de sine pentru Dum-nezeu şi nu doar ca ispăşire pentrugreşeala ce duce spre moarte, ci şipentru recunoştinţa de a fi primitdarul vieţii spre înveşnicire.  

Iubiţi fraţi şi surori în HristosDomnul,Istoria religiilor consemnează caact al comuniunii între pământ şi cer,universalitatea sacrificiilor aduse decătre oameni. Sacrificiul apare caprima, aproape generală, mai impor-

tantă şi mai veche expresie a adoraţieireligioase.3 În centrul concepţiei des-pre sacrificiu în Legea Veche stăideea de expiaţiune internă sau ispă-şire, care se manifestă prin acela ce seaduce din partea omului şi se oferă luiDumnezeu pentru iertarea păcatelorşi îndreptare.4 În fapt, sacrificiul ade-vărat s-ar înţelege al propriei persoa-ne, istoria înregistrând şi sacrificiiumane, chiar Vechiul Testamentamintind, fără a-l susţine, pe cel alfiicei lui Ieftae, făgăduită ca mulţu-mire dacă el va obţine victoria asupravrăjmaşului.5 În istoria lui Avraam,dacă Dumnezeu i-a poruncit sacrifi-carea fiului său Isaac ca dovadă desupunere nu înseamnă că s-a practi-cat aducerea de sacrificiu uman, ciunul al inimii, ascultarea faţă de voiadivină. Oprirea sacrificării acestuiade către Însuşi Dumnezeu este aci odovadă, fiul fiind înlocuit cu sacrifi-carea unui berbec.6 Rămâne aceea căDumnezeu n-a admis pentru sacrifi-cii decât animale domestice alesedupă stricte criterii religioase.7 Sacri-ficatorul avea în vedere o altă fiinţăvie din rândul necuvântătoarelor, caresă-l substituie, înlocuind astfel o viaţăpentru alta, iar aceasta să se facăpotrivit evlaviei şi mijloacelor pro-prii. Tocmai alegerea jertfei privea şio corespondenţă simbolică întrecaracteristicile acesteia şi însuşi jert-fitorul. De pildă, imnele bisericeşticântă astfel cele două feluri de sacri-ficiu, adică bineprimit al lui Abel şirespins celui al lui Cain, aduse dupăfirea lor: „Nu m-am asemănat, Iisuse,dreptăţii lui Abel. Daruri bineprimitenu Ţi-am adus Ţie niciodată, nicifapte dumnezeieşti, nici jertfă curată,nici viaţă fără prihană.” Şi iarăşi:„Precum Cain aşa şi noi, ticălosulesuflete, am adus fapte murdare Făcă-torului tuturor şi jertfă vrednică demustrare şi viaţă netrebnică; pentruacestea ne-am şi osândit împreună.”8
De aceea şi când se priveşte jertfaMântuitorului se face trimitere laaceea a mielului. De fapt, acesta esterânduit cu precădere ca propriu jert-fei întrucât simbolizează blândeţea,nevinovăţia, ascultarea, curăţia,  fiind

socotit icoana Mântuitorului. Atuncicând Dumnezeu a hotărât să elibere-ze pe poporul evreu din robia egip-teană, a poruncit ca serbând Paștile săia fiecare familie un miel de un an,fără meteahnă, să-l junghie, iar dinsângele lui să ungă amândoi uşorii şipragul cel de sus al uşii casei unde ausă-l mănânce. Datorită acestui semnvor fi cruţaţi de îngerul pierzător alîntâilor născuţi ai egiptenilor.9 Astfel,sângele mielului pascal a adus elibe-rarea poporului din robie, act ce pre-figurează şi slobozirea noastră dinrobia păcatului. Teologia  a văzut înMântuitorul adevăratul miel pascal,după cum afirmă apostolul: „nu culucruri stricăcioase, cu argint sau cuaur, aţi fost răscumpăraţi din viaţavoastră deşartă, lăsată de la părinţi, cicu scumpul sânge al lui Hristos, ca alunui miel nevinovat şi neprihănit,”10
adică fără păcat. Totodată acelaşiapostol îndeamnă la părtăşia credin-cioşilor cu jertfa tainică a Domnului,prin următoarele cuvinte: „Şi voi înşi-vă, ca pietre vii, zidiţi-vă drept casăduhovnicească, preoţie sfântă, ca săaduceţi jertfe duhovniceşti, bine-plă-cute lui Dumnezeu, prin Iisus Hris-tos.”11 Încă din primele veacuri apos-tolul neamurilor zice ”Paştile nostruHristos S-a jertfit pentru noi”12. Seaflă aci şi referirea la cronologia Nou-lui Testament care atestă evenimentulpătimirii Mântuitorului în pragulsacrificării mielului pascal la tem-plu.13 Un text privind pătimirile luiMesia şi reluat adesea cu variante înscrierile sfinte este următorul: „Chi-nuit a fost, dar S-a supus şi nu şi-adeschis gura Sa; ca un miel spre jun-ghiere s-a adus şi ca o oaie fără deglas înaintea celor ce o tund, aşa nuŞi-a deschis gura Sa. Întru smereniaLui judecata Lui s-a ridicat şi neamulLui cine îl va spune? Că s-a luat de pepământ viaţa Lui!”14 Scrierile sfinţi-lor părinţi încă sunt lămuritoare înacest cadru, ca următorul: (Ioan Bote-zătorul) a zis: „Iată Mielul lui Dum-nezeu, Cel ce ridică păcatul lumii.”15
N-a mai avut timpul potrivit să spună„Gătiţi”, văzând şi având sub ochi peCel pentru Care se făcuse pregătirea.

Realitatea avea nevoie de alte cuvin-te. Trebuia explicat cine este Cel pre-zent şi pentru ce s-a făcut pogorâreadin cer la noi a Celui venit. Deci zice:„Iată Mielul lui Dumnezeu”, pe careproorocul ni L-a prevestit zicând: „cao oaie spre junghiere a fost adus şi caun miel fără de glas înaintea celui ce-l tunde pe el”. Pe Acesta L-a închipuitLegea cea dată odinioară prin Moise.Dar atunci izbăvea parţial, neîntin-zând mila la toţi, căci era chip şiumbră. Dar acum, Mielul adevăratzugrăvit odinioară prin ghicituri vic-tima nepătată, Se aduce ca o jertfăpentru toţi ca să şteargă păcatul lumii,ca să surpe pe dezorganizatorul lumiiîntregi, murind pentru toţi ca să des-fiinţeze moartea, ca să dezlege bles-temul nostru, ca să înceteze în sfârşitsentinţa „pământ eşti şi în pământ veimerge”, ca să arate pe al doileaAdam, venit nu din pământ, ci dincer, şi să Se facă firii omului: începuta tot binele, dezlegare a stricăciunii,pricinuitorul vieţii veşnice, temeliarefacerii după Dumnezeu, începutuldreptei credinţe şi dreptăţii, cale spreÎmpărăţia cerurilor.”16 Şi imnografialămureşte în context: „Văzând mie-luşeaua Maria, pe Mieluşelul său trasspre  junghiere, mergea după El zdro-bită, împreună cu alte femei strigândaşa: unde mergi, Fiule? Pentru ce faciaceastă călătorie grabnică? Au doarăeste iarăşi altă nuntă în Cana, şi acoloTe grăbeşti acum, ca să le mai faci lorvin din apă?...”17 Se înţelege simbo-lic şi nunta Mielului de care se bucu-ră cei ce I-au urmat, aducându-I laudapentru biruinţă: „Vrednic este Mielulcel înjunghiat ca să ia puterea şi bogă-ţia şi înţelepciunea şi tăria şi cinstea şislava şi binecuvântarea. Şi toată făp-tura care este în cer şi pe pământ şisub pământ şi în mare şi toate câtesunt în acestea le-am auzit, zicând:Celui ce şade pe tron şi Mielului fiebinecuvântarea şi cinstea şi slava şiputerea, în vecii vecilor!”18 De aici şiîndemnul pentru credincioşi de acunoaşte din jertfa Mielului biruinţaSa, prin Învierea Domnului, care neîntăreşte şi înalţă sufleteşte, transmi-ţând tainic certitudinea biruinţei vie-ţii asupra morţii.19
Dreptmăritori creștini și creștine,După Învierea Sa Mântuitorulnumeşte mieluşei pe cei ce se vorîmpărtăşi din roadele Jertfei Sale,ceea ce însemnează dovedirea ace-loraşi virtuţi ce au încununat biruin-ţa Mielului lui Dumnezeu. Înţelegemşirul sfinţilor şi credincioşilor aşa cumşi cântarea bisericească privind rostulvieţii duhovniceşti cântă: „Cei ce peMielul lui Dumnezeu aţi mărturisitși aţi fost junghiaţi ca nişte miei, fiindmutaţi la viaţa cea neîmbătrânitoare şipururea veşnică, sfinţilor, Aceluia cudinadinsul, mucenicilor, vă rugaţi să

ne dăruiască nouă dezlegare datorii-lor.”20 Anul în curs ca omagial alunității de credință și de neam șicomemorativ al făuritorilor MariiUniri din 1918 de la sine grăieşte des-pre îndatoririle ce ne revin faţă deistoria şi viaţa ţării şi poporului. PildaMielului reprezintă mereu un imboldpentru tot ceea ce asigură bineletuturor prin jertfa fiecăruia în acestscop. Timpul pascal, de reînoire petoate planurile vieţii, este prielnicîn a purcede la o lucrare ca aceas-ta pentru care cerând ajutorulceresc, dorim unul altuia împliniribogate de sfintele sărbători spremulţumirea noastră şi slava luiDumnezeu, Tatăl şi Fiul şi SfântulDuh. Amin. 
Al vostru, către Domnul rugător și de tot binele doritor,† TIMOTEIA R H I E P I S C O P  alARADULUI

Însemnare: Această Pastorală cunr. 1.000 / 2018, având titlul „JERT-FĂ TAINICĂ”  se va citi în fiecarebiserică parohială sau mănăstireascăla Sfânta Liturghie din prima zi, iar înfilii a doua zi de Paşti.
1 Facerea 2, 16 - 17;
2 I Cor. 6, 12 – 13 şi 20;
3 Cf. Pr. Prof. Dr. Mircea Chialda,Sacrificiile Vechiului Testament,Caransebeş, 1941, p. 12; 
4 Idem, p. 15;
5 Judecători, 11, 30-40;
6 Facerea, 22, 2 – 18;
7 Cf. Pr. Prof. M. Chialda, idem,96 – 97;
8 Canonul cel Mare al Sf. AndreiCriteanul, cânt. I, stihira 8 şi 9; 
9 Ieșirea, Cap. 12;  P. Grison,Agneau, în Dictionnaire des symbo-les, Paris, 1969, p. 9;
10 I Petru, 1, 18 – 19; 
11 Idem, 2, 5;  cf. Pr. I. Mircea,Dicţionar al Noului Testament, Bucu-reşti, 1984, p. 295;
12 I Cor. 5, 17;
13 Cf. Marie-Emile Boismard,Agneau de Dieu, în Vocabulaire deTheologie Biblique, Paris, 1966, col.18 – 19;
14 Isaia 53, 7 - 8;
15 Ioan 1, 29;
16 Sfântul Chiril al Alexandriei,Comentariu la Evanghelia Sf. Ioan, înScrieri, partea a patra, col. Părinţi şiScriitori Bisericeşti, nr. 41, trad. Pr. Prof.D. Stăniloae, Bucureşti, 2000, p. 133;
17 Icosul din Canonul SlujbeiSfintelor Pătimiri ale Domnului dinJoia Mare;  
18 Apocalipsa 5, 12 -13; 19, 7 – 9; 
19 Cf. P.S. Sofronie, episcopulOradiei, Pastorală la Învierea Dom-nului 2016, p.2;
20 Binecuvântările prohodului,stih. II; 

Pastorală la Învierea Domnului, 2018„JERTFĂ TAINICĂ” 



Aprilie 2018 Pagina 2

Pentru noi, românii, anul 1918 afost un an providenţial. La 27 martie1918 Basarabia - „lacrima neamuluiromânesc” - revenea la patria-mamă;la 28 noiembrie 1918 era rândulBucovinei, pentru ca la 1 Decembrie1918, la Alba Iulia, prin unirea Tran-silvaniei, Banatului, Crişanei şi Mara-mureşului cu România să se împlin-ească unul din dezideratele naţiuniiromâne: desăvârşirea statului naţion-al unitar român.Marea Unire din 1918 a fost rodulluptei tuturor forţelor şi categoriilorsociale, practic a întregului popor. Deasemenea, a contribuit la edificareaei o generaţie importantă de person-alităţi precum: regele Ferdinand, IonelBrătianu, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş,Ion Nistor, Take Ionescu, Ion Inculeţ,Pantelimon Halipa, Nicolae Iorga şimulţi alţii. Acestora li s-au alăturat unnumăr însemnat de slujitori ai Bis-ericii româneşti - episcopi, vicari, con-silieri, profesori de teologie şi preoţide parohie, călugări etc. - care s-auaflat în primele rânduri ale luptăto-rilor pentru unitate. De exemplu, pen-tru Transilvania amintim aici numeleprofesorilor teologi Nicolae Bălan(viitor mitropolit) şi Silviu Dragomirde la Sibiu; la Caransebeş pe Episcop-ul Miron Cristea, protopopul AndreiGhidiu, teologul Petre Barbu sau sec-retarul eparhial Cornel Corneanu; laOradea pe vicarul Roman Ciorogariu şisecretarul Aurelian Magieru; la Arad peIoan Papp; la Lugoj protopopul Gh.Popovici etc.; din rândul clerului greco-catolic transilvănean amintim pe IuliuHossu, Dimitrie Radu, Valeriu Frenţiu,Ioan Bob, Vasile Hossu, Victor Mihalişi alţii.Pentru unitate naţională militau şiperiodicele vremii: „Telegrafulromân” (Sibiu), „Biserica şi şcoala”(Arad), „Foaia diocezană” (Caranse-beş), „Cuvântul Moldovenesc”(Chişinău), „Glasul Bucovinei”(Cernăuţi) şi altele.Întreaga Biserică românească - clerşi popor - şi-a adus contribuţia la luptade emancipare a naţiunii române şi laîndeplinirea unui ideal vechi de multe

veacuri - unirea tuturor românilor într-un singur stat. Oamenii Bisericii auacţionat prin cuvânt şi faptă, prinpredică şi pastorală, prin îndemn şiacţiune directă, prin luptă şi implicarela realizarea Unirii din 1918.
Delegații Bisericii laMarea Adunare Naţionalăde la Alba-Iulia

La Marea Adunare Naţională dela Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918,Biserica românească a avut ca dele-gaţi de drept: 5 episcopi, 4 vicari, 10delegaţi ai consistoriilor ortodoxe şi aicapitolurilor unite, 129 protopopi, câteun reprezentant al Institutelor peda-gogice, câte doi reprezentanţi ai stu-denţilor de la fiecare institut teologic,preoţi şi învăţători ai şcolilor confe-sionale, delegaţi din diferite circum-scripţii electorale, precum şi numeroşipreoţi împreună cu păstoriţii lor, careau făcut parte din cei peste 100.000 deromâni transilvăneni prezenţi aici.În curgerea vremii, slujitorii Bis-ericii româneşti Ortodoxe s-au identi-ficat mereu cu năzuinţele poporuluinostru de dreptate socială, indepen-denţă, libertate şi unitate naţională, auparticipat, prin „cuvânt şi faptă”, lamarile evenimente din istoria neamu-lui nostru, înscriindu-şi numele culitere de aur în „Cartea vieţii” poporu-lui român. Astfel, sub pelerina Bise -ricii cultura şi spiritualitatea

românească au putut creşte, aducândroade bune la vremea cuvenită; întinda Bisericii, pentru o lungăperioadă de timp, şcoala româneascăs-a putut dezvolta; sub oblăduirea ei,patrioţii români şi-au exprimat ideile;cu rugăciunea şi binecuvântarea eisoldaţii români şi toţi luptătorii pentruunitate au reuşit să ducă la îndeplinireidealurile lor.
Atunci când poporul şi ţara au

cerut-o, Biserica noastră străbună şi-
a adus contribuţia, depunând toată
strădania, clericii, monahii, înalta ier-
arhie în frunte cu Mitropolitul Pimen
- devenit atunci şi Preşedinte al Sfân-
tului Sinod -, Miron Cristea, pe atun-
ci Episcop al Caransebeşului, Nicolae
Bălan, profesor de teologie la Sibiu în
acea vreme, şi alţii.În ziua de duminică, 1 Decembrie1918, clopotele bisericilor româneştidin Alba-Iulia chemau la slujba„învierii” şi „unirii” neamului nostru;aici s-au săvârşit Sfânta Liturghie şi TeDeum-uri. După slujbă s-a întrunitAdunarea naţională constituantă, lacare au participat cei 1.228 delegaţioficiali pentru a vota unirea. Dupăîndeplinirea tuturor formelor de votare(de alegere a comisiei de validare amandatelor) a fost ales Biroul MariiAdunări Naţionale ce avea trei preşed-inţi: Gheorghe Pop de Băseşti, Epis-copul Ioan I. Papp al Aradului şiDemetriu Radu al Oradiei.

