
Fondat 1877
Nr. 7

Iulie 2018
Anul XCIX 

(99)
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Cu 100 de ani în urmă, la 1decembrie 1918, se înfăptuia, la Alba-Iulia, prin fapta binecuvântată deDumnezeu a vrednicilor noștri înain-tași, o năzuință de veacuri a poporuluiromân - UNITATEA STATALĂDEPLINĂ.Sfântul Sinod al Bisericii Ortodo-xe Române a proclamat anul 2018drept Anul Omagial al unității de cred-ință și de neam și Anul comemorativ alfăuritorilor Marii Uniri din 1918 petot cuprinsul Patriarhiei Române.Credința creștină este, încă de laapariția poporului român în isto-rie, principalul element constitutiv alconștiinței de sine a românilor, al iden-tității românești, alături de latinitatesau romanitate.Este o realitate istorică incontesta-bilă faptul că etnogeneza româneascăși creștinarea au fost două procese con-comitente și convergente. Încreştinaţisau creștinați, adică uniți cu Hristosprin Botez, pe când se formau capopor nou în istorie, românii poartă însufletele lor pecetea tainei Crucii și

Învierii lui Hristos, trăind ritmic isto-ria ca pe o Cruce și o Înviere, suferințăși speranță, întristare și bucurie.Biserica Ortodoxă Românăa avut o contribuție majoră lapromovarea conștiinței identită-ţii şi a unității spirituale a nea-mului românesc.Ea a cultivat cu insistență în sufle-tele credincioșilor români conștiințacă au aceeași obârșie, ca neam,aceeași limbă romanică (neolatină) șiaceeași credință creștină. Altfel spus,adevărul originii daco-romane și allatinității limbii sau adevărul „roma-

nităţii românilor” a fost conștientizat înBiserică și transmis de ierarhi, preoți șidiaconi prin predici, dar mai ales printipărirea cărților bisericești și difuzarealor în toate provinciile locuite deromâni, inclusiv în Transilvania.În prefețele tipăriturilor importan-te întâlnim adesea afirmarea originiiromane și unității de credință aromânilor. Toți clericii tipografi auavut conștiința că tipăriturile lor suntadresate întregii seminții românești.După ce limba română orală a luatforma scrisului, ea a fost folosită pen-tru a traduce textul Sfintei Scripturi din

limba greacă, în limba vie a poporuluiromân. Când a devenit și limbă de cultsau liturgică, limba română a dobânditstatutul de limbă de cultură şi civiliza-ție creștină. Liturghia săvârșită înlimba română în toate provinciilelocuite de români a devenit, astfel,un factor de unificare spiritualăetnică, de promovare a conştiinţeiidentității și unităţii naționale, darși a culturii românești.Mihai Eminescu, cunoscând rolulBisericii și al credinței creștine în dez-voltarea culturii și a limbii române caveșmânt viu al învățăturilor de credi-

nță și al cultului liturgic, a numit Bise-rica Ortodoxă Română „maica spiri-tuală a neamului românesc, care anăscut unitatea limbii și unitateaetnică a poporului”1.Biserica Ortodoxă Română a slu-jit întotdeauna poporul român și asprijinit aspirațiile lui. În acest sens,marele istoric Nicolae Iorga scria:„Mitropoliții, episcopii, egumenii șiașa de adesea ori și smeriții călugăriori umilii preoți de mir au datpoporului, ei singuri aproape, toatăînvățătura, au înzestrat neamul cu olimbă literară, cu o literatură sfântă,cu o artă în legătură cu gustul șinevoile lui, au sprijinit Statul fără săse lase a fi înghițiți de dânsul, aucălăuzit neamul pe drumul pămân-tului fără a-și desface ochii de lacer (…), dând istoriei noastre cărtu-rari, caligrafi, sculptori în lemn,argintari, oameni de Stat, ostași,mucenici și sfinți”2. Pr. prof. drd. Vlad – Sergiu Sandu Continuare în pagina 2

Rolul Bisericii în viața poporul român

1. PreliminariiDupă ce primul episcop de neamromân al eparhiei Aradului, Nestor Ioa-novici (1829-1830), a adormit, Epis-copia Aradului a avut o perioadă decinci ani, în care scaunul de episcop arămas vacant. Această pauză de cinciani de zile se datora și faptului că auto-rităţile vremii, aveau interese în ceea ceprivea prozelitismul unionist în zonă.Până ce a fost ales noul episcop, mitro-politul Ştefan Stratimirovici, a lăsatadministrarea eparhiei arădene în mâi-nile episcopului Iosif Putnic al Timi-şoarei (1829-1830), până acesta a tre-cut la cele veşnice. Aşadar, mitropolitula fost nevoit să pună administrator peepiscopul Maxim Manuilovici al Vâr-şeţului, fostul preşedinte al Consisto-riului eparhial de la Oradea2. În cele cea urmat a fost ales ca episcop profeso-rul de teologie Gherasim Raţ de la Insti-tutul Teologic din Arad.Noul episcop Gherasim Raţ se tră-gea din familia nobiliară Raţ de Teiuş,din Ardeal. S-a născut în anul 1793, înRoit, judeţul Bihor, la botez primindnumele Gavriil. În satul natal a urmatşcoala primară, urmând ca mai apoi săîşi continue studiile la şcolile din Ora-dea, Timişoara şi Carloviț. În anul1817, a cerut ajutor bănesc pentru a seputea forma în cadrul bisericesc la Uni-versitatea din Viena. După terminareastudiilor teologice, s-a căsătorit fiindhirotonit pe seama parohiei Peşteş.Până la numirea sa ca episcop a fostprotopop dar şi profesor la InstitutulTeologic arădean.Rămas văduv, a intrat în anul 1831în monahism la mănăstirea Racovaţ.A primit la călugărie numele de Ghe-rasim. În anul 1834 la data de 2 decem-brie este hirotesit protosinghel.Numit episcop în baza rezoluţieidin 3 februarie 1835, după ridicarea latreapta de arhimandrit, în ziua de 25martie, Gherasim Raţ a fost hirotonit