Între vorbitorii de la tribunele rân-duite pe câmpul lui Horea se numărăşi slujitori ai Bisericii româneşti. Depildă, Miron Cristea, EpiscopulCaransebeşului, amintea de sufer-inţele românilor transilvăneni şi delupta lor pentru dreptate, libertate şiunitate, din rândul cărora n-au lipsitnici clericii Bisericii româneşti. Dupăce ierarhul pomenit arăta că acum nune putem gândi la altceva decât la„Unirea cu scumpa noastrăRomânie”, alipindu-i întreg pământulstrămoşesc... şi că... idealul suprem alfiecărui popor ce locuieşte pe un ter-itoriu compact trebuie să fie „unitateasa naţională şi politică”, încheie prinmişcătoarele cuvinte: „Simţesc căastăzi prin glasul nostru unanim vomdeschide larg şi pentru totdeaunaporţile Carpaţilor, ca să poată pulsaprin arterele lor cea mai caldă viaţăromânească...”.Într-adevăr, prin acest importantmoment istoric s-a împlinit dorinţade veacuri a românilor de a fi uniţiîntr-o singură ţară, iar mai târziuliberi şi independenţi, stăpâni pe pro-priile lor idealuri şi destine. Înaceastă memorabilă zi de 1 Decem-brie 1918 în toate localităţile dinTransilvania, clerul Bisericiiromâneşti a săvârşit slujbe, arătândcredincioşilor lor importanţa mareluiact înfăptuit în cetatea lui MihaiViteazul, Alba Iulia.
Marea Unire, 

manifestarea unității de
credință a românilor

Biserica românească a fost întot-deauna legată de soarta poporuluiromân. Este uşor de remarcat faptul căori de câte ori în viaţa poporuluiromân a existat un moment derăscruce, ori când s-au împlinit ide-aluri scumpe tuturor românilor, atun-ci şi în viaţa Bisericii româneşti auavut loc mutaţii ce au generat emulaţiispirituale şi împliniri bisericeşti. Ast-fel, întemeierea statelor feudaleromâneşti a fost urmată în plan bise -ricesc de întemeierea mitropoliilor

româneşti, la Suceava şi Argeş. Aşacum unirea Moldovei şi ŢăriiRomâneşti din 1859 a fost imediaturmată de unirea celor două BisericiOrtodoxe sub un mitropolit primat.Iar cucerirea independenţei naţionaleîn 1877-1878 şi recunoaşterea ei inter-naţională a fost urmată în 1885 derecunoaşterea autocefaliei BisericiiOrtodoxe Române. Un fapt cu sem-nificaţii asemănătoare s-a întâmplatşi după Marea Unire din 1918, care afost urmată de unificarea BisericilorOrtodoxe surori din teritoriile reunitecu Ţara şi din Vechiul Regat şi de ridi-carea Bisericii Ortodoxe Române lastatutul de Patriarhie (1925).Se observă foarte clar că fiecareobiectiv politic realizat de români esteurmat în mod expres şi de unul pelinie bisericească, pentru ca în felulacesta Biserica Ortodoxă Română săfie alături de statul naţional românescîn demersurile acestuia de unitate şipropăşire. Mai mult decât atât, nici orealizare politică sau socială nu ar fiintrat la inima poporului român dacăaceasta nu ar fi fost completată şi deo împlinire bisericească. De aseme-nea, în istorie, statornicia şi putereaunui stat era recunoscută şi prin put-erea bisericească a poporului său. Înistoria noastră mitropolitul ţării se aflaîn permanenţă de-a dreapta domnului,sfătuindu-l şi sprijinindu-l. Aceeaşisimfonie a relaţiilor Stat-Biserică vaputea fi observată şi la momentul 1Decembrie 1918, precum şi ulterior.Anul 1918 a reprezentat în istoriapoporului nostru anul marilor salerealizări pe tărâm naţional, încu-nunarea victorioasă a unui lung şirde aşteptări şi de renunţări, de lupteşi de sacrificii pentru un crez, pentruun ideal: desăvârşirea statuluinaţional unitar. Înfăptuitorul MariiUniri din 1918 a fost poporul român,iar Biserica Ortodoxă Română acontribuit la înfăptuirea acestui idealnaţional. Pr. Dr. Adrian IgnatSursa: http://ziarullumina.ro/con-tributia-bisericii-la-marea-unire-128572.html

Contribuţia Bisericii la Marea Unire

1. PreliminariiModelarea spiritului politic ar-ădean  în viziunea  aspirațiilor  de uni-tate și libertate națională a fost unobiectiv permanent al luptei de eman-cipare dusă de români în perioadadualismului austro-ungar.„Amvonul, catedra, scena de tea-tru și sala de conferințe au fost utili-zate pentru a forma, prin forța depersuasiune a cuvântului rostit con-vingerea că prin luptă unită românii îșivor făuri ei înșiși viitorul”1. Cuvântultipărit: gazeta, revista și cartea, au fostpuse în slujba aceluiași ideal. Cu aju-torul  cuvântului tipărit a fost lărgită înmod considerabil masa de oamenicărora li se comunicau idei și valori.Cultura a devenit astfel una din mo-dalitățile principale de organizare șiimpulsionare a luptei naționale. Ara-dul a avut în perioada noului activismo presă activă, care a adus o contribu-ție hotărâtoare la lupta pentru unire șila modelarea conștiinței publice în di-recția aspirațiilor naționale ale româ-nilor. Rolul presei a fost imens îneducația națională a comunității ro-

mânești și în afirmarea  permanențeiidealului unirii românilor într-un statunitar.Tribuna, Românul, Poporulromân, Biserica și Școala, Reuniuneaînvățătorilor și pentru scurt timp, Pa-gini literare au lărgit orizontul de cu-noaștere al obștii românești, i-auîmbărbătat fiii în lupta dârză de auto-determinare națională și au modelatatitudinile, mentalitățile și comporta-mentul românilor într-un deceniu demari prefaceri europene.2. Presa arădeană – factor de întărire a conștiințeinaționalePresa arădeană a dispus de o marecapacitate de pătrundere în comunita-tea românească, formându-i o perce-pție clară asupra unității ei etnice șidezvoltându-i un  mod de a gândi co-respunzător idealului nostru de unitatepolitică prin unirea tuturor provinciilorromânești într-un singur stat.Prin informații socio-culturale șianalize critice, ziarele arădene Tribunași Românul au reușit să formeze citi-torilor lor o percepție a integralității et-

nice a românilor, divizați din punct devedere politic întrucât mase compactede români se aflau în state vecine cuRomânia: Austro-Ungaria, Rusia șiBulgaria2.Presa arădeană a militat pentru în-ființarea instituțiilor fundamentale aleunei culturi: universitate națională înTransilvania, teatru național cu trupeși stagiuni permanente, edituri, muzeunațional care să contribuie la valorifi-carea patrimoniului istoric și etnogra-fic. Instituțiile naționale erauconcepute ca o expresie a spirituluiconstructiv al poporului și ca un factorde întărire a încrederii lui în drepturilesale și în viitorul său. După 1910, Tri-buna a militat pentru păstrareasănătății mentale a poporului, care tre-buie ocrotit și ajutat în activitate depropriile sale instituții naționale. Însectoarele culturale în care lipseau in-stituții naționale românești, presa ar-ădeană a familiarizat publicul cuactivitatea desfășurată de cele similaredin România: Academia Română,universitățile din București și Iași, tea-trele naționale3.

3. Presa arădeană a epocii încontextul civilizației româneștiÎncă din anii premergători revolu-ției de la 1848 lupta pentru stăpânireaconștiințelor umane a devenit tot maideschisă și dură în cadrul imperiului.Fiecare partener a fost conștient derolul valorilor culturale în modelareaconștiințelor și în fortificarea lor. „Deaceea cultura națională a devenit undomeniu în care se intervenea de cătrefiecare partener: stăpânitorii puteriipolitice și naționalitățile oprimate. Fie-care urmărea să facă din valorile cul-turale un factor de realizare a idealuluipropriu Pentru românii din Banat șiCrișana, cultura națională implicalărgirea orizontului de cunoaștere a li-teraturii, artei și științei românești”4.a) Tribuna poporuluiA fost în viața comunității româ-nești din întreaga Transilvanie un stin-dard de luptă pentru afirmareadrepturilor naționale și pentru relua-rea activismului politic. Ea a contri-buit prin ideile pe care le-a difuzat șiprin pătrunderea în mase la afirmarea

Aradului ca centru politic, unde se ela-borau principii directoare pentru acti-vitatea politică a Partidului Național șise luau decizii importante privindlupta națională. Datorită tenacității luiI. Russu-Șirianu, ziarul a fost difuzatîn România încă de la primele numereapărute la Orăștie. Tribuna poporuluiapare cu denumirea de Tribuna, pânăla 12 martie 1912, data fuzionării ei cuRomânul.Timp de un deceniu jumate Tri-buna din Arad a modelat spiritul pu-blic, promovând ideea unei politicinaționale care să fie subordonată as-pirațiilor de libertate și unitate națio-nală a românilor. Ideea libertățiinaționale a românilor din Transilva-nia a fost afirmată ca un obiectiv alluptei pe care ei o duceau. Ziarul amanifestat o atitudine decisă deapărare a instituțiilor și a oamenilorcare promovau aspirațiile naționale șilupta pentru drepturi. Organizarea fo-rțelor naționale erau un mijloc desporire a capacității de rezistență na-țională. Continuare în pagina 3
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Urmare din pagina 2Teze ca muncă organizată și uni-ficată, solidaritate în acțiune reveneauîn paginile ziarului ca o preocupare aredacției sale de a asigura luptei națio-nale un caracter organizat, realizată pebaza principiilor programului partidu-lui5.Referindu-se la situația naționali-tăților asuprite, ziarul arădean afirmădreptul fiecărui popor, indiferent demărimea lui, de a ființa. Nici un popornu este îndreptățit să știrbească acestdrept exercitând o acțiune opresivă.Autonomia națională se referă lastăpânirea în libertate deplină a terito-riului pe care poporul îl ocupă. La în-ceputul celui de-al II-lea deceniu alsecolului al XIX-lea, rezolvarea pro-blemei naționale se punea cu acuitatepentru guvernul ungar. Tribuna a se-sizat tatonările autorităților centrale și,prin cuvântul lui Vasile Goldiș, fi-xează premisa oricăror tratative cu gu-vernul: „recunoașterea sinceră și fărănici o rezervă a îndreptățirii popoare-lor nemaghiare la validarea lor poli-tică”6. Pentru români, validareapolitică însemna autonomie naționalăpentru a hotărî ei înșiși soarta lor. Erao anticipare a actului de autodetermi-nare din 1918.Pentru difuzarea ideilor într-o ariesocială mai extinsă și clarificareaobiectivelor urmărite prin acțiunileinițiate, Tribuna a stimulat organiza-rea de adunări populare ca mijloc decomunicare cu masele și de educațiepolitică a lor, ca o modalitate de anga-jare politică a poporului și de intensi-ficare a luptei naționale.Chemarea „Să apelăm la popor”a fost mai frecventă în paginile ziaru-lui după 1905 și a devenit o compo-nentă a strategiei politice aplicată dupăreluarea activismului politic. Nu seputea obține radicalizarea opiniei pu-blice fără să se explice maselor obiec-tivele luptei naționale ale românilor.În adunări s-a cerut votul obștesc șiTribuna considera că poporul se poatepronunța asupra acestei cerințe „înzeci și sute de adunări de la Nădlacpână la Brașov, de la Sibiu până la Si-ghet”7. Adunările populare au avut înI. Russu-Șirianu pe unul dintre orga-nizatorii însuflețiți pentru ideea strân-gerii legăturilor cu masele populare.În paginile Tribunei au abundatinformațiile despre revistele literare depeste Carpați: Convorbiri literare –„redactată în așa fel că este spre cinsteîntregului neam românesc”8, se apre-cia într-un articol din, Semănătorul,Viața Nouă și altele.Tribuna și-a îndeplinit cu princi-pialitate și devoțiune rolul de școalăde educație națională, utilizând resur-sele formative ale valorilor culturii ro-mâne. Critica dualismului și a ideii destat ungar  pe care o făcea ziarul a avutca obiectiv să sădească în conștiințamaselor încredere în viitorul națiuniiromâne și neîncrederea în viitorul uneiformații hibride de stat.„Critica principală și teoretică dinTribuna găsea un corespondent în iro-nia usturătoare în presa umoristică aepocii. Gura satului, Veselia, Cucu aufost periodice care au manifestat pre-dilecție pentru utilizarea ironiei și aumorului ca armă politică”9.b) RomânulOrganul de presă care în anii pre-mergători războiului a fost în miezulevenimentelor politice și a pregătitopinia publică pentru marile deciziidin toamna anului 1918 a fost Româ-nul. A apărut la 1 ianuarie 1911, subconducerea lui Vasile Goldiș, care a

rămas îndrumătorul priceput, al aces-tui prestigios ziar. În articolul reda-cțional din primul număr, ziarul îșidefinește statutul publicistic ca organal Partidului Național Român, al căruiprogram de acțiune s-a angajat să-l su-sțină și să-l propage în masele româ-nești: apărarea ființei naționale apoporului român. Acest obiectiv poli-tic implica un activism consecventmanifestat pe multiple planuri. Româ-nul reia și afirmă cu vigoare în noilecondiții politice principiul activizăriituturor resurselor creatoare al români-lor din Transilvania în lupta lor pentrudrepturile naționale10.Beneficiind de colaborarea celormai valoroase personalități ale cultu-rii românești ale epocii, ziarul s-aadresat maselor populare, clarificândțelurile luptei naționale, scoțând laiveală pe înțelesul tuturor țelurile gu-vernamentale și chemând la luptă co-munitatea românească. Permanențaobiectivelor naționale majore pe careRomânul le urmărește a sporit influe-nța sa asupra cititorilor. Contribuțiaadusă la mobilizarea comunității ro-mânești în lupta pentru unire și liber-tate națională și rolul pe care l-a jucatla realizarea unității culturale a româ-nilor îi conferă meritele apreciate înistoria presei.În 1912, Românul a reluat discu-ția asupra recunoașterii drepturilor laviața națională proprie. Mișcările dinBalcani au scos în evidență cât de ne-cesară era dezrobirea naționalitățilorde sub asuprire turcească. Afirmareadrepturilor popoarelor la viața națio-nală refăcută și în raport cu stările dinUngaria, unde naționalitățile asupritenu puteau rămâne indiferente la ceeace se petrecea în sud-estul Europei11.Românul a sesizat că statutul mul-tinațional a intrat într-un proces dedestrămare și faptul că în conștiințapolitică românească pătrunsese ideeaorganizării de stat pe baze naționale.Dezbaterile tot mai dese ce se purtauîn jurul făuririi unității noastre națio-nale oglindeau avansarea acestui pro-ces. În parlament, Ștefan Cicio-Popși-a manifestat neîncrederea în parti-dele ungare de a crea un stat demo-cratic, atât timp cât activitatea lor sebaza pe o concepție retrogradă de stat.În timpul tratativelor cu Istvan Tiszaromânii se gândeau la formația de statviitoare care să ofere națiunii române

posibilitatea de a-și pune forțele eicreatoare în slujba omenirii și a pro-gresului ei. Octavian Goga intuisematuritatea politică a maselor româ-nești atunci când afirmase că sufletulromânesc are puterea de a se uni. Ro-mânul constata în 1913 că masele po-pulare nutreau speranța, ce luaseforma unei mentalități colective, cărăzboiul va aduce izbăvirea suferințe-lor pentru neamul românesc și deaceea a difuzat neobosit ideea de pre -gătire a spiritelor pentru realizareaacestui ideal12.Literatura românească a devenit înpaginile Românului un puternic fac-tor de unitate spirituală. Referindu-sela primirea entuziastă de care piesa luiOctavian Goga  Domnul notar se bu-curase la București, Ion Agârbiceanuîn entuziasmul publicului bucureșteano dovadă grăitoare a faptului că „gra-nițele ce ne despart n-au îmbucătățitsufletul românesc, n-au putut să ne în-străineze”13. I. Scurtu atribuia specta-colului valoarea unui evenimentcultural prin atribuția pe care o aduceala dezvoltarea vieții literare.4. Biserica și școala în slujbalegii și culturii româneștiBiserica și Școala a fost publica-ția arădeană cu cea mai îndelungatăexistență: a apărut la 30 ianuarie (11februarie) 1877 și a continuat să aparăși după înfăptuirea Unirii. Primul eiredactor, Vasile Mangra (1850-1918),a considerat că revista e pusă integralîn slujba intereselor bisericești, șco-lare, culturale, literare și economiceale românilor din Eparhia Aradului șia acționat cu statornicie în slujba aces-tei finalități, chiar dacă redactorii ei,care s-au schimbat în decursul timpu-lui și-au pus pecetea personalității lorasupra profilului revistei. În perioada1901-1917, atribuțiile redacționale aufost îndeplinite de vajnicul luptătornațional și remarcabil om al școliiRoman Ciorogariu(1852-1936). Suc-cesorul său a fost istoricul și publicis-tul Teodor Botiș (1873-1940)14.În complexitatea activității de în-tărire a rolului poporului ca factor decultură și civilizație în Europa epocii,Biserica și Școala atribuia un rolmajor direcției sănătoase de educare afemeii române. Această direcție are capremisă a sa dreptul la cultură și edu-cație al femeii, egal îndreptățită cubărbatul.