episcop în catedrala mitropolitană dinCarloviţ de către mitropolit în prezen-ţa unor episcopi3.Având în vedere faptul că prozeli-tismul unit era foarte puternic în aceas-tă zonă şi mai ales ordinea şi discipli-na clerului a avut de suferit din cauzaacelei perioade de cinci ani, în carescaunul episcopal a rămas vacant, penoul episcop îl întâmpinau problemegrele care îşi aşteptau rezolvarea.După ce a fost instalat în scaunul deepiscop, Gherasim a cerut dreptul de aavea un sigiliu cu inscripţie româneas-că, dorinţă care a fost respinsă de cătreautorităţi.Odată instalat a intrat în deplinăta-tea prerogativelor de episcop. Se înche-ie astfel, o îndelungată perioadă desedisvacanță a Episcopiei Aradului,episcopul Gherasim Raţ începând obogată activitate pe care o va desfăşu-ra, cu mult succes, pe tărâm ecleziasticşi naţional. Timp de un deceniu şijumătate, Gherasim Raţ a contribuit laemanciparea naţională şi ecleziastică aromânilor din cuprinsul Diecezei ară-dene şi la reînfiinţarea de mai târziu aMitropoliei ortodoxe române a Tran-silvaniei4.

2. Activitatea ca profesor de teo-logie (1822-1835)Viitorul episcop Gherasim Raţ, îşiare şi el partea lui de merit şi contribu-ţie la înfiinţarea şi trăinicia InstitutuluiTeologic din Arad. Nu s-a depărtat deInstitut nici după ce a fost ales să păs-torească credincioşii eparhiei Aradu-lui, ba dimpotrivă se străduieşte să-ldoteze cu un corp didactic cât mai binepregătit, mai ales că avea ca şi scopîntrarmarea lor pentru marile intereseale Neamului şi Bisericii româneşti,pentru a pregăti generaţia înfăptuitori-lor unirii de mai târziu.Încă de la deschiderea cursurilorclericale, în 1822, preotul Gavriil, vii-torul episcop Gherasim Raţ, a funcţio-nat ca profesor, fiind caracterizat ca„cel mai învăţat membru al cleruluidiecezan”. De altfel şi mitropolitul Şte-fan Stratimirovici îl elogia spunând căpentru activitatea desfăşurată ca profe-sor la Institutul Teologic de la Arad,este un model demn de urmat pentruviitorii profesori de la Institut. Chiar dela început (februarie 1823), GherasimRaţ a deţinut şi conducerea şcolii pânăla sfârşitul primului semestru al anuluişcolar 1834-18355.În primul an şcolar, preotul profe-sor Gavriil Raţ, a predat Teologia Dog-matică iar în anul al doilea MăiestriaTâlcuirii Sfintei Scripturi, TeologiaMorală şi Metodul catehizaţiei. Dinanul şcolar 1824-1825, în cursul al II-lea, a predat şi Retorica bisericească.Conştient fiind de faptul că timpulde studii pentru asimilarea tuturormateriilor este prea scurt, sau aşa cumafirma că este imposibil ca elevii să-şiînsuşească „cu bun sporiu şi cu cevarod”, preotul profesor Gavriil Raţ înain-tează, la data de 20 iulie 1825, unmemoriu episcopului Iosif Putnic, careera administratorul diecezei arădene(1818-1828 şi 1830), „ca să se milos-tivească părinteşte a slobozi ştiinţele

teologiceşti în Institutul acesta în cur-gere de trei ani să se propună”. Princreşterea anilor de studiu, preotul pro-fesor Gavriil Raț, era sigur că astfel seva ridica nivelul de pregătire intelec-tuală a celor care doreau să candidezepentru un post de preot. Această cere-re a preotului profesor, nu rămâne fărărăspuns, astfel că, odată cu începutulanului şcolar 1826-1827, „cursul stu-diului teologic se ridică de la doi la treiani”. Memoriului i-a fost alăturat şi unplan de studiu conform căreia se predau,în cele trei cursuri teologice următoare-le discipline de învăţământ: Istoria NT(anul I), Istoria VT (anul III), MăiestriaTâlcuirii Sfintei Scripturi (anul III), Isto-ria bisericească (anul I şi anul II), Teo-logia dogmatică ,,dimpreună cu Pole-mica” (anul I şi II), Teologia morală(anul I şi II), Teologia pastorală (anulIII), Retorica bisericească (anul II şianul III), Pedagogia şi Metodica (anulI şi anul II), Gramatica română (anul I)şi Epistolografia (anul III)6. Aşadar, pro-fesorul Gavriil Raţ dintre aceste disci-pline va preda Teologia dogmatică, Teo-logiamorală, Măiestria Tâlcuirii SfinteiScripturi, Metodul catehizaţiei şi Reto-rica bisericească7.Din perioada ca profesor a episco-pului Gherasim Raţ s-au păstrat înmanuscris, un curs de Teologie, unulintitulat, Prolegomena methodului cati-hizării, iar altul numit Prolegomenaretoricii Bisericeşti, copiate de teologulIoan Berar şi o mică parte de NicolaeNifon Bălăşescu8.Episcopul Gherasim Raţ nu a avutdoar o activitate prodigioasă atât lacatedra Institutului şi ca director, ci el s-a remarcat şi prin atitudinea sa româ-nească. La 12 februarie 1832, când seserba ziua naşterii împăratului regeluiFrancisc I, la serviciul divin ce se ofi-cia în biserica catedrală „Naşterea Sf.Ioan Botezătorul”, în prezenţa unuinumeros public, au cântat mai întâi ele-