„Biserica și Școala a insistat asu-pra valorii comportamentului națio-nal, concretizat în atitudinea față delimbă, valori culturale și păstrarea de-numirilor românești”15. În specialdupă 1908, când se începuse o acțiuneviguroasă de rectificare a numelor, re-vista arădeană a considerat că este ne-cesară clarificarea problemei16.Biserica și școala a sădit în con-știința publică ideea că românii își vorvalida potențialul lor creator numai încondițiile libertății naționale. Ținuțisub opresiune, românii nu ți-au pututvalorifica plenar capitalul intelectual.Redacția revistei și-a însușit aceastăteză, formulată cu un secol înainte decătre Dimitrie Țichindeal. Revista afăcut din educația talentelor o preocu-pare permanentă a sa considerând cătalentele native formate prin educațiedevin o pârghie pentru progresul cul-tural al poporului. Prin valorificareaspiritului creator al națiunii, culturanațională devine o creație organică aîntregii comunități naționale17.5. În loc de concluzii: presaarădeană și idealul de unitatenaționalăLa sfârșitul analizelor sumare pecare le-am făcut se poate conchide căputem atribui presei arădene o ambi-valență funcțională sub raport politicîn lupta națională a românilor dinTransilvania.În primul rând ea a contribuit laafirmarea idealului unității naționaleși a modelat conștiința publică româ-nească în această direcție. Româniidin Transilvania își făuriseră prin vea-curi idealul unirii lor cu frații de pesteCarpați și a revenit presei menirea dea întreține flacăra acestui ideal și de apregăti conștiințele pentru realizarealui. Acesta a fost rolul constructiv alpresei în contextul istoriei și culturiinaționale. În paginile ziarelor arădenes-a oglindit viața culturală româneascăîn integralitatea și unitatea ei organicăși prin această reflectare a unității spa-țiului cultural românesc presa a deve-nit unul din factorii activi care aumodelat conștiința națională. Cotidie-nele și periodicele arădene au benefi-ciat de colaborarea celor maiînsemnate forțe culturale ale națiuniiromâne, pregătind prin unitatea cultu-rală actele majore care au dus la în-făptuirea unirii.În al doilea rând, presa arădeană asupus unei critici principale alcătuireade stat a epocii și conceptele ideolo-gice pe care se baza. Ea s-a integrat infrontul activ al publicisticii româneșticare a criticat principiile feudale pecare le promova aristocrația maghiarăîn viața statului, nedreptatea la careerau supuși românii în domeniile po-litic, juridic, administrativ și cultural.Astfel a fost întărit spiritul revoluțio-nar al maselor populare, la care s-afăcut un statornic apel pentru a asigurapaza de masă a oricărui act politic.Realizarea idealului de unitate națio-nală a românilor implica dărâmareavechii construcții de stat. Presa a di-namizat masele populare pentru des-ăvârșirea acestui proces istoric și aarătat inconștiența altor soluții: „fede-ralism și autonomie culturală, careerau opuse ca alternativă pentru statulnațional”18 Prin ținuta de critică sta-tornică a statului asupritor care deve-nise un anacronism al istoriei, presa adevenit unul din  factorii interni aidezmembrării Imperiului austro-ungar. Ea a pregătit masele româneștipentru acest proces istoric și pentruopera de înfăptuire a statului național,

premisa istorică a marilor prefacerisociale și politice din România înce-putului de sec XX.Cătălin-Iulian Drăgan, student teolog*Prezentul studiu a fost elaboratsub coordonarea Protos. lect. dr. Ni-colae M. Tang, fiind susținut în cadrulsesiunii Simpozionului Național Stu-dențesc organizat de Facultatea deTeologie Ortodoxă din Craiova, laMănăstirea Tismana, perioada 24-25aprilie, 2018, cu tema: „Unitatea decredință și neam și făuritorii MariiUniri”.
1 Vasile Popeangă, Ion B. Mure-șianu, Aradul cultural în lupta pentruînfăptuirea Marii Uniri (1908-1918),Editura Episcopiei Ortodoxe Românea Aradului, Arad, 1991, p. 85.
2 Pr. prof. dr. Micea Păcurariu, pr.dr. Gheorghe Liţiu, prof. dr. Vasile Po-peangă, Episcopia Aradului. Istorie,viaţă culturală, monumente de artă,Editura Episcopiei Ortodoxe Românea Aradului, Arad, 1989, p. 59-61.
3 Vasile Popeangă, Presa pedago-gică din Transilvania (1860-1918),Editura Didactică și Pedagogică, Bu-curești, 1966, p. 68-74.
4 Teodor V. Păcățian, Cartea deAur, IV, Sibiu, 1906, p. 189.
5 V. Popeangă, I. B. Mureșianu,Aradul cultural în lupta pentru în-făptuirea Marii Uniri, p. 70-71.
6 Vasile Popeangă, Aradul centrupolitic al luptei naționale din perioadadualismului(1867-1918), Facla, Ti-mișoara, 1978, p. 191
7 V. Netea, Lupta românilor dinTransilvania pentru libertatea națio-nală(1848-1881), Editura Științifică,București, 1974, p. 421
8 V.  Popeangă, Aradul centru po-litic al luptei naționale…, p. 203.
9 V. Popeangă, I. B. Mureșianu,Aradul cultural în lupta pentru în-făptuirea Marii Uniri, p. 93.
10 V. Popeangă, I. B. Mureșianu,Aradul cultural în lupta pentru în-făptuirea Marii Uniri, p.75.
11 V. Popeangă, Aradul centru po-litic al luptei naționale din perioadadualismului, p. 198-199.
12 V. Popeangă, Aradul centru po-litic al luptei naționale din perioadadualismului, p. 201-202 și V. Po-peangă, I. B. Mureșianu, Aradul cul-tural în lupta pentru înfăptuirea MariiUniri, p. 77-80.
13 V. Netea, Lupta românilor dinTransilvania pentru libertatea națio-nală, p. 315.
14 Vezi: Lect. univ. dr. Marcel Tang,„Redacția periodicului Biserica șiȘcoala și legăturile acesteia cu profe-sorii teologiei arădene (1877-1948)”,în volumul: „Biserica şi Școala – 140de ani de istorie şi cultură ecleziasticăla Arad”, coordonatori: Pr. Prof. Univ.Dr. Cristinel Ioja Pr. Conf. Dr. LucianFarcașiu Pr. Conf. Dr. Caius Cuțaru,Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad,2017, p. 243-256.
15 T. V. Păcățian, Cartea de Aur, IV,p. 204.
16 Pr. dr. Pavel Vesa, EpiscopiaAradului. Istorie. Cultură. Mentalități(1706-1918), Editura Presa Universi-tară Clujană, Cluj-Napoca, 2006, p.356-358.
17 Vasile Popeangă, Eparhia Ara-dului în perioada instituționalizăriiculturii naționale 1807-1948, Editura„Vasile Goldiș” University Press,Arad, 2006, p. 215-217.
18 V. Netea, Lupta românilor dinTransilvania pentru libertatea națio-nală, p. 300. 
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În întreaga istorie a Bisericii
Ortodoxe Române în general și a
Bisericii arădene în special, se
remarcă unul dintre vrednicii
preoți cărturari, părintele iconom
stavrofor dr. Gheorghe Ciuhandu.
A fost o personalitate distinsă,
apreciat fiind de contemporani, ca
unul dintre cei mai învățați preoți
din prima jumătate a veacului tre-
cut. Principala caracteristică a stu-
diilor sale a constituit-o problema
uniației în eparhia Aradului, încă
de la începuturi, precum și prin
evocarea personalității unor figuri
luminoase ale părților arădene,
printre care se înscrie și episcopul
Gherasim Raț, care, prin înțelep-
ciune și dragoste față de Biserică,
au reușit să determine pe cei ce
trecuseră la greco-catolicism să
revină la credința ortodoxă. 

Într-un articol din ”Biserica și
Școala”, organul oficial al Epis-
copiei Aradului, pr. prof. dr. Petru
Deheleanu a elogiat personalita-
tea părintelui Ciuhandu evidenți-
ind faptul că ”a fost profesor de
teologie (scurtă vreme), consilier
eparhial, senator, președintele
Asociației clerului din Ardeal, dis-
tins cu brâu roșu, protopop, ico-
nom stavrofor, ca cea mai înaltă
treaptă, drept răsplată, pe care au
mai avut-o mulți, dar fără atâta
muncă și fără atâta merit. Apoi:
redactor al organului oficial al
Eparhiei, cap de familie aleasă,
tată, etc.”1

În 7 iunie 1939, devine senator
în Parlamentul României iar în 30
mai 1946, este ales membru de
onoare al Academiei Române. 

Părintele Gheorghe Ciuhandu
s-a remarcat ca participant activ
la plămădirea Marii Uniri din
1918 de la Alba-Iulia, alcătuind o
Rugăciune pentru poporul român
dreptcredincios, citită în mod
solemn de viitorul patriarh al
României, episcopul de Caranse-
beș de atunci, Miron Cristea. În
acele vremi, părintele Ciuhandu a
deținut funcția de referent școlar și
asesor consistorial al Episcopiei
Aradului. Gândul care l-a însu-
flețit pe părintele Ciuhandu a fost
ca, odată cu unificarea politică și
teritorială a celor trei provincii,
Transilvania, Țara Românească și
Moldova, să se desăvârșească și
unitatea spirituală a acestora, într-
o singură Biserică, sub un singur
patriarh, ceea ce se va înfăptui
câțiva ani mai târziu.

Date biografice
S-a născut în data de 23 aprilie

1875, de sărbătoarea Sfântului
Mare Mucenic Gheorghe, în loca-
litatea Roșia din județul Bihor.
Școala primară a făcut-o în satul
natal, după care a urmat cursurile
Gimnaziului greco-catolic din
Beiuș, fiind marcat profund de
discriminările ce erau făcute între
elevii ortodocși și cei greco-cato-
lici. Un moment delicat pe care l-
a trăit în timpul studiilor de la
Beiuș era legat de vizita episco-
pului latin de la Oradea ”care a
venit să-și miruiască câțiva eno-
riași”.2 Unii dintre elevii români ai

Gimnaziului au înlocuit drapelul
unguresc ce era arborat pe clădirea
școlii, cu tricolorul românesc,
ceea ce a atras furia autorităților.
Drept urmare, regimul școlar a
fost înăsprit iar manualele româ-
nești au fost înlocuite cu cele
maghiare.

În anul 1893, tânărul Ciuhandu
s-a înscris la Institutul teologico-
pedagogic, unde director era
Augustin Hamsea și i-a avut pro-
fesori pe Vasile Mangra, Roman
Ciorogariu și alți reprezentanți de
seamă ai vremii. 

Odată cu venirea la cârma
Episcopiei arădene a lui Iosif Ioan
Goldiș, a fost încadrat la Consis-
toriul eparhial, având sarcina de a
redacta Protocoalele ședințelor
consistoriale. Episcopul Goldiș îi
propune să-și continue studiile
doctorale la vestita Universitate
din Cernăuți, în cadrul Facultății
de Teologie. Ulterior avea să măr-
turisească faptul că în primul an a
vrut să renunțe, însă, s-a văzut
nevoit să-și desăvârșească studii-
le și datorită celor ce și-au pus
încrederea în el, Iosif Goldiș, epis-
copul Aradului, Vasile Mangra și
Roman Ciorogariu. În 1905, a
devenit doctor al Facultății de
Teologie din Cernăuți, avînd teza
de doctorat ”Ritul răsăritean pe
teritoriul ungar”, lucrare elabora-
tă sub îndrumarea vestitului pro-
fesor Eusebiu Popovici. La numai
zece zile de la întoarcerea de la
Cernăuți, a fost numit, la propu-
nerea episcopului de atunci al Ara-
dului, Ioan Ignatie Papp, referent
școlar în cadrul Eparhiei arădene.3

În anul 1907 s-a căsătorit cu
tânăra Octavia Popovici-Dessea-
nu, profesoară la Școala civilă de
fete, fiica renumitului avocat Ioan
Popovici-Desseanu, cununia fiind
oficiată de Episcopul Aradului. În
1908 devine diacon, iar în 1910,
primește harul preoției prin pune-
rea mâinilor episcopului Ioan
Ignatie Papp. În anul 1921, este
numit pe postul de consilier cul-
tural al Episcopiei Aradului, fun-
cție pe care o va păstra cu cinste,
până la pensionare, în 1939.4

Gheorghe Ciuhandu șiMarea Unire
La terminarea primului răz-

boi mondial, națiunile din Impe-
riul austro-ungar își căutau identi-
tatea națională. La Arad a luat
ființă Consiliul Național Român
Central, ca și organ de conducere
a românilor transilvăneni. Biseri-
ca din Transilvania era sub con-
ducerea Sinodului mitropolitan,
alcătuit din episcopul Aradului,
Ioan Ignatie Papp, acesta fiind și
locțiitor de mitropolit, odată cu
moartea lui Vasile Mangra și epis-
copul Caransebeșului, Miron Cris-
tea, viitorul patriarh al României.
În noiembrie 1918, împăratul Aus-
triei și regele Ungariei Carol al
IV-lea, a abdicat. În acest caz era
necesar ca în cadrul cultului divin
să se ia măsurile necesare pentru
înlocuirea pomenirii numelui
împăratului abdicat. Sarcina
aceasta îi va reveni părintelui Ciu-
handu, cel care va prezenta Sino-
dului mitropolitan modificările
cerute. Astfel Sinodul mitropolitan
a emis Circulara nr. 147 / 1918,
intitulată ”Iubitului cler al Mitro-
poliei ortodoxe române din Tran-
silvania și Ungaria”.5 În această
Circulară se arăta modul cum tre-
buia pomenită înalta stăpânire în
cadrul cultului divin. În cadrul
Ecteniei Mari de la Vecernie,
Utrenie și Sfânta Liturghie să se
zică: ”...pe înalta noastră stăpâni-
re națională și pe marele sfat al
națiunii române...”, la Ectenia
întreită: ”Încă ne rugăm pentru
înalta noastră stăpânire națională
și pentru marele sfat al națiunii
române, pentru luminarea, îndrep-
tarea, pacea, sănătatea, mântuirea
și iertarea păcatelor lor, și pentru
ca Domnul Dumnezeu, mai ales
să le deie spor și să le ajute întru
toate lucrările lor spre binele
obștesc”, la ieșirea cu Cinstitele
Daruri: ”Pe înalta noastră stăpâ-
nire națională și pe marele sfat al
națiunii române, să le pomenească
Domnul Dumnezeu, întru Împă-
răția Sa”.

Cea mai de seamă contribuție
pe care a adus-o părintele consilier
cultural al Eparhiei Aradului la
Marea Unire a fost ”Rugăciunea
de îngenunchere”, pe care a alcă-
tuit-o din alăturarea textelor bibli-
ce din Vechiul Testament, mai cu
seamă din Psalmi, Proorocii mari,
Plângerile lui Ieremia. Rugăciu-
nea a fost citită de episcopul
Miron Cristea, la finalul Sfintei
Liturghii, la 1 decembrie la Alba-
Iulia, precum și în toate bisericile
din Transilvania, fiind publicată
în revista ”Biserica și Școala”, din
același an. Pentru frumusețea
acestei Rugăciuni, o vom reda mai
jos.

„Doamne Dumnezeul nostru!
(Daniel 9, 15). Păcătuit-am Ţie şi
noi şi părinţii noştri (Daniel 9);
rătăcit-am de la calea adevărului
şi lumina dreptăţii nu ne-a strălu-
cit nouă, şi soarele nu ne-a răsărit
nouă (Înţelepciunea lui Solomon
5, 6) şi iată, robi suntem în

pământul ce ai dat părinţilor
noştri, spre a mânca rodul lui şi
bunătăţile lui (Neemia 9, 36).
Drept eşti Doamne şi drepte sunt
judecăţile Tale (Psalmul 118,
137). Drept eşti Doamne şi toate
lucrurile Tale sunt milă şi adevăr
şi judecată şi drept judeci în veac
(Tobit 3, 2). Cutremurat-ai
pământul, Doamne! (Psalmul 59,
2). Cine este asemenea Ție mărit
între sfinți, minunat întru mărire,
făcător de minuni? (Ieșirea 15,
11).

Iată, noi venim la Tine, că Tu
eşti Dumnezeul nostru (Ieremia 3,
22), căci Tu ai zis: O, poporul
Meu! Rana ta este dureroasă
(Miheia 6, 3; Ieremia 30, 12);
pedeapsa fărădelegii tale împlin-
itu-s-a (Plângerile lui Ieremia 4,
22), scoală-te (Isaia 60, 1), Eu
sunt Domnul Dumnezeul vostru
(Iezechiel 20, 19); Eu sunt cu tine;
de voi şi nimici toate popoarele
între care te-am împrăştiat, pe tine
nu te voi nimici (Ieremia 30, 11).
Sfărâma-voi jugul de pe tine şi voi
rupe cătuşele tale (Naum 1, 13);
lărgi-voi hotarele tale (Ieşirea 34,
24). Aduna-vă-voi dintre popoare
şi vă voi strânge din ţările în care
sunteţi împrăştiaţi (Iezechiel 11,
16); voi întoarce judecătorii tăi,
ca mai înainte şi sfetnicii tăi ca la
început (Isaia 1, 26).

Şi acum Doamne Dumnezeul
nostru (Daniel 9, 15), Cel mare,
Cel puternic, Cel înfricoşat, Cel
Ce păzeşti legământul şi
îndurarea (Neemia 9, 32); Dum-
nezeul cel mare în sfaturi, puter-
nic în lucruri, ai Cărui ochi
pururea sunt deschiși asupra
faptelor fiilor oamenilor (Ieremia
32, 19); Cel Ce înalţi pe cei smer-
iţi şi ridici la mântuire pe cei ce
plâng, Care zădărniceşti sfaturile
celor vicleni, pentru ca mâinile
lor să nu împlinească cugetele lor
(Iov 5, 11-12) să nu se pară mică
înaintea Ta toată strâmtoarea ce a
venit asupra noastră, a părinţilor
noştri şi asupra întreg poporului
Tău (Neemia 9, 32).