vii de la Preparandie imnul: „Doamneţine pre Împăratul, pe al nostru bun craiFranţ”. Atunci, profesorul Gavriil Raţ aprotestat împotriva intonării acestuiimn, motivând că în ritul Bisericii orto-doxe nu se permit „cântări lumeşci înbiserică”9. Aceasta nu a fost singuramanifestaţie românească a viitoruluiepiscop, ci vom vedea că şi în activita-tea de episcop îşi va manifesta identi-tatea românească.3. Activitatea în scaunul episco-pal al eparhiei Aradului (1835-1850)Odată instalat în scaunul eparhial alAradului, episcopul Gherasim Raţ aîntreprins o bogată activitate cu scopulde a ridica nivelul Bisericii ortodoxeromâne. A fost preocupat de întărireavieţii religios-morale a credincioşilorprin pastoralele pe care le trimitea cuprilejul marilor praznice ale Naşterii şiÎnvierii Mântuitorului cât şi prin dife-ritele circulare. De asemenea, o atenţiesporită a arătat şi în ceea ce priveştevizitele canonice în parohiile eparhiei.Ţinând cont de faptul că până laalegerea sa, în scaunul de episcop, atrecut o perioadă de cinci ani fără cavreun arhiereu să fie interesat în modactiv de viaţa credincioşilor, şi mai alescă prozelitismul unit era în floare, atâtclerul cât şi credincioşii au decăzutmoral, şi din această pricină episcopulGherasim Raţ, a arătat o grijă deosebi-tă pentru disciplina clerului şi a credin-cioşilor. Astfel că s-a arătat nemulţumitde unele obiceiuri care existau cu pri-lejul cununiilor religioase, pentru că„oamenii băutură o aduc cu sine la bise-rică iar până tânării să cunună ceilalţioaspeţi joacă lângă biserică, cu alte pri-lejuri aduc în biserică nu numai băutu-ră ci şi mâncare”10. Andrei LerințiStudent teologFacultatea de Teologie „Ilarion V. Felea”, AradContinuare în pagina 3

Activitatea naţională a episcopului Gherasim Raţ1 (1793-1850)



Urmare din pagina 1Cultivând conștiința unității decredință și neam, Biserica OrtodoxăRomână a contribuit la pregătireamarilor evenimente istorice, având cascop unitatea naţională a românilor,şi anume: Unirea Principatelor din1859, obținerea Independenței de stata României (1877-1878) și MareaUnire din 1918, decisivă pentru con-stituirea statului național unitar Româ-nia.Sărbătorim în acest an, 2018,împlinirea Centenarului de la înfăp-tuirea Unirii Basarabiei, Bucovineiși Transilvaniei cu RegatulRomâniei, în anul 1918, după înche-ierea Primului Război Mondial. Intra-rea României în această conflagrațiemondială (4/17 august 1916) a urmă-rit, de fapt, întregirea neamului româ-nesc și făurirea statului național uni-tar. În cei doi ani de război, clerulortodox român a fost foarte activ: oparte a clerului ortodox român dinRegatul României a însoțit trupeleromâne pe câmpurile de luptă, o altăparte a rămas alături de credincioșiidin teritoriile româneşti ocupate detrupele germane și bulgare, iar mulțimonahi și monahii din mănăstiri s-auangajat ca voluntari în serviciile sani-tare ale Armatei române.Între 27 martie și 9 aprilie1918, la Chișinău, Sfatul Țării ahotărât cu majoritate de voturiUnirea Basarabiei cu România. Încuvântul regelui Ferdinand, rostit încadrul dejunului oficial de la PalatulRegal din Iași, oferit în cinstea dele-gației basarabene, era menționată

importanța momentului: „V-ați alip-it în timpuri grele pentru ȚaraMamă, ca un copil tânăr, însă cuinima adevărat românească.Salutăm în voi o parte frumoasă aunui vis care niciodată nu se vașterge (…) Trăiască copilul cel maimic, dar poate cel mai voinic, alRomâniei Mari”3..Desăvârşirea României mari afost înfăptuită prin proclamareaUnirii Transilvaniei cu România,în 18 noiembrie /1 decembrie 1918,la Alba Iulia. Cele două Bisericiromânești din Transilvania, Ortodoxăși Greco-Catolică, dincolo de anumi-te suspiciuni și neînțelegeri între ele,au contribuit mult la efortul de eman-cipare națională.În dimineața zilei de 1 decem-brie 1918, la sfârșitul SfinteiLiturghii, săvârșite în biserica orto-doxă din Alba Iulia, episcopulMiron Cristea al Caransebeşului,a citit rugăciunea pentru dezrobireaneamului românesc. Cuprinsul pro-fund al rugăciunii rostite a creat oemoție foarte puternică în rândul celorprezenți, încât întreaga biserică a into-nat apoi imnul Deșteaptă-te, române.Se spune că atunci: „nu era nici unochi uscat. Din ochii tuturor curgeausfintele lacrimi ale învierii noastrenaționale”4.Ședința Adunării NaționaleConstituante s-a încheiat cu uncuvânt festiv al episcopului orto-dox Ioan I. Papp al Aradului, careaccentua ideea potrivit căreia clerulși poporul sunt „una în cugete șisimțiri, sunt una în dorințele și aspi-rațiunile naționale”5.

Marea Unire de la 1 Decembrie1918 a avut urmări pozitive pentrunoul stat român întregit și pentru Bise-rica Ortodoxă Română. La 18/31decembrie 1919, în scaunul vacantde mitropolit primat al României afost ales episcopul Caransebeșului,Miron Cristea, care, în anul 1925, adevenit primul patriarh al BisericiiOrtodoxe Române, urmând apoi des-fășurarea procesului de organizareunitară a Bisericii din întreaga Româ-nie.La 15 octombrie 1922, în cadrulunei ceremonii desfășurate la Cate-drala Reîntregirii Neamului din AlbaIulia, regele Ferdinand I și reginaMaria au fost încoronați ca suveraniai României Mari, act ce simbolizaunirea tuturor românilor „de laNistru până la Tisa” sub acelașisceptru.