Doamne, Tu stăpâneşti peste
viaţă şi peste moarte şi pogori la
porţile iadului şi iarăşi ridici
(Înţelepciunea lui Solomon 16,
13); înaintea Ta aducem rugăciu-
nile noastre, nu pentru dreptăţile
noastre, ci pentru multele Tale
îndurări (Daniel 9, 18). Scoală-
Te întru ajutorul nostru si mântu-
ieşte-ne pentru mila Ta (Psalmul
34, 2). Dă-ne ajutor ca să scăpăm
din strâmtorare (Psalmul 107,
13), Dumnezeule, Mântuitorul
nostru, ajută-ne nouă pentru
mărirea Numelui Tău (Psalmul
78, 9), ca să se sălăşluiască
mărire în pământul nostru
(Psalmul 84, 10), acum şi pururea
şi în vecii vecilor. Amin!”6

La 1 decembrie 1918, părin-
tele Gheorghe Ciuhandu a partic-
ipat la Alba-Iulia ca delegat din
partea Consistoriului arădan.
Văzând atmosfera de acolo, avea
să afirme mai târziu: ”Niciodată,
în viața mea, n-am văzut scene de

mai mare însuflețire românească
decât atunci. În decursul Sfintei
Liturghii, pontificată de episcopul
Aradului, s-au cântat în loc de
priceasnă, cântece naționale
românești. Rugăciunea ce propus-
esem, a fost citită în genunchi, din
ușile împărătești, de episcopul
Miron, la sfârșitul Liturghiei
sfinte, provocând o cutremurare
sufletească generală. Dar se
cuvine să fie reținut încă un amă-
nunt. Însuși episcopul Aradului,
care pontifica și se socotea pe sine
mare ritualist și păstrător al
formelor de cult bisericesc, s-a
lăsat purtat de momentele
cutremurătoare de suflete din bis-
erică. Anume, când a făcut
încheierea - otpustul - Sfintei
Liturghii, cu lacrimi în ochi și glas
emoționat, a adăugat ceva în tex-
tul otpustului, după cum sublin-
iem reproducându-l: Cel ce a învi-
at din morți și a înviat și Neamul
nostru Românesc, Hristos, Ade-
văratul Dumnezeul nostru...”7

Aceasta este, în câteva rânduri,
o viață de Om, care și-a înțeles pe
deplin misiunea, slujind Bisericii
și Neamului său, pe care le-a iubit
atât de mult.

A trecut la Domnul în anul
1947, trupul neînsuflețit fiind
depus la Catedrala din Arad, sluj-
ba de înmormântare fiind oficiată
de către un sobor de 12 preoți și 2
diaconi, în fruntea lor fiind epis-
copul de atunci al Aradului,
Andrei Magieru. 

Acum, la 100 de ani de la
Marea Unire, se cuvine să aducem
cinstire, tuturor, celor ce prin cre-
dință tare în Dumnezeu, înțelep-
ciune și dragoste de Neam, au
reușit să înfăptuiască dorința de
veacuri a românilor, Marea Unire.Pr. drd. Petru Ursulescu

1 Pr. Prof. Dr. Petru Deheleanu
A plecat un om, în Biserica și
Școala, an LXIII, 1939, nr. 38, 17
septembrie, Arad, p. 311

2 Constantin Pavel, Școalele de
la Beiuș, 1828-1928, Beiuș, 1928,
p. 131

3 Preot dr. Pavel Vesa,  Clerici
Cărturari arădeni de altădată,
Editura Gutenberg Univers,
Arad,2008, p. 311

4 Preot dr. Pavel Vesa, Proto-
pop dr. Gheorghe Ciuhandu
(1875-1947), Editura Arhiepisco-
piei Aradului, Arad, 2011, p. 58

5 Vasile Popeangă, Ion B.
Mureșianu, Aradul cultural în
lupta pentru înfăptuirea Marii
Uniri (1908-1918), (Prefață de P.
S. Dr. Timotei Seviciu), Arad,
1991, pp. 374-375

6 Gheorghe Ciuhandu, Rugă-
ciunea de îngenunchere, în Bis-
erica și Școala, an XLI, nr. 45,
4/17 noiembrie, 1918, pp. 1-2

7 Gheorghe Ciuhandu, Memo-
rii. (1907-1925). Din viața mea.
Făcute și pățite ca să învețe și
alții. (Ed. îngrijită, prefațată și
tabel cronologic de Constantin
Jinga, Postfață de conf. dr. Gheo-
rghe Ciuhandu, Timișoara, 1999,
p. 172)

Contribuția părintelui Gheorghe Ciuhandula realizarea Marii Uniri



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Duminica Floriilor sărbătorită de arădeniÎn ziua Praznicului Intrării Domnului înIerusalim, 1 aprilie 2018, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, aoficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepis-copală din Arad, înconjurat de un sobor depreoți și diaconi. Din sobor au făcut parte: Pr.Simion Mladin, eclesiarhul catedralei, Pr.Gheorghe Gogan, Pr. Mircea Cricovean,Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector bisericesc,Arhid. Florin Sirca, inspector școlar, Arhid.Alexandru Tiulea.La slujbă au participat sutede credincioși, mulți dintre ei s-au spoveditși s-au împărtășit cu Trupul şi Sângele luiHristos.Cuvântul de învățătură al Chiriarhului afost pus sub titlul ,,Bucuria creștină” (cf.citir-ilor scripturistice ale praznicului: Filipeni 4;Ioan 12) recomandată de Sfântul Ap. Pavelîn pericopa zilei, ca stare sufletească susțin-ută de virtutea blândeții și a păcii ca daruricerești și de mulțumită pentru datoria împlin-ită față de Dumnezeu, de semeni și de sineînsuși și care se leagă de sărbătoarea ce ducela Ierusalimul ceresc și Împărăția lui Dum-nezeu prefigurată de Intrarea Mântuitoruluiîn Ierusalim, spre a aduce prin jertfa Sa, mân-tuirea lumii. La aceasta sunt chemați credin-cioșii să se împărtășească după rânduielileBisericii din Săptămâna Sfintelor Pătimiriale Domnului, spre a avea în Ziua Învierii,bucuria pascală, a subliniat ÎnaltpreasfinţiaSa. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fostdate de către corul Catedralei Arhiepisco-pale din Arad, condus de către diac. LaviniuMorariu.Credincioşii prezenţi, la ieşirea dinsfânta biserică, au primit ramuri de salciecare au fost sfinţite.În seara zilei, Înaltpreasfinţia Sa a par-ticipat la Denia de luni din Săptămâna Patim-ilor, săvârșită la Catedrala Veche după care aasistat la tradiționalul Concert pascal susțin-ut de Corul ,,Armonia” dirijată de maestrulOvidiu Boar.Slujire Arhierească în Joia din Săp-tămâna MareÎn Joia cea Mare, Chiriarhul arădean,Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timo-tei, a săvârşit Sfânta Liturghie a SfântuluiVasile cel Mare, unită cu Vecernia, în Cate-drala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni. La sfânta slujbă au participat mulţicredincioşi care s-au spovedit şi împărtăşit cuTrupul şi Sângele Mântuitorului.În Joia Mare, în toate Bisericile Orto-doxe este oficiată Liturghia Sfântului VasileCel Mare unită cu Vecernia.În cadrul Sfintei Liturghii euharisticedin Sfânta şi Marea Joi, Chiriarhul nostru asfinţit Agneţul ce a fost scos la Proscomidie,care se păstrează în Sfântul Altar de-a lungulîntregului an, pentru a fi dăruit celor noubotezaţi, celor bol navi şi celor ce seîmpărtăşesc în regim de urgenţă. Acest SfântAgneț special ce a fost sfințit la aceastăLiturghie, va fi uscat și sfărâmat a treia zi dePaști. Această Sfântă Împărtășanie este păs-trată în Chivotul din Sfântul Altar, pe SfântaMasă.Denia celor 12 Evanghelii laCatedrala ArhiepiscopalăÎn toate bisericile din cuprinsul Arhiepis-copiei Aradului, s-a săvârșit, joi seara, slujbaDeniei celor 12 Evanghelii.Chiriarhul Aradului, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, a săvârșit slujba Deniei celor12 Evanghelii în Catedrala Arhiepiscopalădin Arad, înconjurat fiind de un sobor depreoți și diaconi, slujitori ai Catedralei, înprezența a numeroși credincioși.La final, Înaltpreasfinţia Sa a ţinut uncuvânt de învăţătură pus sub titlul ,,Caleacrucii” și urmarea ei de către credincioși cao participare la jertfa Mântuitorului, cele 12Sfinte Evanghelii ale Deniei redând princi-palele momente ale istorisirii SfintelorPătimiri ale Domnului, spre adâncă med-itare și rugăciune stăruitoare în vedereapropășirii spiritual, mai ales cu prilejul des-fășurării acestei săptămâni a Postului Mare,a spus Înaltpreasfinția Sa.Prohodul Domnului la Catedrala ArhiepiscopalăÎn toate bisericile din cuprinsul Arhiepis-copiei Aradului, credincioșii au participat înVinerea Mare la Denia Prohodului Domnu-lui.

La Catedrala Arhiepiscopală din Arad,slujba religioasă a fost oficiată de un sobor depreoţi şi diaconi condus de ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt deînvăţătură despre ,,Prohodul Domnului” încadrul rânduielilor bisericești ale SăptămâniiSfintelor Pătimiri ale Domnului, conținutul șiînsemnătatea lor pentru folosul duhovnicescal credincioșilor.Slujba Învierii săvârşită deArhiepiscopul Aradului înambele sedii ale Penitenciarului AradÎn după amiaza Sâmbetei celei Mari, lainvitația domnului subcomisar de peniten-ciare Dr. Dan Halchin, directorul Peniten-ciarului Arad, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei Arhiepiscop al Aradului, însoţit de P.C.Pr. Gabriel Mariş – consilier social, au fostașteptați de preotul capelan Vlad Oneț și depreotul Bogdan Oneț, preo paroh la parohiaMandruloc, fratele preotului capelan.Aceștia au oficiat Slujba Învierii Dom-nului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristosîncepând cu orele 15.00, prima dată în bis-erica mare, cu hramul „Sfinţii Apostoli Petruşi Pavel” din cadrul Penitenciarului din Arad,apoi la capela secției exterioare cu hramul„Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”. Au par-ticipat la slujbe peste 250 de persoane privatede libertate, care s-au rugat pentru ca lumi-na Învierii Domnului să le aducă lor și celordragi purtați în cuget, bucurie duhovnicească,pace, credință și dragoste.În cuvântul de învățătură legat de min-unea venirii Sfintei lumini la Ierusalim, chiri-arhul a subliniat însemnătatea acestei sărbă-tori aducătoare de lumină în sufletelecredincioșilor. La final, Înaltpreasfinția Sale-a transmis tuturor urări de bine, rugând peDumnezeu să le împlinească toate buneledorințe folositoare, să le stingă durerile,necazurile și suferințele tuturor, ca în luminași bucuria Învierii să petreacă în pace șimulțumire Sfintele Sărbători. La sfârșitulslujbei, preotul capelan Vlad Oneţ, preot alUnității Penitenciarului din Arad, a mulţumitÎnaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Tim-otei pentru dragostea şi purtarea de grijă decare dă dovadă mereu, precum și pentruîndoita osteneală de a fi în fieare an înmijlocul persoanelor private de libertate carese află custodiate la Penitenciarul din Arad,la momentul marelui Praznic al ÎnvieriiDomnului notru Iisus Hristos . După cuvân-tul de mulțumire, fiecare deținut a primitSfintele Paști, în armonia frumoaselor cântăriale Penticostarului, cântate de corul dețin-uților. Învierea Domnului sărbătorită de arădeniMii de credincioşi arădeni au participatla Slujba Învierii şi la Sfânta Liturghie dinziua Praznicului Învierii Domnului la Cate-drala Arhiepiscopală din Arad, oficiate deÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei, arhiepis-copul Aradului, înconjurat de un ales soborde preoţi şi diaconi.În seara zilei, pe platoul din faţa Cate-dralei Arhiepiscopale, Înaltpreafinţitul PărinteTimotei, înconjurat de oficialitățile locale,de primari, preoţi și credincioși din întregcuprinsul eparhiei arădene, a întâmpinatvenirea Sfintei Lumini, adusă de la Mor-mântul Domnului, din Ierusalim, prinpurtarea de grijă a Preafericitului PărintePatriarh Daniel, și cu sprijinul ConsiliuluiJudețean Arad. Cu acest prilej, Înaltpreas-finţia Sa a rostit o scurtă alocuţiune.În noapte, la Catedrala Arhiepiscopală,Arhiepiscopul Aradului a săvârşit slujbaÎnvierii Domnului, înconjurat de soborul pre-oţilor şi diaconilor catedrali, în prezenţa unuinumăr impresionant de credincioşi, adresând,la momentul potrivit, un părintesc cuvânt deînvăţătură.În dimineaţa primei zile de Paşti, Înalt-preasfinţitul Timotei a oficiat Sfânta Liturghiearhierească la Catedrala Arhiepiscopală,înconjurat fiind de soborul de preoți si dia-coni ai catedralei. Cu acest prilej, Chiriarhularădean a vorbit credincioșilor prezențidespre ,,Viață și lumină” (cf.citirilor scrip-turistice a praznicului: Faptele Ap. 1; Ioan 1),privind referirea la tâlcuirile câtorva dintreafirmațiile Mântuitorului despre Sine și carechezășuiesc dăinuirea credincioșilor cu Elîn veșnicie, scopul spre care tinde lumea princreația de la început, a subliniat Chiriarhularădean.

În după-amiaza zilei de praznic, Chiri-arhul a participat la slujba Vecerniei în Cat-edrala Veche din Arad, împreună cu Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului.După aceasta, Înaltpreasfinţia Sa a ofer-it tradiţionala recepţie de praznicul ÎnvieriiDomnului, ostenitorilor Centrului eparhial,preoţilor din municipiu, reprezentanţilormănăstirilor arădene, credincioșilor prezenți,la reşedinţa chiriarhală. La această agapă,alături de cei amintiți au participat și Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanul, domnulIustin Cionca, președintele ConsiliuluiJudețean Arad, Părintele Prof. Dr. CristinelIoja, Decanul Facultății de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad ș.a.La final, Chiriarhul a mulțumit domnu-lui președinte al CJA pentru sprijinul acordatca Sfânta Lumină să ajungă și la credincioșiiarădeni, precum și tuturor celor de față pen-tru participare şi a transmis un părintesc salutfamiliilor celor prezenţi.A doua zi de Paşti la Catedrala Veche A doua zi de Paşti, preoţii şi credincioşiide la Parohia Arad-Centru, au avut bucuriaduhovnicească de-al avea în mijlocul lor peÎntâistătătorul Eparhiei arădene, pe Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei.Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit SfântaLiturghie arhierească, înconjurat de un soborde preoţi şi diaconi ai Catedralei Vechi, înprezenţa oficialităţilor locale şi a unui marenumăr de credincioşi, care ca de fiecare datăau umplut locaşul de cult. Din sobor au făcutparte şi Părintele Flavius Petcuţ, protopopulAradului, Pr.prof.dr. Cristinel Ioja, decanulFacultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad, Pr. Traian Micoroi, parohulCatedralei, Pr. prof. Ioan Tulcan, Pr. EugenCrișan, preot pensionar, Arhid. Tiberiu Arde-lean, inspector eparhial, Diac. Paul Orădan,secretar Protopopiatul Arad, Diac. ViorelHerlo.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului afost legat de Pastorala cu titlul ,,Jertfă tainică”,urmărind părtășia credincioșilor la jertfanesângeroasă, însuși Trupul și Sângele Dom-nului jertfit pe cruce spre mântuirea tuturor caMiel al lui Dumnezeu, cum este numit, pre-figurat de mielul pascal din istoria biblică, asubliniat Înaltpreasfinția Sa.La momentul împărtășirii zeci de cred-incioși, majoritatea copii, au primit Trupul șiSângele Mântuitorului.Răspunsurile liturgice au fost date deCorul de tineret al Catedralei Vechi, dirijat dedomnul conf. Mircea Buta.La final, părintele Ioan Tulcan a mulţu-mit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pen-tru bucuria prilejuită prin slujirea în cea de-a doua zi de Paşti în Vechea Catedrală aAradului, oferindu-i din partea slujitorilor,consiliului parohial şi a credincioşilor, unfrumos coş cu flori.Slujire Arhierească în Duminica MironosiţelorÎn Duminica Mironosițelor, a 3-a dupăPaști, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a săvârșit Sfânta șiDumnezeiasca Liturghie în biserica cu hra-mul ,,Adormirea Maicii Domnului” a Paro-hiei Arad-Centru din Municipiul Arad,înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.Din sobor au făcut parte Părintele parohTra-ian Micoroi, Părintele Codin Șimonca, pro-fesor la Seminarul Teologic Ortodox, Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector bisericesc, Diac.Paul Orădan, secretar al ProtopopiatuluiArad.În cadrul Sfintei Liturghii, Chiriarhul aîmpărtăşit credincioşilor prezenţi un părintesccuvânt de învăţătură în contextul pericopelorbiblice ( Faptele Apostolilor 6 şi Marcu 15,16 ) şi al Mesajului Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne la Duminica Femeilor Mironosiţe,cuvânt de preţuire şi binecuvântare a tutur-or femeilor creştine – modele de mărtur-isire a credinței în Hristos Cel Înviat. Cuvân-tul Ierarhului a subliniat mărturiamironosiţelor despre Învierea Mântuitoruluişi modelul lor de viaţă creştină pentru mame,soţii şi fiice credincioase, din istoria lumii şia Bisericii.La final, Părintele Traian Micoroi amulțumit Chiriarhului pentru acest popasduhovnicesc în mijlocul credincioșilor carefrecventează această frumoasă biserică pre-cum și tuturor preoților și credincioșilorprezenți.

Sfântul Mare MucenicGheorghe prăznuit laMănăstirea FeredeuLuni, 23 aprilie 2018, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului s-aaflat în mijlocul obştii monahale de la Mănă-stirea Feredeu pentru a prăznui pe Sf. MareMucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, unuldintre ocrotitorii Mănăstirii Feredeu din Deal,Protopopiatul Lipova. Chiriarhul a fost întâmp-inat de Părintele Arhim. Ilarion Tăucean,starețul mănăstirii, de Părintele Nelu Mercea,Protopopul Lipovei și de un numeros sobor deslujitori.La această sărbătoare, pe lângă obşteamonahală au participat şi numeroşi pelerinidin Podgoria Aradului şi nu numai.Sfânta Liturghie arhierească a fostsăvârşită în altarul de vară de către Întâistătă-torul eparhiei, înconjurat de un sobor de pre-oţi şi diaconi.În cuvântul de învăţătură Chiriarhul avorbit despre cultul Sfântului Gheorghe înBiserica Ortodoxă din toată lumea, cuprecădere la noi la români și ca exemplu pen-tru pentru creștini în lupta împotriva răuluicum oglindește icoana sfântului străpungândbalaurul, în numele credinței creștine.În cadrul slujbei, preotul pensionar Ghe-orghe Vițelar a fost hirotesit de către Înalt-preasfințitul Părinte Arhiepiscop Timoteiîntru iconom stavrofor.La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreacu-viosul Părinte Stareț, a adus cuvânt de aleasămulţumire Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei, pentru prezenţa înmijlocul slujitorilor şi pelerinilor veniţi laaceastă zi de praznic, preoţilor care au slujitşi tuturor celor prezenți.Slujire Arhierească şi Comemorare în Parohia ŞiculaÎn duminica a 4-a după Paști (Vinde-carea slăbănogului de la Vitezda), Chiriarhularădean, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, aeffectual o vizită canonică în Parohia Șicula,Protopopiatul Ineu. Cu acest prilej, Înalt-preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghiearhierească în biserica cu hramul ,,Intrarea înBiserica a Maicii Domnului”, înconjurat deun sobor de preoți, în prezența oficialitățilorlocale și a unui număr mare de credincioși.Din sobor au făcut parte: Pr. Adrian Zaha,Protopopul Ineului, Pr. Paroh Mircea Oală șiArhid. Tiberiu Ardelean, inspector bisericesc.Cuvântul de învățătură al Chiriarhului afost pus sub titlul ,,Casa milei”, privind, adică,pe cea a milostivirii cerești, cum am înțelegenumirea de ,,Vitezda”, adică un chip al Bis-ericii prin care iubirea lui Dumnezeu serevarsă peste întreaga făptură, spre binecu-vântarea vieții materiale și spirituale a cred-incioșilor, cu sănătate și puterea de a împli-ni toate cele trebuitoare mântuirii. Citirilescripturistice ale zilei (Fp. Ap. 9; Ioan 5) daumărturie despre toate sfintele taine ale Bis-ericii încă de la începutul istoriei creștine șiprin care lucrează harul dumnezeiesc înlume, cu care trebuie să conlucreze credin-cioșii biruind slăbiciunile și căderile, păcat-ul și răul, prin virtuțile spre dobândirea căro-ra sunt toți sfătuiți să se străduiască, asubliniat Înaltpreasfinția Sa.La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei a săvârșit slujba Paras-tasului pentru vrednicul de pomenire preotulic.stavr. Gheorghe Belei, la împlinirea a 10 anide la trecerea sa la cele veșnice. PărinteleGheorghe Belei a slujit în Parohia Șiculavreme de 42 de ani, fiind un ilustru continu-ator al preoților din familia Monția. Este demenționat că de-a lungul timpului, în ParohiaȘicula, până în anul 1940 au slujit 8 preoți dinfamilia Monția. Unul dintre aceștia, JustinMonția a fost deputat în Marea AdunareNațională, participând cu o delegație laMarea Unire din 1918 de la Alba Iulia.Fratele preotului Justin Monția a fost preo-tul Florian Monția , tatăl compozitoruluiEmil Monția, care s-a născut în Șicula, cân-tând în strana Bisericii și armonizând col-inde și pricesne. La comemorarea preotuluiGheorghe Belei a fost evidențiată deosebitaactivitate administrativă, misionară și pas-torală a acestuia, care a ținut sus stindardulcredinței ortodoxe, în vremuri grele, întreanii 1948-1990. Alături de părintele Belei afost pomenită și soția sa, preoteasa Sofia Belei.De asemenea, Chiriarhul a evidențiat felulprin care este cinstită memoria părintelui Ghe-orghe de către familia acestuia, într-un chipdeosebit, prin sprijinul dat construirii și înfru-musețării Catedralei Arhiepiscopale, dreptpentru care a acordat familiilor credincioșilor

Cornel Belei și Eudor Biriș, hrisoave de mulțu-mire. Parastasul a fost organizat de cătreurmașii acestora: Nelu Belei și Doru Belei,împreună cu familiile lor.La final, preotul paroh Ioan-MirceaOală a prezentat câteva aspecte din viațapreotului Gheorghe Belei și a preoților dinfamilia Monția, după care a mulțumit Chiri-arhului, preoților slujitori și tuturor credin-cioșilor pentru participare la acest evenimentde suflet din viața parohiei.
AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Slujire Arhierească în Parohia ChelmacLa Praznicul Floriilor din acest an (1aprilie 2018), credincioșii Parohiei Chelmac,din Arhiepiscopia Aradului i-au avut înmijlocul lor pe Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcopul-Vicar al ArhiepiscopieiAradului și pe Preasfințitul Părinte Siluan,Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române dinUngaria, care este născut în acest sat pitorescde pe Valea Mureșului. Cei doi Ierarhi au fostîntâmpinați de Părintele Paroh Cornel Arde-lean și alți credincioși și au săvârșit împreunăSfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în frunteaunui sobor din care au mai făcut PărinteleProtosinghel Visarion Tuderici, SecretarEparhial al Episcopiei din Ungaria, PărinteleFlorin Olteanu, Protopop de Giula, Ungaria,Părintele Mircea Șirian, Secretar al OficiuluiProtopopesc Lipova, Arhidiaconul EmanuelVăduva de la Catedrala Episcopală dinGiula, Arhidiaconul Mircea Proteasa, de laArad și alți slujitori ai sfintelor altare.La slujbă au participat mulți credincioși,de diferite vârste, din Chelmac, sau avândrădăcinile în acest sat, din orășele apropiate,de la Lipova, dar și din orașe mai mari, pre-cum Arad, Timișoara, sau Hunedoara, pre-cum și clerici și călugărițe de la CentrulEparhial din Giula.Cuvântul de învățătură a fost rostit dePreasfințitul Părinte Siluan, care a subliniatimportanța acestui mare Praznic creștin, ce neaduce aminte de Intrarea Triumfală a Mân-tuitorului nostru Iisus Hristos în CetateaIerusalimului, acum mai bine de douămilenii, unde a fost primit ca un mareÎmpărat, datorită minunilor nenumăratesăvârșite de El în anii aceia, ce au culminatcu Învierea lui Lazăr, cel mort de 4 zile, decare s-au mirat mulți. Floriile inaugureazătotodată și intrarea creștinilor ortodocși înSăptămâna Mare, ca o ultimă și intensăpregătire pentru Sfintele Paști. Atmosferadintr-o biserică plină de credincioși este cumnu se poate mai potrivită și adecvată celei dinvremea Intrării Mântuitorului în Ierusalimși reprezintă un îndemn de a face la fel, înfiecare duminică și sărbătoare.Copiii și cei care s-au pregătit pentruaceasta au fost împărtășiți cu Sfintele Taine,iar la final Preasfințitul Părinte Emilian i-aîndemnat pe credincioși să aprecieze, cumultă luare aminte, Învierea Domnului, careeste și chezășia pentru propria noastră înviere,dăruită tuturor prin Învierea Mântuitorului. Afost pentru prima dată când Preasfinția Sa asăvârșit Sfânta Liturghie Arhierească înaceastă Parohie, de la preluarea mandatuluisău de Episcop-Vicar al ArhiepiscopieiAradului și când a co-liturghisit cu Preas-fințitul Părinte Siluan, venit să slujească însatul său natal cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului și Chiriarhul locului.După Rugăciunea Amvonului, cei doiIerarhi au săvârșit și sfințirea ramurilor de sal-cie, potrivit obiceiului pentru această Duminicăa Floriilor, iar acestea au fost împărțite credin-cioșilor, dimpreună cu anafura.Atmosfera de sărbătoare și comuniunefrățească a continuat și la agapa ce a încheiataceastă sărbătoare a Floriilor de la ParohiaChelmac.Slujba Învierii Domnuluisăvârşită la Mănăstirea Arad-GaiÎn noaptea Sfintelor Paști, de slăvitulpraznic al Învierii Domnului, PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, a slujit la Mănă-stirea Arad-Gai, împreună cu un sobor depreoți și diaconi. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Slujba de Înviere a debutat cu citireaCanonului Sâmbetei celei Mari, iar apoi, lamiezul nopții, credincioșii au primit SfântaLumină de la Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul și de la soborul slujitor.Cu binecuvântarea și prin purtarea degrijă a Înaltpreasfințitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului și cu sprijinul Con-siliului Județean Arad, și în acest an, SfântaLumină a fost adusă de la Biserica SfântuluiMormânt din Ierusalim, unde se coboară închip minunat în fiecare an.După înconjurarea bisericii noi a mănă-stirii, a fost citită Sfânta Evanghelie, în fațalăcașului de cult, urmând apoi cântareaCanonului învierii, după rânduială.În continuare, Preasfințitul Părinte Emil-ian Crișanul, împreună cu soborul slujitor, asăvârșit Dumnezeiasca Liturghie în bisericamănăstirii. Răspunsurile liturgice au fostoferite de către un grup de studenți de la Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad.La final, Preasfinția Sa a rostit un cuvântde învățătură și a mulțumit tuturor pentruprilejul de a se fi rugat împreună în acestă zide mare și slăvit praznic, adresându-le cubucurie salutul pascal „Hristos a înviat!”.În ziua de duminică, Preasfinția Sa aasistat la Sfânta Liturghie săvârșită în Cate-drala Veche din Arad.La momentul rânduit, PreasfințitulEmilian a rostit un cuvânt de învățăturădespre însemnătatea acestui mare praznic.Preasfinția Sa i-a îndemnat pe cei prezenți săaibă ochii sufletului mereu deschiși spre avedea și înțelege cele cerești, deoarece,numai atunci când cunoaștem cu adevărat peDumnezeu prin Iisus Hristos, ne încolțește însuflet viața veșnică (Ioan 17, 3). Trăind viațapământească după învățătura și pilda lui IisusHristos, ducem spre desăvârșire viața veșnicădin noi, viața de acum adică își va da road-ele în viața veșnică, a spus Ierarhul.În după amiaza zilei, Preasfinția Sasăvârșește, alături de Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, Slujba Vecerniei din ziua de Paști înCatedrala Veche din Arad, iar după aceasta,participă la îndătinata agapă oferită la reșed-ința arhiepiscopală din Arad.A doua zi de Paşti sărbătorităîn IneuÎn cea de-a doua zi a Praznicului ÎnvieriiDomnului, credincioșii din Ineu au avutbucuria de-al avea în mijlocul comunitățiiparohiale pe Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului. Preasfinția Sa a fost întâmpinat înfața bisericii din Ineu cu pâine și sare de cătrecredincioșii îmbrăcați în straie naționale.După aceasta, Ierarhul a săvârșit SfântaLiturghie în biserica cu hramul ,,SfințiiArhangheli Mihail și Gavriil” înconjurat deun sobor de preoți și diaconi. Din sobor aufăcut parte Părintele Adrian Zaha, protopop-ul Ineului, Pr. Dan Turean, preot slujitor laaceastă parohie, Pr. Sever Mocanu, ParohiaIneu-Traian, Pr. Radu Constantinescu, bis-erica din incinta Spitalului Ineu, Arhid. Ghe-orghe Lehaci.La sfânta slujbă a participat un numărmare de credincioși, în frunte cu primarulorașului, domnul Călin Abrudan.În cuvântul de învățătură, PreasfințitulEmilian a vorbit despre marea însemnătate apraznicului Învierii din morți a Mântuitoru-lui nostru Iisus Hristos, pentru viața creștin-ului și dobândirea mântuirii. Mântuirea pecare ne-a adus-o Hristos Domnul prin pati-ma, moartea și Învierea Sa este legată strânsde împreuna noastră ființare, a celor ce cre-dem într-Însul. De asemenea, prăznuindSfânta Înviere, noi vrem să întărim unitateanoastră a creștinilor întru credința cea una înHristos Domnul care ne-a mântuit și ne-afăcut pe toți fii buni ai Tatălui ceresc, a adău-gat Preasfinția Sa.Răspunsurile liturgice au fost date deCorul Bisericii Sfinții Arhangheli Mihail șiGavriil din Ineu. Au mai cântat pricesne șiGrupul coral Ineoanii, precum și copii de laGimnaziu. La momentul rânduit s-auîmpărtășit foarte mulți copii.La final, Părintele Adrian Zaha a mulțu-mit Preasfințitului pentru osteneala de a fi înmijlocul credincioșilor din Ineu, oferindu-i unbuchet de flori și rugându-l să transmită IPSPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,întreaga ascultare fiască.PS Părinte Emilian l-a felicitat pe preo-tul paroh și pe credincioșii parohiei pentrufaptul că sunt o biserică vie prin mulțimea

copiilor și a tinerilor prezenți la sfânta slujbăși pentru lucrările frumoase ce s-au făcut laîmpodobirea sfântului locaș.Duminica Mironosiţelor înParohia Sebiş IÎn Duminica a 3-a după Paști, aMironosițelor, credincioșii din Parohia Orto-doxă Sebiș I, Protopopiatul Sebiș, în frunte cuPărintele paroh Beni Ioja, au avut bucuria dea-l primi în mijlocul lor pe PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului. Cu această ocazieIerarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biser-ica cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail șiGavriil”, înconjurat de un sobor de preoți șidiaconi și în prezenţa a numeroşi credin-cioşi, copii, tineri și vârstnici.În cuvântul de învățătură, PreasfințitulEmilian a spus credincioșilor prezenți căfemeile mironosițe au fost răsplătite pentrufidelitatea, credința și jertfelnicia lor, de cătreMântuitorul Iisus Hristos, prin faptul că înZiua Învierii, li S-a arătat lor prima dată și le-a întâmpinat cu cuvintele: ,,Bucurați-vă!”.Astfel, ele au fost vindecate de grijă și nelin-iște. ,,Piatra” de la ușa mormântului este ridi-cată de dragostea lui Dumnezeu Tatăl prinÎnvierea Fiului Său. Atunci când nu maiavem ajutor de la oameni, Dumnezeu trim-ite pe Îngerul Său pentru ca să ne ajute înrezolvarea problemelor și încercărilor, a maisubliniat Preasfinția Sa.Răspunsurile liturgice au fost oferite deun grup de copii ai parohiei, îmbrăcați înfrumoase costume populare.La finalul Sfintei Liturghii preotul parohBeni Ioja, a mulțumit Preasfinţiei Sale pre-cum și autorităților prezente pentru cinstea șionoarea, dragostea și bunăvoința de a poposiîn această parohie și de a transmite binecu-vântarea și lumina învierii, tuturor credin-cioșilor.Credincioşii din Parohia Fiscutşi-au sărbătorit ocrotitorul La sărbătoarea Sfântului Mare MucenicGheorghe, credincioșii parohiei Fiscut și-ausărbătorit ocrotitorul într-un mod aparte, prinprezența Preasfințitului Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului. În dimineața zilei, Preasfințitul afost întâmpinat în fața bisericii de către unsobor de preoți, în frunte cu preaonoratulpărinte Flavius Petcuț, protopopul Aradului,precum și de primarul comunei Șagu, doam-na Emilia Brăneț. Cu această ocazie, Preas-finția Sa a slujit Sfânta Liturghie în bisericacu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheo-rghe, purtătorul de biruință”, înconjurat de unsobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcutparte: Pr. Flavius Petcuț, protopopul Aradu-lui, Pr. Paroh Marius Braiț, Pr. Sergiu Sandude la Parohia Firiteaz, Pr. Bogdan Tod de laParohia Bodrogu Nou și Arhid. Mircea Pro-teasa. În cuvântul de învățătură, PreasfințitulEmilian le-a vorbit celor prezenți despre modulminunat prin care Sfântul Mare Mucenic Ghe-orghe și-a trăit viața, și-a păstrat credința și, încele din urmă, și-a dat viața pentru Hristos. Deasemenea, făcând legătura cu pericopaevanghelică citită în cadrul Sfintei Liturghii, asubliniat ideea conform căreia „credința înHristos și dragostea față de El au născutmucenici”. În cele din urmă, l-a felicitat pepărintele paroh pentru activitatea pe care odesfășoară în cadrul comunității parohiale. La final, părintele paroh Marius-DanBraiț, i-a mulțumit Preasfințitului Emilianpentru bucuria pe care a adus-o credin-cioșilor, fiind alături de ei la hramul bisericii,oferindu-i o icoană cu Sf. Mare Mc. Gheo-rghe și un buchet de flori. De asemenea, aadus mulțumiri și părintelui protopop, pre-oților și diaconilor slujitori, precum și tutur-or celor prezenți la această zi de sărbătoare aparohiei.Slujire Arhierească la hramul bisericii din Parohia Ineu TraianBiserica Parohiei Ineu Traian, păstoritădin încredințarea Înaltpreasfințitului PărinteDr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,de către Preotul Iconom Stavrofor SeverMocanu, a sărbătorit marți 24 aprilie peSfinţii Ierarhi Ilie Iorest şi Sava Brancovici,mitropoliţii Transilvaniei, ocrotitorii acestuisfânt locaş.Bucuria praznicului a fost sporită şi deprezența în mijlocul credincioșilor a Preas-fințitului Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, care a slu-jit Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de unsobor de preoți din care a făcut parte Părin-

tele Adrian Zaha, Protopopul Ineului, Pr.Paroh Sever Mocanu, Pr. Ioan Vatrici – Paro-hia Răpsig, Pr. Dan Turean – Parohia Ineu,Pr. Alin-Ioan Curechian – Parohia Cil, Pr.Ciprian Petru Sălăvăstru – Parohia Moțiori,Pr. Andrei Slăv – Parohia Berechiu, Arhid.Mircea Preoteasa, iar răspunsurile la stranăfiind asigurate de Pr. Sorin Streulea – Paro-hia Ciuntești, Pr. Gabriel Streulea – ParohiaȘilindia și Pr. Ovidiu Oprișa – ParohiaRogoz, în prezența oficialităților localereprezentate prin Viceprimarul Ineului,Directorul Liceului ”Sava Brancovici” Ineu,a generalului în rezervă, a consilierilor și anumeroșilor credincioși.În bogatul cuvântul de învățătură, Preas-fințitul Emilian a arătat viața, activitatea șinevoințele sfinților Ierarhi Ilie Iorest şi SavaBrancovici, mitropoliţii Transilvaniei. Deasemenea, Preasfinția Sa a evidențiat rolul pecare l-a avut Sfântul Sava Brancovici, orig-inal din cetatea Ineului, acesta fiind întâi pro-topop al Ineului, ajungând apoi mitropolit alTransilvaniei.La finalul Sfintei Liturghii, PreasfințitulEmilian, a sfințit o impunătoare troită delemn, executată în Bârsana Maramureș șidonată de către doi buni credincioși ai paro-hiei, fiind amplasată în curtea Bisericii.Părintele paroh Sever Mocanu a mulțu-mit Înaltpreasfințitului Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, pentrubinecuvântarea trimisă, Preasfințitului PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului pentru bucuria adusă deîmpreuna slujire, preoților, oficialităților șituturor credincioșilor care au fost alături atâtla ridicarea Bisericii, cât și astăzi la bucuriaprăznuirii Sfinților Ierarhi Ilie Iorest și SavaBrancovici, fiind singura biserică dinArhiepiscopia Aradului cu acest hram, ziuaîncheindu-se cu o agapă oferită de parohiagazdă.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI SOCIALE 