Comemorarea făuritorilorMarii Uniri și a contribuției istoricemajore a acestora la îndeplinireaidealului național de unitate con-stituie o ofrandă de recunoștință,dar și prilej pentru generația actu-ală de a cunoaște mai bine virtuțilelor, de a le prețui și a le pune înlucrare, fiind chipuri de lumină șiîntărire spirituală pentru viața șilucrarea Bisericii astăzi.După Revoluția din decembrie1989, ziua de 1 decembrie 1918 adevenit Ziua Națională a României,Ziua Unității și Demnității Naționalea Românilor. Întrucât unitatea terito-rială realizată în anul 1918 nu maieste astăzi pe deplin aceeași, trebuiesă sporim mai mult comuniunea cufrații noștri români din apropiereagranițelor actuale ale României și curomânii de pretutindeni. De aseme-

nea, trebuie să apărăm și să cultivămunitatea de credință și neam, pentru apromova demnitatea poporuluiromân în dialog și cooperare cu cele-lalte popoare ale lumii.Contribuția Bisericii la istoriculact al Marii Uniri din 1918 a fost, cași toată lucrarea ei în viața poporuluiromân, o Liturghie a iubirii jertfelni-ce și a bucuriei, care izvorăsc din Cru-cea și Învierea lui Hristos.Fie ca pilda de credință, jertfelni-cie, patriotism, clarviziune și hotărâ-re a românilor de acum 100 de ani săne călăuzeasca în prezent și să neîntărească în fapte demne pentru unviitor pe care-l dorim trăit în credințăși unitate, prosperitate și demnitate,într-o Europă creștină, mai dinamicăîn promovarea valorilor credinței șimai angajată în misiunea ei interna-țională.
1 Timpul, 14 august 1882, în:Mihai Eminescu, Opere, vol. 13,Bucureşti, Ed. Academiei, 1989, pp.168-169
2 Nicolae Iorga, Istoria Bisericiiromâneşti şi a vieţii religioase a româ-nilor, vol. I, ediţie revăzută şi adăugi-tă, Bucureşti, Ed. Ministeriului deCulte, 1928, p. 4
3 „Basarabenii în Iași și toastul Sfa-tului Țării la palatul Regal”,în Mișca-rea, 1 aprilie 1918, apud I. Agrigoroa-iei, „Marea Unire”, în: GheorghePlaton (coord.), Istoria Românilor,volumul VII, tom II, Ed. Enciclopedi-că, București, 2003, p. 496.
4 Biserica și Școala, XLII (1918),47, p. 2.
5 Biserica și Școala, XLII (1918),49, p. 1.
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Doctorul Adam Iancu s-a născut laFăget, în 26 octombrie 1883. Părințiisăi, Vasile și Maria vor mai avea doicopii: Aurel și Axente (DimitrieGrama, Parcul și Castelul de laMacea, vol. I, ed. Vasile Goldiș Uni-versity Press, Arad, 2012, p. 72). Cur-sul inferior al liceului l-a urmat laLugoj, trecând apoi în cursul superiorla Liceul greco-ortodox din Brașov,unde și-a luat bacalaureatul. A urmatapoi Facultatea de Medicină din Buda-pesta, obținând diploma de medicuman. Ca student a activat în cadrulsocietății culturale ,,Astra” și a fostmembru permanent al societății ,,PetruMaior”. Doctorul Iancu a depus și o inten-să activitate publicistică, colaborândla ziarele Partidului Național Român:,,Lupta” și ,,Foaia Poporului Român”.A ocupat demnitatea de președinte al,,Reuniunii de cântece” din Budapes-ta, ale cărei producții artistice și muzi-cale au fost apreciate la nivel interna-țional. A făcut studii de perfecționareîn medicină la Bruxelles, Paris, Berlinși Viena. La Viena va efectua și stagiulmilitar. Finalizând studiile, se căsătoreștecu domnișoara Alexandrina Rusu (30noiembrie 1896-24 martie 1968), fiicamarelui proprietar de pământ ȘtefanRusu și al Zenobiei din Otlaca. Potri-vit tradiției locale, tânărul doctor și-arfi cunoscut viitoarea soție pe cândaceasta se afla internată în spital, dato-rită unei leziuni la nivelul nasului, cau-zată de o căzătură dintr-un pom. Tine-rii se îndrăgostesc și se căsătoresc.Tatăl Alexandrinei, Ștefan Rusu („a luPărădaica”), un om foarte bogat, cum-pără conacul grofului din Curtici pen-tru tinerii căsătoriți. Interesantă estepovestea achiziționării acestei pro-

prietăți. Aflând că este de vânzare con-acul, bătrânul îmbracă haine de simpluțăran, ia un sac de bani, îi pune încăruță și-i acoperă cu fân, după carepornește din pusta Otlăcii să cumpereconacul din Curtici. Ajuns la poartaconacului, servitorul îl întreabă ce pof-tește. Acesta îi spune că el dorește săvorbească cu ,,domnul mare”, (for-mulă de adresare pentru grof). Are locîntâlnirea dintre cei doi, iar grofulvăzându-l îmbrăcat ponosit, ia înglumă oferta de cumpărare, pretinzândun preț mult mai mic decât valoareareală a proprietății, dar totuși imposi-bilă unui simplu țăran. Mare i-a fostmirarea când bătrânul îi aduce banii.Respectându-și cuvântul, îi vinde pro-prietățile: conacul, moara, magazia șiterenurile aferente. Aici își vor trăi o mare parte a vie-ții lor cei doi soți, fără să poată aveacopii. Vor adopta (fără acte legale) onepoată, fiica fratelui lui, Aurel Iancu,și propria lor fină, pe care o alintauSandi, după numele nașei Alexandri-na. 

Adam Iancu este concentrat pefront pentru scurtă vreme, fiind orga-nizatorul serviciului sanitar al gărzilorromânești din județul Arad. La finalulrăzboiului, după ce trece în cadrele derezervă ale armatei, se reîntoarce acasăși se pune cu tot sufletul în slujba țăra-nilor români, care au rămas cu seche-le în urma războiului. Cu simțăminteprofunde față de unitatea neamuluiromânesc proaspăt realizată, în urmaactului de la 1 decembrie 1918, de laAlba Iulia, este unul dintre primiiofițeri care depune jurământul de cre-dință față de Consiliul NaționalRomân din Arad. Astfel, în 5 noiem-brie 1918, ora 17, medicul locotenentdr. Adam Iancu, depune jurământulde credință față de Marele Sfat Natio-nal, în biroul avocatului Ștefan Cicio-Pop.Între 1918-1920, dr. Adam Iancu,ocupă catedra de Igienă la InstitutulPedagogic-Teologic al eparhiei Ara-dului. Totodată, este profesor de igie-nă și medicină legală și la Școala deșefi de post a Legiunii de Jandarmidin Arad. Intrând în viața politică, este alesde două ori deputat. Pentru meritelesale deosebite, depuse în serviciul țării,a fost distins cu mai multe ordine stră-ine și românești, dintre care amintim:Coroana României, Crucea comemo-rativă de Război, Meritul Comercial șiIndustrial și Vulturul României.În ceea ce privește activitatea sa peteren eclezial, menționăm că pentruexcepționala și demna sa activitate, afost de mai multe ori deputat al Con-sistoriului Eparhial din Arad și mem-bru permanent în consiliul parohial albisericii ortodoxe din Curtici, impli-cându-se intens în viața acesteia, dova-dă fiind faptul că în 1935 este ales

președinte al ,,Frăției Ortodoxe Româ-ne” din Curtici, responsabilă cu răs-pândirea și întărirea învățăturilor orto-doxe în mijlocul credincioșilor(Biserica și Școala, nr. 19/1935, p. 3).Interesantă și măgulitoare este carac-terizarea pe care i-o face preotul dr.Zaharie Colceriu, într-un raport cătreEpiscopia Aradului: ,,Dintre deputațiiAdunării Eparhiale, Dr. Adam Ianculocuiește în parohia noastră, este mem-bru și în consiliul parohial și arată totinteresul față de biserică. Preoții, înactivitatea lor pastorală, au într-însultot concursul. Cercetează biserica, iaparte la ședințele corporațiunilor paro-hiale, unde domnia sa dovedește unviu interes față de toate interesele paro-hiale” (Arhiva Parohiei Ortodoxe Cur-tici, Rapoarte speciale bisericești peanul 1929, nr. 11/1930, redactat decătre pr. Zaharie Colceriu, în 14 ianua-rie 1930).La Curtici întreține o armonioasălegătură, de prietenie desăvârșită, cupreotul Iuliu Lorințiu (preot în Curticiîntre 1930-1947), bazată și pe faptul căambii erau originari din Făget. Acesteiprietenii i-a urmat înrudirea spirituală,dl. Dr. Iancu și d-na Alexandrina Adamdevenind nașii de cununie ai fiuluipărintelui Lorințiu, Viorel. În anul 1937, dr. Adam Iancu intrăîn posesia parcului și castelului dinMacea, pe care le va deține până înmartie 1946, când acestea intră, prinexpropriere, în proprietatea StatuluiRomân. Tot atunci i se confiscă întrea-ga avere. Tradiția locală păstrează vietrauma doctorului Adam Iancu, careaflând mai înainte de cele ce vor urma,își deschide magaziile cu grâu șiporumb pentru toți angajații săi. Deasemenea, dăruiește casa din imedia-ta vecinătate a conacului, în care a

locuit el prima dată când a venit înCurtici, lui Dumitru Buha, fără bani,pentru a nu îi fi expropriată. Dupăexpropriere, Adam Iancu a fost arestatîn noaptea de 3 spre 4 martie 1949, laorele 2 noaptea (D. Grama, Parcul șicastelul de la Macea, vol. I, p. 83), iarulterior i s-a stabilit domiciliu forțat laSibiu, localitate în care soția lui, doam-na Alexandrina, s-a angajat bucătă-reasă la cantina Institutului TeologicOrtodox. Părintele Gheorghe Bozian,în vremea studenției sale, o întâlneștepe doamna Iancu la Institut și își amin-tește că se vorbea despre decadențaacestei ilustre familii.  După câțiva ani,cei doi au fost găsiți într-o stare mate-rială jalnică, de un prieten, medic șidirector al unui spital din oraș, om carei-a găzduit și îngrijit apoi, neținândcont de riscurile enorme pe care și leasuma ajutându-i pe cei ce regimulcomunist îi considera ,,dușmani aipoporului”. Cu toate eforturile priete-nului său, datorită situațiilor grele princare a trecut, dr. Adam Iancu se stingedin viață, la 8 decembrie 1949, la doar9 luni după ce fusese arestat. Privind retrospectiv, putem urmărimărirea și decadența acestei familii.Doctorul Adam Iancu, un intelectual,om educat și demn, care a luptat pen-tru făurirea României Mari, a suferitalături de mulți alții furia regimuluicomunist, care-i considera ,,dușmani aipoporului” pe cei care cu puțin timpînainte, au luptat și sprijinit ,,întregireapoporului”. În acest an al Centenarului MariiUniri, considerăm că este o datoriesfântă să ne amintim și de dr. AdamIancu, o personalitate marcantă a epo-cii sale, demn și respectat de toți ceiapropiați. prof. Flavius-Alexandru Lazăr