Duminica Floriilor sărbătorităla Mănăstirea Hodoş-Bodrog Praznicul Intrării Domnului în Ierusal-im (Duminica Floriilor) a fost sărbătorit cumultă evlavie și înălțare sufletească lastrăvechea Mănăstire Hodoș-Bodrog. Sfân-ta Liturghie a fost săvârșită în biserica nouăa mănăstirii de un sobor de slujitori. Dinsobor, pe lângă părintele stareț protos. Grig-orie Timiș au mai făcut parte și arhim. Teo-fan Mada, vicar administrativ și exarh almănăstirilor, arhim. Nestor Iovan, protos.Iustin Popovici, consilier cultural la CentrulEparhial, protos. Nicolae Tang, lector univ. laFacultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad și alți părinți din obșteamănăstirii.Pelerinii veniți la sfânta mănăstire auavut prilejul să se înalțe sufletește și prin fap-tul că în această mare zi de praznicîmpărătesc, răspunsurile liturgice au fost datede Corul mixt al Facultății de Teologie Orto-doxă din Arad, dirijat cu multă măiestrie demaestrul Mircea Buta, conferențiar univer-sitar la facultatea amintită. Este o tradiție deani de zile ca într-una din duminicile Postu-lui cel Mare, corul mixt să poposească la ceamai veche mănăstire atestată documentar șicu viață monahală neîntreruptă de câtevasecole, din țara noastră, la Hodoș-Bodrog,pentru a se ruga și înălța spiritual alături deviețuitorii acestei mănăstiri. Totodată, prinaceasta, se arată legăturile strânse care auexistat dintotdeauna între Mănăstirea Hodoș-Bodrog cu școlile teologice din cuprinsuleparhiei, în vechime cât și în zilele noastre șiimportanța promovării muzicii bisericești șia tradițiilor creștinești locale.Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fostscrise de Ioan Cristu Danielescu.La momentul pricesnei și în timpulîmpărtășirii credincioșilor, corul a interpretatcâteva prinesne și cântări specifice PostuluiMare: ,,Colind de Florii”, după GheorgheCucu; ,,Miluiește-mă, Dumnezeule”, pre-lucrare pentru cor mixt de pr. NicuMoldoveanu; ,,Cămara Ta”, de NicolaeLungu și ,,Ușile Pocăinței”, glasul al 8-lea,prelucrare pentru cor mixt de pr. Ioan Șerb.Cuvântul de învățătură în această zi depraznic a fost rostit de părintele Arhim. Teo-fan Mada.La momentul rânduit, sute de credin-cioși, copii, tineri și vârstnici, s-au împărtășitcu Trupul și Sângele lui Hristos.

La finalul slujbei, părintele protos. Gri -gorie Timiș, starețul mănăstirii, în numeleobștii monahale și a pelerinilor, a mulţumitdomnului conf.dr. Mircea Buta şi tuturorcoriştilor pentru împreuna slujire şi răspun-surile liturgice date în chip înălţător.Concertul de Florii al Corului ,,Armonia” în prezenţa Chiriarhului arădeanCu multă emoție sufletească, în seara zileide Florii, 01 aprilie 2018 ora 19.00 după slu-jba Deniei, în Catedrala Veche din Arad, aavut loc tradiționalul Concert pascal, susținutde Corul „Armonia”, sub bagheta dirijoruluiOvidiu Boar. Corul activează de aproape 100de ani în Catedrala istorică a Aradului.Corul a interpretat un grupaj de piesereligioase specifice perioadei Postului Mare,precum și imnuri din Săptămâna Patimilor cumultă încărcătură duhovnicească.Concertul a fost prezentat de cătrepreacucernicul părinte prof. univ. dr. CristinelIoja, decanul Faculății de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad, și preot slujitoral Catedralei Vechi, care a făcut referințe latrecutul corului catedralei, prezentând toto-dată și aspecte din viața compozitorilor, dinrepertoriul cărora s-au interpretat piesele reli-gioase.La această seară de rugăciune cântată, afost prezent Înaltpreasfințitul Părinte TIM-OTEI, Arhiepiscopul Aradului, care în finalulconcertului a adresat cuvânt de felicitaremembrilor corului și distinsului dirijor. Toto-dată, Înaltpreasfinția Sa, a menționat impor-tanța și valoarea acestui concert religios, înaceastă perioada atât de însemnată pentrucreștinii ortodocși.La acest concert a fost prezent și părin-tele Train-Ioan Micoroi, parohul CatedraleiVechi, precum și alți părinți slujitori, șinumeroși credincioși.Seri duhovniceşti în Parohia CrocnaPerioada Postului Mare trebuie să fiepentru fiecare creștin un urcuș duhovnicesc,o perioadă de trăire mai intensă a credinței șide înmulțire a faptelor bune. Cu binecu-vântarea Î.P.S. Părinte Arhiepiscop Timotei,la inițiativa Preotului paroh Bej Florin înParohia Crocna din Protopopiatul Sebiș ser-ile de vineri din perioada Postului Mare aufost pentru a doua oară seri duhovnicești,seri în care preoții invitați au slujit și au ținutfiecare un ziditor cuvânt de învățătură, pen-tru zidirea sufletească a credincioșilor. Ziua Jandarmeriei Românesărbătorită la AradMarți, 3 aprilie, în Piața Revoluției dinmunicipiul Arad au avut loc manifestări oma-giale dedicate împlinirii a 168 de ani de laînființarea Jandarmeriei Române.Manifestările au debutat la ora 12:00, cuintonarea Imnului de Stat al României. Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, înconjuratde un sobor de preoți și diaconi a oficiat o slu-jbă de Te Deum și a rostit un cuvânt aniver-sar, iar, mai apoi, în cadrul ceremonialuluimilitar, s-a dat citire mesajelor aniversare,unde Prefectul Judeţului Arad, doamna Flo-rentina Horgea, a transmis mesajul Min-istrului Afacerilor Interne dedicat jandarmilorși Împuternicit Inspector Șef al IJJ Arad, dl.Col. Burlan Claudiu Daniel a dat citiremesajului Inspectorului General al Jan-darmeriei Române.Cu prilejul aniversării Zilei JandarmerieiRomâne, pentru activitatea desfășurată șipentru rezultate deosebite obținute, 2 ofițeriși 7 subofițeri au fost înaintați în grad, înain-tea expirării stagiului minim, 8 ofițeri și 26subofițeri au fost recompensați cu mulțu-miri, iar 7 ofițeri, 1 maistru militar și 25 sub-ofițeri au fost recompensați cu felicitări.Inspectoratul de Jandarmi JudețeanArad, a organizat ,,Competiții Sportive ded-icate Zilei Jandarmeriei Române și Cente-narului Marii Uniri de la 1918”, atât intrain-stituționale cât și între instituțiile aparținândMinisterului Afacerilor Internelor, iar cei cares-au clasat pe primele 3 locuri, au primitmedalii, diplome și cupe.Deschiderea OlimpiadeiNaţionale de Limbi clasice la UAVÎn perioada 3-5 aprilie 2018, la Arad,aavut loc etapa națională a Olimpiadei de Limbiclasice, condusă de doamna conf. univ. dr.Mina-Maria Rusu, inspector MEN. Olimpia-da a fost organizată de Inspectoratul Școlar

Județean Arad, prin grija doamnei inspector despecialitate, prof. dr. Laura Orban, în partene-riat cu Colegiul Național „Moise Nicoară”Arad. Deschiderea festivă a evenimentului aavut loc marți, 3 aprilie, la ora 15, în sala fes-tivă a Universității „Aurel Vlaicu” Arad (com-plex M), în cadrul căreia au fost invitați, ală-turi de doamna conf. univ. dr. Mina-MariaRusu – București, prof. univ. dr. Dan Negres-cu – Timișoara și conf. univ. dr. TheodorGeorgescu – Bucuresti. Din partea Arhiepis-copiei Aradului a fost prezent la deschidereProtos. Dr. Iustin Popovici, delegat al Înalt-preasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei. Toaca – o chemare la rugăciune, parohia MoţioriMiercuri, 04 aprilie, în Săptămâna Sfin-telor Pătimiri, în curtea bisericii cu hramul„Înălțarea Sfintei Cruci”, din Parohia Moțiori,Protopopiatul Ineu, păstorită din încredințareaÎnaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului, de către Părinteleparoh Ciprian Petru Sălăvăstru, a avut locconcursul „Toaca – o chemare la rugăciune”,ediţia a VIII-a organizat cu sprijinul Comite-tului Parohial Moţiori.Evenimentul a fost destinat enoriaşilorde toate vârstele, de la cei mai mici la cei maiînaintaţi în zile, fiind împărțit pe cinci cate-gorii: copii de grădiniţă, elevi din clasele 0-IV, clasele V-VIII, clasele IX-XII și adulții.Procesiunea ,,Drumul Crucii” la Mănăstirea Hodoş-Bodrog Cu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, șiprin purtarea de grijă a Preacuviosului PărinteStareț protos. Grigorie Timiş, și în acest an, înVinerea Mare, sute de credincioși au partici-pat la Procesiunea ,,Drumul Crucii”, lastrăvechea mănăstire Hodoș-Bodrog. Proce-siunea din acest an a fost condusă de Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului. Din sobor aufăcut parte și Arhim. Teofan Mada, vicaradministrativ, Protos. Grigorie Timiș, starețulmănăstirii, Protos. Iustin Popovici, consiliercultural, Protos. Nicolae Tang, lector univer-sitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilar-ion V. Felea” din Arad, alături de alți părințiși viețuitori ai mănăstirii.După Slujba Ceasurilor care s-a săvârșitîn biserica nouă a mănăstirii, soborul de deslujitori în frunte cu Preasfințitul PărinteEmilian Crișanul, au plecat în procesiune pe,,Drumul Crucii”, făcând câte un popas lafiecare dintre cele 14 cruci, unde s-au cititpericope evanghelice, s-au înălțat rugăciuni.Pe acest parcurs au fost rostite meditațiiadecvate acestui moment de către PS PărinteEmilian Crișanul, Arhim. Teofan Mada șiProtos. Nicolae Tang.Preasfințitul Părinte Emilian– a vor-bit despre faptul că drumul crucii este oînsoțire a Mântuitorului spre Ierusalimul celceresc. Femeile reprezintă pe femeilemironosițe care L-au însoțit pe Domnul,copiii și tinerii, reprezintă pe copiii care L-auîntâmpinat pe Domnul în Ierusalim, iar băr-bații sunt chipul lui Simon Cirineul, care apurtat crucea Mântuitorului. Toți suntemdatori a ne asuma crucea împreună cu Hris-tos pentru a fi părtași bucuriei învierii. Dru-mul crucii nu are sfârșit, el continuă spreveșnicie, a mai spus Preasfinția Sa.Părintele Arhim. Teofan Mada – avorbit despre faptul că credincioșii care par-ticipă la această procesiune sunt pelerine cuMarele Pelerin Hristos. Crucea este răspun-sul plin de iubire dat de către Dumnezeuomenirii, la angoasa lumii.Părintele Protos. Nicolae Tang – înmeditația rostită a spus că jertfa lui Hristosreprezintă punctual culminant al iconomieilui Dumnezeu cu lumea. Imaginea zilei Îlreprezintă pe Hristos spânzurat pe cruce întrecer și pământ, în mijlocul Cosmosului și atimpului. Astfel că, Crucea și jertfa lui Hristosordonează întregul cosmos: spațiul și timpul.,,Drumul Crucii”, pe lângă faptul că esteun ritual bisericesc apreciat cu multă evlaviede credincioși, a devenit o tradiție foartecunoscută în aceste părți ale țării, credincioșiiparticipând trupește și sufletește, ca o jertfăadusă lui Dumnezeu pentru a primi ajutor lacererile lor și iertare de păcate. Această tradiţiea fost dusă şi în alte părţi de către părinţi careau fost vieţuitori la Mănăstirea Hodoş-Bodrogşi mai apoi au devenit stareţi la alte mănăstiri,precum: Feredeu, Hadâmbu, din Iaşi şi Schi-tul Straja, din Hunedoara.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Arădenii au luat LuminaSfântă adusă de la IerusalimLumina Sfântă de la mormântul dinIerusalim al Mântuitorului a ajuns, sâmbătăseara, la Catedrala Arhiepiscopală „SfântaTreime” din Arad, unde a fost împărțită pre-oților din județ, pentru a o duce în bisericileîn care slujesc și a fi dată credincioșilor la slu-jba de Înviere.A fost al optulea an consecutiv când laArad a ajuns Lumina Sfântă de la mormân-tul Mântuitorului din Ierusalim.Sfânta Lumină a ajuns la Arad în jurulorei 22.30, după ce a fost preluată de peAeroportul din Timişoara de delegaţii ÎPSTimotei, în frunte cu Părintele Silviu Faur,consilier administrativ-bisericesc la CentrulEparhial. Aceştia au fost întâmpinați în fațaCatedralei Arhiepiscopale de IPS TimoteiSeviciu, de preoţi, dar și de primari saureprezentanți ai orașelor și comunelor dinjudeț.La miezul nopții, mii de credincioşi auparticipat la slujbele de Înviere oficiate înbisericile din municipiul şi judeţul Arad, undeau primit Sfânta Lumină adusă de la mor-mântul din Ierusalim al Mântuitorului.Două icoane athonite, adusela Catedrala Arhiepiscopalădin AradÎn Săptămâna Luminată, vineri, 13aprilie, la Catedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad, cu binecuvântarea Înalt-preasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, au fost aduse două icoane pic-tate în Sfântul Munte Athos. Pe una dintreicoane este reprezentată Maica Domnului –Pantanasa, iar pe cealaltă, Deisis, rămânândpermanent în Catedrala Arhiepiscopală. Eleau fost comandate și achiziționate de un grupde credincioși, închinători ai catedralei.Ramele suspendate sunt sculptate de sculp-torul Sorin Martin.Începând cu orele 18.00, s-a organizatprocesiunea în jurul catedralei, condusă deÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei, după cares-a săvârșit slujba Vecernie, urmată de Acatis-tul Maicii Domnului – Pantanasa. Dinsoborul condus de chiriarhul arădean au făcutparte: Pr. Simion Mladin, eclesiarhul cate-dralei, preoții catedrali Gheorghe Gogan,Mircea Cricovean, Ioan Lazăr, Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial, Arhid. ClaudiuCondurache și Arhid. Alexandru Tiulea.În cuvântul de învățătură, ierarhularădean a subliniat legăturile și simțămintele,pe care Biserica Ortodoxă Română le are șile cultivă permanent cu mănăstirile din Sf.Munte Athos, mai ales prin darurile primitedin ținuturile sfinte ale Eladei, daruri carebucură și întăresc în credință sufletele cred-incioșilor ortodocși și mai cu seamă a celordin urbea de pe Mureș.Părintele eclesiarh al Catedralei arhiepis-copale, Simion Mladin, a mărturisit credin-cioșilor emoțiile și trăirile pe care le-a exper-imentat împreună cu ceilalți membri aidelegației arădene, aducând aceste douăicoane, ca dar pentru clerul și credincioșiiArhiepiscopiei Aradului, icoane care au fostsfințite și atinse de sfinte moaște și de alteicoane făcătoare de minuni din Sf. Munte.Icoanele vor rămâne pentru închinarepână duminică, 15 aprilie, înainte deVecernie.Răspunsurile la strană au fost date decântăreții catedralei.Proiectul ,,Mândri că suntemromâni” – prezentat în cadrufestivLuni, 16 aprilie 2018, în sala festivă aLiceului Naţional de Informatică din Arad aavut loc promovarea proiectului şcolar„Mândri că suntem români”, cu care o echipăformată din patru elevi ai şcolii sus menţion-ate participă la Concursul Naţional Cultural-Artistic “Unirea: libertate şi unitate” organi-zat de Patriarhia Română.În acest sens, lucrările elevilor partici-panţi la proiect au fost prezentate într-un modcât se poate de festiv, în cadrul unei serbărişcolare cu tematică patriotică.Astfel, Corul Şcolii Gimnaziale alLiceului Naţional de Informatică a susţinutun recital format din piesele “Avem o ţară”,„Lăudaţi-l, că e mare Dumnezeu“, „Nuplânge, Maică Românie“ şi “Hai să-ntindemhora mare”, iar după fiecare piesă, un mem-bru al echipei proiectului şi-a prezentatlucrarea participantă la concurs. Sub coor-