Rolul Bisericii în viața poporul român

Doctorul Adam Iancu din Curtici (1883-1949)
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Urmare din pagina 1Aceste obiceiuri fiind considera-te de episcop ca „fapte urâte şi scan-daloase”, trimite o circulară prin carecerea preoţilor să îndrepte acele stăricare compromiteau viaţa religios-morală a credincioşilor11.Tot printr-o circulară trimisă îiîndemna pe preoţi ca să evite de aintra în birturi, să evite starea deebrietate iar de „sfezi şi alte des-mierdări” care nu sunt în concordanţăcu demnitatea preoţească, „ca de focsă se păzească”. De asemenea, punepe seama lenevirii şi a indiferenţeipreoţilor, scăderea duhovnicească acredincioşilor şi anume că, unii din-tre credincioşi nici măcar rugăciuni-le de căpătâi ale unui creştin nu lemai ştie precum „Rugăciunea Dom-nească, a Preacuratei FecioareiNăscătoare de Dumnezeu, Simbolulcredinţei, zece porunci dumnezeieşti,nouă porunci a bisericii şi şapte tainea legii cei nouă nu le ştiu ci unii nicisemnul Sf. Cruci spre dovedire că ecreştin, nu e în stare de şti face”. Dinaceastă cauză îndeamnă pe preoţi caîn Duminici şi sărbători să-i aducă labiserică înainte de Vecernie pentrua-i catehiza şi a-i învăţa acesterugăciuni. De altfel „pe ceiace păşescla statul căsătoriei să nu-i cununepână ce nu vor şti toate rugăciunilemai des atinse bine”. La fel, se adre-sează preoţilor care nu doar că numai săvârşeau unii dintre ei Utrenia şiVecernia, dar nici măcar Sfânta Litur-ghie nu o mai săvârşeau. Episcopul letrimite o circulară prin care le porun-ceşte să ţină cont de chemarea lor„cea preoţească şi jurământul carelel-au pus fieştecare preot înaintea alta-rului pentru legea lui Hristos şi pen-

tru păzirea rânduielilor bisericeşti”,cerându-le ca să slujească în fiecarezi Utrenia şi Vecernia, iar în zilele deduminici şi sărbători şi Sfânta Litur-ghie, iar dacă preotul nu era în staresă rostească predica, era obligat săcitească „totdeauna Cazania lanorod”12.3.1. Introducerea limbii româ-ne ca limbă liturgică în catedrala„Naşterea Sfântului Ioan Botezăto-rul” din AradO altă direcţie importantă a epis-copului Gherasim Raț a fost îndrep-tată spre stoparea prozelitismuluiunit şi refacerea unității spirituale înparohiile arădene destrămate printrecerea unei părţi a credincioşilor laBiserica unită. Astfel că a făcut vizi-te canonice în eparhie, de altfel pri-mele vizite canonice, în secolul alXIX-lea, de către un ierarh arădean.A trimis prin protopopi scrisori şicirculare către credincioşi, iar laViena nenumărate proteste, princare cerea sprijinul mitropolituluide Carloviţ. Trebuie menţionat fap-tul că în timpul arhipăstoririi saleaproape toate satele, care în 1834 autrecut la uniație, în anii următori,pe fondul unor puternice disputeconfesionale, au reveni la Ortodo-xie13.Pe lângă munca pe care a depus-o pentru îndreptarea clerului şi a cre-dincioșilor din eparhia sa, episcopulGherasim Raţ a luptat şi pentrupăstrarea identităţii naţionale. Astfelcă, vedem cum la cererea credin-cioşilor şi în urma raportului din 27martie 1847 a episcopului GherasimRaţ, la 15 iunie 1847, Consiliul Loco-tenenţial a aprobat ca să se introducălimba română în cadrul serviciului

liturgic la catedrala din Arad, carepână atunci se ţinea în limba slavonă.Imediat după primirea aprobării epis-copul Gherasim Raţ, l-a înştiinţat peprotopopul Aradului, că „de aiciînainte în biserică toată slujba înlimba românească să osăvârşească”14.Introducerea limbii române înserviciul liturgic la catedrala arăde-ană, s-a prelungit şi în unele comu-nităţi mixte, unde predomina în mareparte limba română. Toate acesteareprezenta o biruinţă a episcopuluiGherasim Raţ, care a făcut un paspentru despărţirea de ierarhia sârbăde la Carloviţ.3.2. Atitudinea episcopului faţăde introducerea limbii maghiare înadministraţia bisericeascăAltă problemă cu care s-a con-fruntat episcopul arădean, a fost deci-zia dietei maghiare de a introducelimba maghiară în administraţie şimagistratură. De asemenea, s-a luathotărârea de a se înfiinţa o catedră delimba maghiară la Preparandia dinArad. Urma apoi ca în termen de treiani de la promulgarea legii, matrico-lele bisericeşti să fie scrise numai înlimba maghiară. Din această deciziedecurgea automat ca preoţii să înveţelimba maghiară. Episcopul, în urmapresiunilor exercitate de către auto-rităţi a fost nevoit să dea o circularăprin care cerea ca limba maghiară săfie folosită în matricolele bisericeşti.Pe lângă acestea, Gherasim Raţ, a datdovadă de înţelepciune, pentru că pre-textând faptul că preoţii nu cunoşteaubine limba maghiară, a cerut caaceştia să-şi întocmească un exem-plar în limba română. De altfel, acerut ca matricolele vechi să fie redac-

tate în continuare în limba română,limba în care erau tipărite. Prinaceastă abordare, episcopul a avut cascop evitarea maghiarizării numelor15.4. ConcluziePrin toate demersurile întreprinsede către vrednicul episcop GherasimRaţ, atât prin îndreptarea clerului şicredincioşilor, cât şi prin stoparea pro-zelitismului unit, care ducea la pier-derea credinţei strămoşeşti şi o dată cuaceasta la depărtarea de identitateanaţională, dar mai ales prin introdu-cerea limbii române în cult şi prinagilitatea de care a dat dovadă pentrua nu se ajunge la maghiarizareanumelor, a ţinut trează, în popor,dorinţa credincioşilor de a-şi păstraidentitatea românească. Aceasta a aju-tat foarte mult, întrucât viitorii copiii,nepoţi şi strănepoţi, au putut să senască în familii româneşti cu o cre-dinţă sănătoasă, ceea ce a facilitatdemersul unora dintre urmaşi spreînfăptuirea Marii Uniri. Cu alte cuvin-te, am putea spune că episcopul Ghe-rasim Raţ, prin jertfa sa, a fost un pre-cursor al Marii Uniri de la 1Decembrie 1918.
1 Prezentul studiu a fost elaboratsub coordonarea Protos. Lect. Dr.Nicolae M. Tang, fiind susținut încadrul Simpozionului Național Stu-dențesc organizat de Facultatea deTeologie „Episcop Dr. Vasile Coma”din Oradea, în data de 22 mai 2018,cu tema: „Unitatea Bisericii și aneamului din perspectivă teologică.Vocația națională și universală a Bise-ricii”.
2 Preot dr. Pavel Vesa, Episcopii

Aradului 1706-2006,Editura Guten-berg Univers, Arad, 2007, p. 91.

3 Preot dr. Pavel Vesa, Eparhia
Aradului în perioada episcopului
Gherasim Raţ (1835-1850), EdituraMirador, Arad, 2008, p. 39.
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5 Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja,Lect. Univ. Dr. Marcel Tang,
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Activitatea naţională a episcopului Gherasim Raţ (1793-1850)

În privința monografismuluirural bănățean, acesta reprezintă oprincipală dimensiune de cadru defi-nitorie a culturii etnografice a Bana-tului istoric, motiv pentru care aceas-tă dimensiune semnifică șifundamentează (coroborat cu publi-cistica și gazetăria sătească) unuldintre cele trei criterii principale deselecție a comunităților rurale bănățe-ne selectate ca semnificative pentruAtlasul etnografic al Banatului istoricale cărui elaborare și editare într-oserie de 11 volume sunt în curs, ajun-gându-se în prezent la volumul VII –Zona etnografică Almăj-Bozovici. Cartea Preotului dr. ValentinBugariu actualmente paroh al biseri-cii din Birda, Gătaia. Monografie.Finalizare, rod și încununare a pesteun deceniu de strădanie și dăruiresufletească, intelectuală și spiritual-creștină, părintele Valentin Bugariudăruiește Gătaiei (în a cărei parohiedin Colonie a slujit atâția ani) cea maidocumentată, analitică și temeinicămonografie rurală ,,de autor” adicăînfăptuită până la capăt de ,,unicautor” din câte am avut în mână pânăacum. Repere cantitative – peste 330de titluri ale unei Bibliografii de odiversitate impresionantă, însă armo-nioasă, profesionist selectată, rigurosaxializată și tot astfel dispusă și utili-zată în aparatul critic al cărții.De la început, arăt aici câteva indi-cii de valoare ale acestei unicități. înprimul rând apelul, principiul sem-nificativității (nu doar al reprezenta-tivității) – pe care-l depășește, adu-când argumente evidente și limpede

exprimate de interculturalitate com-plexă ce merge spre interculturali-tate – calitate definitorie a întregiinoastre culturi etnografice bănățene,ridicându-se spre cel mai înalt și maisubtil nivel – viața religioasă și etosulspiritual comunitar în toate unitățile șicomponentele rurale administrativealcătuitoare ale actualului oraș Găta-ia. Cele mai subtile indicii și argu-mente expuse și dezvoltate de Valen-tin Bugariu și care sunt – în acelașitimp – etalon și fin seismograf al sem-nificativității se află în Capitolul VBiserica (pp. 207-153) care prinde 15capitole dedicate celor cincisprezecelocașuri de cult – toate creștine – însăprin acribia filologică a textului celor15 micromonografii (cuprinse în totatâtea subcapitole) coroborate cu acri-via teologică, pr. dr. Valentin Bugariuca autor unic învederează armoniaunei constelații creștine inter- și intra-comunitare care, mai presus de diver-sitatea și eterogenitatea aspectelor cul-tice și de ordin istoric, este luminată deo perspectivă înaltă izvorâtă din ecu-menismul ortodoxiei noastre româ-ne. Astfel armonia acestei constelațiiasigură esența și coerența altei con-stelații – cea care se află în semnifi-cațiile centrale, originare primordiale– constelația semnificalivității, defi-nitorie, subliniere din nou pentruîntreaga cultură etnografică a Bana-tului Istoric - ,,Barocul etnografieiromânești”, după expresia și argu-mentarea lui Lucian Blaga din numă-rul 1 al revistei ,,Banatul” apărută laTimișoara în 1926.

Celălalt capitol cu pondere șicomplexitate maximă în Cuprinsul,,Cărții Gătaiei” este cel de-al VII-lea,intitulat Demografie, tradiții, inter-culturalitate (pp. 269-419).Avându-l ca mentor în ȘcoalaDoctorală a Filologiei timișorene peinegalabilul Magister G. I. Tohănea-

nu, preotul doctor Valentin Bugariuelaborează componenta filologică (înacest capitol, analitic și explicit), darși în întreaga carte (de la etimologii lastilistică - limbaj/ limbă și stil) la unnivel de inegalabilă ținută și rigoareacademică; în acest capitol subliniez,însă, amplele analize și referințe bio-