donarea profesorului de Religie Ortodoxă,Marius Lăscoiu-Martin, elevii au ales să par-ticipe la trei secţiuni: literară, artistică şi mul-timedia.Iustin Babău, clasa a 6-a A a prezentatatât un articol de ziar sintetizând acţiuniledin cadrul proiectului, cât şi un scurt filmintitulat „Rolul Aradului în Marea Unire”prin care a consemnat acţiunile cruciale aleoamenilor politici din Arad care au dus laînfăptuirea Marii Uniri. Cosmin Chîlnicean,din aceeaşi clasă, a recitat poezia compusă deel, „Mândru mi-s român, creştin”, precum şio scrisoare către Dumnezeu despre viaţa sade creştin-ortodox român, dând dovadă de omare sensibilitate. A urmat citirea unui eseuprofund despre unitatea de credinţă şi liber-tatea în Hristos scris de Ioana Hanc, clasa a8-a D şi nu în ultimul rând, Ovidiu Moraru,din aceeaşi clasă a 8-a, a prezentat o minunatăicoană a Sfântului Andrei Şaguna, mitropol-itul Ardealului, care, deşi a trăit în secolul al19-lea, a fost un apărător al credinţei creştineşi un promotor al culturii şi educaţiei, con-tribuind astfel la consolidarea legăturilor din-tre românii din Transilvania şi celelalte zoneale ţării.Încununarea acestui eveniment a fostfăcută elevii din Corul Bărbătesc al Semi-narului Ortodox din Arad, care au interpre-tat cu dăruire un buchet de cântece patriotice(„Ştefan, Ştefan, domn cel mare”,„Românul” şi „Imnul eroilor”), stârnindadmiraţia elevilor prezenţi în număr însem-nat (aprox. 100).La final, au fost aduse mulţumiri tutur-or celor care au contribuit la desfăşurareaserbării şi anume direcţiunii şcolii, în fruntecu doamna director prof. Maria Paşcalău,profesorilor şcolii prezenţi şi nu în ultimulrând, reprezentantului Parohiei MicălacaNouă-Pasaj, preotul slujitor Petru Ursulescu,ca delegat al pr. Florin Neagoe, parohul bis-ericii de care şcoala aparţine şi fără de careproiectul nu ar fi putut avea loc.Cu aşa copii iubitori de patrie, viitorulţării este asigurat!IPS Timotei a participat lalansarea Proiectului ,,Fundamentele constituiriiidentităţii româneşti cu ocaziaCentenarului Marii Uniri”Vineri, 20 aprilie 2018, Înaltpreasfințit-ul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,a participat la lansarea proiectului intitulat„Fundamentele constituirii identitățiiromânești cu ocazia Centenarului MariiUniri” proiect demarat de Casa CorpuluiDidactic „Alexandru Gavra” din Arad și des-fășurat în Complexul M al Universității„Aurel Vlaicu”.Inițiativa proiectului și a conferinței aaparținut Casei Corpului Didactic „Alexan-dru Gavra” Arad, reprezentată de doamnadirector prof. Adela Redeș și se adreseazădascălilor, preoților, studenților și elevilordin județul Arad. Acesta se doreşte a fi unprilej pentru insuflarea patriotismului, culti-varea culturii, tradiţiei, naționalității și iden-tității naționale românești în rândul elevilordar și în societatea civilă.PS Părinte Emilian Crişanula vizitat Colegiul Naţional,,Moise Nicoară” din AradPreasfințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, aparticipat azi, 20 aprilie 2018, la ColegiulNațional ,,Moise Nicoară” din Arad, la fes-tivitatea de premierea a trupei ,,MAGICCHILDREN”, care au obținut locul I laPraga, constituită din copii din clasa a V-a A,festivitate la care au fost prezenți copii, părințiși profesori. Ierarhul a fost așteptat în fațacolegiului cu pâine și sare de către eleviiMândra Alexandra, Timișan Iulia și EduardGroza și doamna profesoară de religie Vior-ica Șandor.Pentru început, Preasfinția Sa a avut oîntrevedere cu doamnele directoare AchimDiana și Haș Maria. După aceasta, Ierarhula participat la festivitatea de premiere undecopiii au fost răsplătiți cu trofeul cu sigla fes-tivalului, diplomă și bani, iar PreasfințitulPărinte Emilian le-a oferit cărți și iconițe;Elevii au prezentat un scurt programartistic, pricesne și recital poezie: ,,Nu-i sin-gur Iuda vinovat” , având ca fundal sonorBalada lui Ciprian Porumbescu, încheiat cuimnul Învierii ,,Hristos a înviat!”Preasfințitul Părinte Emilian le-a vorbitcopiilor despre faptul că ei sunt lumina aces-

tei lumi și speranța societății și a Bisericii. Lafinal i-a felicitat pe dascăli, părinți și elevi,după care a participat împreună cu elevii cla-sei a V-a la o agapă, în cadrul căreia a purtatcu aceștia un dialog pe diferite teme.Ierarhii arădeni au participat la deschiderea Congresului Internaţional de Istorie a Presei,cu tema: ,,Presa Marii Uniri”Vineri, 20 aprilie 2018, Înaltpreasfințit-ul Părinte Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului dimpreună cu Preasfințitul PărinteEpiscop vicar Emilian Crișanul, au participatîn Sala ,,Regele Ferdinand” a PalatuluiAdministrativ Arad, la deschiderea Congre-sului Internațional de Istorie a Presei, cu tema,,Presa Marii Uniri”Asociația Română de Istorie a Presei,împreună cu Universitatea de Vest „VasileGoldiș” din Arad organizează CongresulInternațional de Istorie a Presei, cu tema„Presa Marii Uniri”, în perioada 20-21 aprilie2018.Parteneri ai manifestării sunt AcademiaRomână, universități din România, Serbiași Ungaria, Societatea de Științe Istorice dinRomânia, Asociația de Istorie Balcanică,Asociația Istoricilor din Republica Moldova,Centrul Cultural Municipal Arad, CentrulJudețean Cultural Arad, ArhiepiscopiaAradului, Consiliul Județean Arad, PrimăriaMunicipiului Arad, Biblioteca A.D.Xenopola jud. Arad, instituții muzeale și mediareprezentative.Manifestarea este pusă sub genericulCENTENARULUI MARII UNIRI și îșipropune să aducă în fața opiniei publicenaționale și internaționale rolul pe care l-aavut presa vremii – din toate teritoriile locuitede români – în formarea conștiinței naționalecare a generat MAREA UNIRE, în organi-zarea și desăvârșirea Statului Național Uni-tar Român, în condițiile favorabile generatede încheierea Primului Război Mondial, con-flagrație în care românii au luptat pentru lib-ertate și unitate.IPS Timotei a participat la Mani-festările dedicate Zilei Forţelor TerestreSâmbătă, 21 aprilie 2018, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui a participat la manifestările dedicate ZileiForţelor Terestre, cea mai numeroasă cate-gorie de forţe a Armatei Române, care auînceput la Arad, în prezenţa domnului MihaiFifor, Ministrul Apărării Naţionale. Chiri-arhul arădean, înconjurat de un sobor de slu-jitori a săvârșit o slujbă de binecuvântare șia rostit un cuvânt comemorativ dedicat aces-tui eveniment. În fiecare an, Forțele Terestredin armata țării noastre își sărbătorescpatronul spiritual, pe Sfântul Mare Mc. Ghe-orghe, purtătorul de biruință, sărbătorit pe23 aprilie.Militarii din Cetatea Aradului au ieşit încentrul orașului, la o expoziție cu tehnică deintervenție și o paradă militară.Evenimentele au avut loc la Monu-mentul Ostaşului Român din Piaţa AvramIancu din centrul Aradului cu un ceremoni-al militar şi religios, dar si cu o expoziţie detehnică militară şi armament, asigurată deBatalionul 191 Infanterie „Colonel RaduGolescu” din Cetatea Aradului.Ministrul Apărării Naționale, domnulMihai Fifor, a vorbit despre situaţia atrageriirezerviştilor către armată, despre când vorajunge primele transportoare blindate Pirhnaîn România, exemplare din primul lotajungând şi la militarii din cetatea Araduluiși a transmis un mesaj de felicitare a ForțelorTerestre ale Armatei României.Totul s-aîncheiat cu defilarea gărzii de onoare.Concert caritabil,,Uniţi pentru viitor”O nouă acțiune de strângere de fonduripentru reabilitarea Secției de Boli InfecțioaseCopii din cadrul Spitalului Clinic Județean deUrgență Arad a avut loc, luni seara, la TeatrulClasic “Ioan Slavici”. A fost un concert coralcaritabil care a purtat denumirea: Uniți pen-tru Viitor.Anamaria Nyeki Popa a prezentatînainte de concert stadiul proiectului și achemat pe scenă pe cei care sunt alături de eaîn acest demers de reabilitare a secției. Pescenă au urcat și micuții de la Clubul Copi-ilor din Cetate.Concertul coral de binefacere „Unițipentru Viitor” având ca scop strângerea defonduri pentru susținerea și continuareaproiectului Asociației Cetatea Voluntarilorpentru renovarea Secției de Boli Infecțioase

Copii din cadrul Spitalului Clinic Județean deUrgență Arad afost organizat cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Dr.Timotei Seviciu și sub înaltul patronaj alArhiepiscopiei Aradului, Asociația Culturală„Cantarad” Arad împreună cu ColegiulNațional „Preparandia – Dimitrie Țichin-deal” Arad.Intrarea la eveniment s-a făcut pe bazăde bilet care a costat 10 lei, iar la ieșire fiecarea donat cât a putut. Toate veniturile obținuteau fost donate Asociației Cetatea Voluntarilorpentru continuarea și susținerea proiectuluide reabilitare si renovare a Secției de BoliInfecțioase Copii din cadrul Spitalului Clin-ic Județean de Urgență Arad.Realizări frumoase în ParohiaArad-Micalaca Veche II”Mare ești Doamne și minunate suntlucrurile Tale și nici un cuvânt nu este deajuns spre lauda minunilor Tale”Auzim aceste cuvinte cântate în PostulMare într-o armonizare îngerească, lasfințirea apei la Taina Botezului, precum și laslujba Sfințirii celei Mari a apei la Bobotează,ca manifestare a simțământului nevrednicieiomului înaintea măreției dumnezeiești. Sunt,însă, atât de potrivite și atunci când dorim săexprimăm recunoștința, mulțumirea, admi-rația față de lucruri, evenimente sau stări dinviața personală sau obștească. Ele, cuvintele dintru început, prezintă șiceea ce se petrece la biserica ”Nașterea Dom-nului” din parohia Arad Micalaca Veche II,mai ales de când a început lucrarea de pictarea lăcașului de cult. 12 martie 2016 – prima zia Postului Mare din acel an – va rămâneînscrisă în conștiința credincioșilor și în isto-ria parohiei ca un moment de referință. Atun-ci, Iisus – Emanuel, Pruncul născut în iesleaBetleemului, l-a chemat pe domnul CătălinBăluț, doctor în arte plastice, să așeze pepereții bisericii și în viețile credincioșilor,chipuri de sfinți, scene biblice și de istorie bis-ericească prin care să fim toți mai aproape decer, așa cum la slujba Utreniei primei zile aPostului Mare se zice ”În Biserica măririitale stând, în cer ni se pare a sta, Născătoarede Dumnezeu, ceea ce eşti uşă cerească;deschide-ne nouă uşile milei tale”. În demer-sul său pictorul adjudecatar avea să fie spri-jinit de colegul domniei sale, domnul CezarIvana, alături de ucenici. Acum, la doi ani dela începerea lucrărilor, consemnăm cubucurie peste 1600 mp pictură realizați;munca se desfășoară neîntrerupt, dorindfinalizarea ei în acest an și ca semn derecunoștință adus de credincioșii arădeni fău-ritorilor Marii Uniri de la 1918. În legătura exclamației din titlu, dorim asublinia aici, de pe un pat de spital și dintr-unsalon cu numărul cetelor îngerești, jertfelni-cia enoriașilor din parohia arădeană îndiferitele momente ale desfășurării picturii.Astfel, se cuvine a consemna, cu recunoștințăși rugăciune pentru răsplată cerească, muncafemeilor care au răspuns chemării depregătire a câlților, adevărată ”clacă” cu atâtde mare folos material dar și duhovnicesc;apoi truda bărbaților la pregătirea și urcareafrescei spre a fi pusă la îndemâna pictorilor.Aceleași mulțumiri, cu cerere ca Domnul săle dăruiască cele nepieritoare în locul trecă-toare, aducem instituțiilor și conducătorilorlor care, gratuit de mai bine de doi ani, asig-ură masa pentru echipa de pictori: DomnulArdelean Florin, SC Paula Bianca km 0 –doamna Diana Ilie, Gastro Laser SRL –domnul Popovici Vasile, Rosman Prompt –domnul Petru Cioară, Ozmine SRL – doam-na Maria Oruc, Fabrica de mâncare nr. 1 –domnul Cornel Lucaci, SC Galeancu CleanProfy SRL – Cristian și Sonia Galeancu,Absos Food – doamna Mariana Dănilă,Hotel Leon – domnul Gheorghe Gridjac, LaNașul – domnul Gelu Slodoneanu, VamaVeche – doamnele Mariana și Corina, pre-cum și celor care pe o perioadă mai scurtă detimp ne-au sprijinit în efortul nostru: Restau-rant Ornella Micalaca – doamna Florina,Hotel Ana – doamna Camelia Indricău,Curtea Veche – domnul Nelu Ciobanu, AlinaGospodina – doamna Alina. Înveșmântarea bisericii ”Nașterea Dom-nului ” cu pictură arată încă o dată faptul călucrurile mari și frumoase se realizeazăîmpreună. De aceea credincioșii parohiei s-au identificat dintru început cu opera reli-gioasă și artistică din lăcașul de cult și aususținut-o mereu printr-un efort financiardeosebit, motiv pentru care aducem și peaceastă cale mulțumiri, încredințați fiind căpeste timp generațiile viitoare vor grăi cu

recunoștință și prețuire de un sacrificiudeosebit al celor de astăzi, împlinit prinmăreția și pronia dumnezeiască spre slavaLui și spre mântuirea poporului binecredin-cios din partea răsăriteană a Aradului.Alegerea noilor membri înAdunarea Eparhială a Arhiepiscopiei AraduluiÎn circumscripţiile electorale din cuprin-sul Arhiepiscopiei Aradului au avut loc joi,26 aprilie 2018, întâlnirile membrilor colegi-ilor electorale ale delegaţilor mireni din cir-cumscripţiile electorale, precum şi cele alepreoţilor, prin care s-au făcut cunoscut tutur-or celor în drept, în conformitate cu DeciziaPatriarhală nr. 9296 din 6 octombrie 2017 şicu Ordinul Circular Eparhial nr. 370-B din 2martie 2018, prin care s-au dispus măsurilede alegere a membrilor Adunării Eparhiale,mireni şi clerici, pe o perioadă de patru ani,respectiv între anii 2018-2022.Alegerile în cele 10 circumscripţii elec-torale: Arad; Chişineu-Criş; Pecica; Vinga;Ineu; Beliu; Lipova; Săvârşin; Sebiş; Gurahonţ,s-au desfăşurat potrivit prevederilor statutare şiregulamentului, fiind aleşi câte trei membri, uncleric şi doi mireni, în fiecare circumscripţie.Cei zece delegaţi chiriarhali care auprezidat aceste alegeri şi au îndeplinit misi-unea cu conştiinciozitate, fapt pentru care, înnumele Chiriarhului le-au fost adresatemulţumiri. Împotriva alegerilor nu au fostanunţate sau depuse contestaţii. Lista componenţilor noii Adunări Eparhialeva fi făcută cunoscută la prima AdunareEparhială a Arhiepiscopiei Aradului, ce va avealoc în una din săptămânile ce urmează, când seva constitui Adunarea Eparhială şi se va depunejurământul de către membrii ei.Adunarea eparhială este organismuldeliberativ pentru toate problemele admin-istrative, culturale, social-filantropice, eco-nomice și patrimoniale ale eparhiei. Se com-pune din reprezentanții aleși ai clerului și aicredincioșilor, în proporție de o treime cleri-ci și două treimi mireni, cu o viață morală șireligioasă demnă de un creștin, care au can-didat cu binecuvântarea ierarhului locului.Membrii Adunării eparhiale, clerici șimireni, se aleg pe termen de patru ani. Ei potfi aleși pentru cel mult două mandate.Numărul membrilor aleși ai Adunăriieparhiale este de 30. Adunarea eparhială seîntrunește în ședință anuală de lucru, înprimul trimestru al anului, iar în ședințe extra-ordinare, ori de câte ori este nevoie.IPS Timotei a participat la ceremonia dedicată veteranilor de război Ziua Veteranilor de Război se sărbătoreştela nivel naţional şi local încă din anul 2007, prinHotărârea de Guvern nr. 1222, la data de 29aprilie. Şi-n acest an, vineri, 27 aprilie, ară-denii i-au sărbătorit cum se cuvine pe veteranipentru dăruirea, curajul şi credinţa lor.Chiriarhul arădean, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei a participat lamanifestările dedicate acestui eveniment.Festivităţile au început la ora 14:00 la Mon-umentul Ostașului Român din Piaţa ,,AvramIancu” din Municipiul Arad prin intonareaImnului de Stat, urmată de o slujbă religioasăde pomenire a celor ce şi-au dat viaţa pentruţară şi credinţă, oficiată de ÎnaltpreasfinţiaSa, în prezenţa oficialităţilor. Cu acest prilej,Chiriarhul a rostit o alocuţiune, după carele-a urat veteranilor rămaşi în viaţă multăsănătate şi lungime de zile.Din partea veteranilor de război auurmat alte alocuţiuni şi au fost depusecoroane la Monumentul Ostașului Romândin Piața „Avram Iancu”, iar la final a avutloc defilarea Gărzii de Onoare.Ceremonialul a continuat cu depuneri decoroane în memoria celor care nu mai sunt,celor care au murit dar din trupul lor creștețara, mândră, biruitoare și nemuritoare, petemelia jertfei lor.
CERCURI MISIONARE

În luna Aprilie au avut loc Cercuri pas-toral-misionare în următoarele parohii arădene:- Protopopiatul Arad: Şagu; Comlăuş;Fiscut; Ţipari; Turnu; Cicir.- Protopopiatul Ineu: Chier.- Protopopiatul Lipova: Măderat. - ProtopopiatulSebiș: Almaş; Pleşcuţa;Joia Mare.(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro) 
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AGENȚIA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

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

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

Vă invităm să participați la un pelerinaj
promoțional în Țara Sfântă, în care sunt
cuprinse cele mai importante obiective:
Biserica Sfântului Mormânt și Calea Crucii,
Muntele Sion cu Foișorul Cina cea de Taină,
Nazaret și Cana Galileii, Muntele Tabor,
Biserica Nașterii Domnului din Betleem și
Așezământul Românesc de la Ierihon.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită să
participați la un pelerinaj în Țara Sfântă, în care aveți
prilejul să vă închinați în Mănăstirea ortodoxă de pe
Muntele Tabor, Nazareth, Ierusalim, Muntele Sion,
Grădina Ghetsimani, Drumul Crucii, Golgota, Sfân-
tul Mormânt și Biserica Învierii, Mănăstirea Sfântul
Gheorghe, râul Iordan, Betleem și în Biserica Naș-
terii Sfântului Ioan Botezătorul din Ein Karem.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” organizeazăun pelerinaj, cu cazare la hoteluri, în care aveți prilejulsă participați la Marele Praznic al Învierii Domnuluinostru Iisus Hristos în Țara Sfântă. Printre obiective,menționăm: Ierusalim – cu Biserica Sfintei Învieri,Golgota, Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat SfântaCruce, Grădina Ghetsimani, Muntele Sion, Ierihon,Biserica Nașterii din Betleem, Muntele Tabor, CanaGalileii, râul Iordan, Muntele Fericirilor și Ein Karem.

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

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invităsă participați la un pelerinaj în Cipru, cu închinareîn Mănăstirea Irakleidios, Mănăstirea Machairas,Mănăstirea Sfântul Mina, Biserica Sfinții Ciprianși Iustina, Mănăstirea Kykkos, Mănăstirea Trooditissa, Biserica Sfântul Lazăr, MănăstireaSfânta Tecla, Catedrala Sfântul Ioan din Nicosia,Mănăstirea și peștera Sfântul Neofytos șiCatedrala Sfântul Nicolae din Larnaca.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” organizează unpelerinaj, cu plecare din Cluj-Napoca, în care avețiprilejul să participați la Marele Praznic al Învierii Dom-nului nostru Iisus Hristos în Țara Sfântă. Printre obiec-tive, menționăm: Ierusalim – cu Biserica Sfintei Învieri,Golgota, Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat SfântaCruce, Grădina Ghetsimani, Muntele Sion, Ierihon,Biserica Nașterii din Betleem, Muntele Tabor, CanaGalileii, râul Iordan, Muntele Fericirilor și Ein Karem.

Vă invităm să participați la un pelerinaj în Țara
Sfântă, cu trecere pe la cele mai importante obiective:
Lod, Muntele Tabor, Nazareth, Muntele Măslinilor,
Mormântul Maicii Domnului, Ierusalim, Muntele
Sion, Grădina Ghetsimani, Drumul Crucii, Golgota,
Sfântul Mormânt și Biserica Învierii, Ierihon,
Hozeva, Mănăstirea Sfântul Gheorghe, râul Iordan,
Betleem și Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului.

Agenția de pelerinaje „Basilica Travel” orga-
nizează un pelerinaj de hramul Sfântului Nectarie,
cu următorul program: Tesalonic pe urmele Sfân-
tului Dimitrie, insula Eghina la moaștele Sfântului
Nectarie, insula Evia la moaștele Sfântului Ioan
Rusul, moaștele Sfântului Efrem cel Nou, 
Mănăstirea Sfânta Paraschevi din Valea Tembi,
precum și la Complexul Monastic Meteora.
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Duminică 1 Aprilie -  De sărbătoa-rea Intrării Domnului în Ierusalim, a săvârșitSfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopalădin Arad. Predica a avut ca titlu ,,Bucuriacreștină”. În seara zilei, Înaltpreasfinţia Sa aparticipat la Denia de luni din SăptămânaPatimilor, săvârșită la Catedrala Veche dupăcare a asistat la tradiționalul Concert pascalsusținut de Corul ,,Armonia” dirijată de maes-trul Ovidiu Boar. La finalul concertului aadresat cuvânt de felicitare membrilor coru-lui și distinsului dirijor. Luni 2 Aprilie – a participat la SfântaLiturghie la Catedrala Veche, apoia desfășu-rat activități de birou.Marți 3 aprilie – a participat la SfântaLiturghie la Catedrala arhiepiscopală, apoi adesfășurat activități de birou.Miercuri 4 aprilie– aparticipat la Sfân-ta Liturghie la Catedrala Veche. A participatla ședința de lucru a Grupului Centenar lasediul Instituției Prefectului.Joi 5Aprilie– a săvârşit Sfânta Liturghiea Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecer-nia, în Catedrala Arhiepiscopală. În cadrulSfintei Liturghii, Chiriarhul a sfinţit Agneţul,care se păstrează în Sfântul Altar de-a lungulîntregului an. În seara zilei a săvârșit slujbaDeniei celor 12 Evanghelii în CatedralaArhiepiscopală din Arad. La final, Înalt-preasfinţia Sa a ţinut un cuvânt de învăţăturăpus sub titlul ,,Calea crucii” și urmarea ei decătre credincioși ca o participare la jertfaMântuitorului, cele 12 Sfinte Evanghelii aleDeniei redând principalele momente ale isto-risirii Sfintelor Pătimiri ale Domnului.Vineri 6 Aprilie – în Vinerea Mare laDenia Prohodului Domnului,  Chiriarhul aoficiat slujba religioasă la Catedrala Arhie-piscopală din Arad. Înaltpreasfinţia Sa a ros-tit un cuvânt de învăţătură despre ,,ProhodulDomnului” în cadrul rânduielilor bisericeștiale Săptămânii Sfintelor Pătimiri ale Dom-nului, conținutul și însemnătatea lor pentrufolosul duhovnicesc al credincioșilor.Sâmbătă 7 Aprilie - În după amiazaSâmbetei celei Mari, la invitația domnuluisubcomisar de penitenciare Dr. Dan Halchin,directorul Penitenciarului Arad, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei Arhiepiscop al Ara-dului, a oficiat Slujba Învierii Domnului şiMântuitorului nostru Iisus Hristos bisericacu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” dincadrul Penitenciarului din Arad, apoi la cape-la secției exterioare cu hramul „Sf. Arhangheli

Mihail și Gavriil”. În cuvântul de învățăturălegat de minunea venirii Sfintei lumini laIerusalim, Chiriarhul a subliniat însemnătateaacestei sărbători aducătoare de lumină însufletele credincioșilor. Sâmbătă seara, laCatedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime”din Arad, a ajuns Lumina Sfântă de la mor-mântul din Ierusalim al Mântuitorului, undea fost împărțită preoților din județ, pentru a oduce în bisericile în care slujesc și a fi dată cre-dincioșilor la slujba de Înviere.A fost al optu-lea an consecutiv când la Arad a ajuns Lumi-na Sfântă de la mormântul Mântuitorului dinIerusalim.Sfânta Lumină a ajuns la Arad înjurul orei 22.30, după ce a fost preluată de peAeroportul din Timişoara de reprezentanțiiArhiepiscopiei Aradului, care au fost întâm-pinați în fața Catedralei Arhiepiscopale deIPS Timotei Seviciu, de preoţi, dar și de pri-mari sau reprezentanți ai orașelor și comu-nelor din județ. IPS Timotei, arhiepiscopulAradului, împreună cu un sobor de preoţi şidiaconi, a oficiat slujba Învierii la CatedralaArhiepiscopală „Sfânta Treime“ din Arad.Duminică 8Aprilie – În dimineaţa pri-mei zile de Paşti, Înaltpreasfinţitul Timotei aoficiat Sfânta Liturghie arhierească la Cate-drala Arhiepiscopală. A predicat despre,,Viață și lumină” (cf. Faptele Ap. 1; Ioan 1).În după-amiaza zilei de praznic, Chiriarhul aparticipat la slujba Vecerniei în CatedralaVeche din Arad, împreună cu PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului.După aceasta, Înalt-preasfinţia Sa a oferit tradiţionala recepţie depraznicul Învierii Domnului, ostenitorilor

Centrului eparhial, preoţilor din municipiu,reprezentanţilor mănăstirilor arădene, cre-dincioșilor prezenți, la reşedinţa chiriarhală.La final, Chiriarhul a mulțumit domnuluipreședinte al CJA pentru sprijinul acordat caSfânta Lumină să ajungă și la credincioșiiarădeni, precum și tuturor celor de față pen-tru participare şi a transmis un părintesc salutfamiliilor celor prezenţi.Luni 9 Aprilie – Înaltpreasfinţia Sa asăvârşit Sfânta Liturghie arhierească, la Cate-drala Veche.  A predicat despre ,,Jertfa taini-că”, urmărind părtășia credincioșilor la jert-fa nesângeroasă, însuși Trupul și SângeleDomnului jertfit pe cruce spre mântuirea tutu-ror ca Miel al lui Dumnezeu, cum este numit,prefigurat de mielul pascal din istoria biblică.Marți 10 aprilie – Înaltpreasfinţia Sa asăvârşit Sfânta Liturghie arhierească, la Cate-drala arhiepiscopală.Miercuri11Aprilie– a desfășurat acti-vități de birou.Joi12Aprilie– a desfășurat activități debirou, în după amiaza zilei a participat la ședi-nța Fundației pentru constituirea monumen-tului Marii Uniri care s-a ținut la Muzeul„Vasile Goldiș”.Vineri 13 Aprilie – cu binecuvântareaÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhie-piscopul Aradului, la Catedrala Arhiepisco-pală ,,Sfânta Treime” din Arad, au fost adusedouă icoane pictate în Sfântul Munte Athos.Pe una dintre icoane este reprezentată MaicaDomnului – Pantanasa, iar pe cealaltă, Deisis,rămânând permanent în Catedrala Arhiepis-copală. Începând cu orele 18.00, s-a organi-zat procesiunea în jurul catedralei, condusă deÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei, după cares-a săvârșit slujba Vecernie, urmată de Aca-tistul Maicii Domnului – Pantanasa. În cuvân-tul de învățătură, ierarhul arădean a subliniatlegăturile și simțămintele, pe care BisericaOrtodoxă Română le are și le cultivă perma-nent cu mănăstirile din Sf. Munte Athos, maiales prin darurile primite din ținuturile sfinteale Eladei, daruri care bucură și întăresc încredință sufletele credincioșilor ortodocși șimai cu seamă a celor din urbea de pe Mureș.Duminică 15 Aprilie –a săvârșit Sfân-ta Liturghie arhierească la hramul CatedraleiEpiscopale din Caransebeș alături de ÎPS Iri-neu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, PS Lucian,Episcopul Caransebeșului, PS Nicodim,Episcopul Severinului și Strehaiei, PS Andrei,Episcopul Covasnei și Harghitei, PS Galation,

Episcopul Alexandriei, PS Siluan, Episco-pul Ortodox Român al Ungariei și locțiitor alEpiscopiei Daciei Felix, PS Damaschin Dor-neanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Suce-vei și Rădăuților și PS Emilian Crișanul, Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.Vineri 20 Aprilie – ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului dim-preună cu Preasfințitul Părinte Episcop vicarEmilian Crișanul, au participat în Sala ,,Rege-le Ferdinand” a Palatului Administrativ Arad,la deschiderea Congresului Internațional deIstorie a Presei, cu tema ,,Presa Marii Uniri”.Manifestarea este pusă sub genericul CEN-TENARULUI MARII UNIRI și își propunesă aducă în fața opiniei publice naționale șiinternaționale rolul pe care l-a avut presa vre-mii – din toate teritoriile locuite de români –în formarea conștiinței naționale care a gene-rat MAREA UNIRE, în organizarea și des-ăvârșirea Statului Național Unitar Român, încondițiile favorabile generate de încheiereaPrimului Război Mondial, conflagrație încare românii au luptat pentru libertate și uni-tate. Tot în aceasta zi a participat la lansareaproiectului intitulat „Fundamentele consti-tuirii identității românești cu ocazia Cente-narului Marii Uniri” proiect demarat deCasa Corpului Didactic „Alexandru Gavra”din Arad și desfășurat în Complexul M alUniversității „Aurel Vlaicu”. Sâmbătă 21 aprilie – a participat lamanifestările dedicate Zilei Forţelor Terestre,cea mai numeroasă categorie de forţe aArmatei Române, care au început la Arad, înprezenţa domnului Mihai Fifor, MinistrulApărării Naţionale. Chiriarhul arădean, asăvârșit o slujbă de binecuvântare și a rostitun cuvânt comemorativ dedicat acestui eve-niment. Duminică 22 Aprilie – a săvârșit Sfân-ta Liturghie arhierească în biserica cu hramul,,Adormirea Maicii Domnului” a ParohieiArad-Centru din Arad. Chiriarhul a împărtă-şit credincioşilor prezenţi un părintesc cuvântde învăţătură în contextul pericopelor biblice(Faptele Apostolilor 6 şi Marcu 15, 16 ) şi alMesajului Preafericitului Părinte Daniel,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române laDuminica Femeilor Mironosiţe, cuvânt depreţuire şi binecuvântare a tuturor femeilorcreştine – modele de mărturisire a credinței înHristos Cel Înviat. Cuvântul Ierarhului asubliniat mărturia mironosiţelor despre Învie-rea Mântuitorului şi modelul lor de viaţă creş-

tină pentru mame, soţii şi fiice credincioase,din istoria lumii şi a Bisericii.Luni 23 Aprilie – ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului s-aaflat în mijlocul obştii monahale de la Mănăs-tirea Feredeu pentru a prăznui pe Sf. MareMucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă,unul dintre ocrotitorii Mănăstirii Feredeu dinDeal, Protopopiatul Lipova. Chiriarhul a predicat despre cultul Sfân-tului Gheorghe în Biserica Ortodoxă din toatălumea, cu precădere la noi la români și caexemplu pentru pentru creștini în lupta împo-triva răului cum oglindește icoana sfântuluistrăpungând balaurul, în numele credințeicreștine. În cadrul slujbei, preotul pensionarGheorghe Vițelar a fost hirotesit întru ico-nom stavrofor.Joi 26Aprilie – a participat la Conferi-nța Județeană „Rolul școlii și al comunității înprevenirea comportamentului delin-cvent” organizată de Camera de ComerțIndustrie și Agricultură Arad, unde a ținut oalocuțiune.Vineri27Aprilie– a participat la mani-festările dedicate Zilei Veteranilor de Răz-boi. Festivităţile au început la ora 14:00 laMonumentul Ostașului Român din Piaţa,,Avram Iancu” din Municipiul Arad prinintonarea Imnului de Stat, urmată de o sluj-bă religioasă de pomenire a celor ce şi-au datviaţa pentru ţară şi credinţă, oficiată de Înalt-preasfinţia Sa, în prezenţa oficialităţilor. Cuacest prilej, Chiriarhul a rostit o alocuţiune,după care le-a urat veteranilor rămaşi în viaţămultă sănătate şi lungime de zile.Duminică 29Aprilie – a săvârșit Sfân-ta Liturghie arhierească în biserica cu hramul,,Intrarea în Biserica a Maicii Domnului”, înParohia Șicula, Protopopiatul Ineu. Predica afost pusă sub titlul ,,Casa milei”, privind,adică, pe cea a milostivirii cerești, cum amînțelege numirea de ,,Vitezda”, adică un chipal Bisericii prin care iubirea lui Dumnezeu serevarsă peste întreaga făptură, spre binecu-vântarea vieții materiale și spirituale a cre-dincioșilor, cu sănătate și puterea de a împlinitoate cele trebuitoare mântuirii. La finalulSfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul PărinteTimotei a săvârșit slujba Parastasului pentruvrednicul de pomenire preotul ic.stavr. Ghe-orghe Belei, la împlinirea a 10 ani de la tre-cerea sa la cele veșnice. Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial 
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