bibliografice, complexele evaluărisusținute printr-o ilustrare criricăobiectivă, fără precauții, lipsită decomplexe ori prejudecăți a culturiietnografice bănățene îndeosebi dinsecolul al XX-lea din subzona Găta-ia – de la temelia ei ca viață folclori-că – până la ,,elementului de unicita-te” a acestei culturi: literaturadialectală bănățeană. Aici, aceasta este ilustratăprin unul dintre poeții ei actuali denivel ontologic, personalitate a comu-nității și cetățean de onoare al Docli-nului – Dimitrie Acea (pp. 409-412).Deosebit și semnificativ pentru CarteaGătaiei este că obiectivitatea critică aautorului nu eludează și nu ignorăaspecte jenante apărute atunci cândcomponente semnificative ale culturiietnografice au fost siluite, denaturate,contorsionate de cenzura comunistăprecum - ,,folclor nou” ori ,,viața feri-cită” cântată și slăvită în literatura con-deierilor plugari ai agriculturii socia-liste (pp. 392-395).*    **Iată, așadar, că în chip cu totulneîntâmplător, valoarea deosebită amonografiei recent apărute pune încoerență semnificativă două dintreprincipalele izvoare ale principiuluisemnificativității – cardinal pentruvalorile culturii etnografice și religio-zității creștine ca viață a spirituluiîntru cultură. Prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu-Universitatea de Vest-Timișoara  

Ținuta exemplară a monografismului rural bănățean actual
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Anul 2018 aduce o schimbaremajoră în domeniul învățământuluiromânesc - editarea tuturor manualelorșcolare intră în responsabilitatea exclu-sivă a Editurii Didactice şi Pedagog-ice SA,aflată în subordinea Ministeru-lui Educației Naționale. Organizareaprocesului de evaluare a calitățiiproiectelor de manuale școlare, în ved-erea aprobării pentru utilizarea înînvățământul preuniversitar,este asig-urată de către Centrul Național deEvaluare și Examinare, pe bazametodologiei aprobate prin OrdinulMinistrului Educației Naționale Nr.5.645/12.12.2017.Dat fiind faptul că există deja man-uale școlare la disciplina religie - cul-tul ortodox, editate atât pentru claseledin ciclul primar, cât și pentru clasa aV-a, pe lista disciplinelor din trunchi-ul comun, care necesită manuale pen-tru anul școlar 2018-2019, se află șidisciplina religie - cultul ortodox, clasaa VI-a. Acest lucru este determinat defaptul că, începând cu anul școlarurmător, pentru clasa a VI-a se va apli-ca o nouă programă școlară la religie,cuprinsă în Anexa 2 la Ordinul Min-istrului Educației Naționale Nr.3.393/28.02.2017.Având în vedere că pentru materi-alele didactice la disciplina religie estenecesară și obținerea avizului cultu-lui, la Sectorul teologic-educațional alPatriarhiei Române au fost depusedouă proiecte de manuale școlare ladisciplina religie - cultul ortodox (clasaa VI-a), în vederea evaluării și avizăriiacestora. În acest context, cu binecu-vântarea Preafericitului Părinte Daniel,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,au fost organizate mai multe întruniriale membrilor Comisiei PatriarhieiRomâne pentru Curriculumul Disci-plinei Şcolare Religie, în cadrul căro-ra s-au analizat și evaluat cele douăproiecte de manuale școlare. Ținândcont de faptul că, în acest an, efortuldepus de către autori în procesul de

elaborare a proiectelor de manuale afost unul deosebit, membrii ComisieiPatriarhiei Române au urmărit să-isprijine pe autorii proiectelor de man-uale depuse spre avizare și să con-tribuie laîmbunătățirea calității acestormateriale, formulând o serie de obser-vații și recomandări în acest scop. Ast-fel, variantele finale ale celor douăproiecte de manuale evaluate au prim-it avizul Patriarhiei Române.Ulterior, proiectele de manualeșcolare avizate de Patriarhia Românăau trecut printr-o procedură de evalu-are a calității științifice și didactice,dar și printr-un proces de avizare ști-ințifică, organizate de Ministerul Edu-cației Naționale, înregistrând urmă-toarele rezultate:- proiectul de manual realizat decolectivul de autori din București, for-mat din: prof. Cristian Alexa (ColegiulNațional George Coșbuc), prof. Sori-

na Ciucă (Colegiul Național MihaiViteazul), prof. dr. Dragoș Ioniță(Școala Gimnazială Nr. 77) și prof.Mirela Șova (Școala GimnazialăNico-lae Titulescu) - declarat admis cu unpunctaj total de 96,33 și cu aviz ști-ințific favorabil;- proiectul de manual realizat decolectivul de autori din București, for-mat din: prof. dr. Cristina Benga(Colegiul German Goethe), prof.Aurora Ciachir (Școala Gim-nazială Leonardo da Vinci), prof.Niculina Filat (Colegiul Național IuliaHasdeu), prof. Mihaela Ghițiu(Colegiul Național Ion Neculce) șiprof. Ioana Niculae (Școala Gim-nazială nr. 198) - declarat admis cu unpunctaj total de 96,67 și cu aviz ști-ințific favorabil.Autorii celor două manuale dereligie au dorit să ne împărtășeascădin emoția acestui moment important

pentru învățământul religios dinRomânia, în contextul în care materi-alele realizate de către aceștia reprez-intă o premieră în domeniu, întrucât,până în prezent, nu s-au mai editatmanuale școlare de religie - cultul orto-dox, pentru clasa a VI-a. Astfel, dlprof. Cristian Alexa ne-a declarat că„lucrul în echipă la manualul dereligie pentru clasa a VI-a a fostprovocator și constructiv în acelașitimp. Cu ajutorul lui Dumnezeu, amreușit să ducem la bun sfârșit, cubucurie, această misiune, într-un timpfoarte scurt. Pentru a fi cât mai atrac-tiv, am inclus în manual sarcini deînvățare diversificate, atât tradiționale,cât și moderne: exerciții interactive,activități practice, jocuri pe echipe,proiecte. Nădăjduim ca lucrarea noas-tră să fie spre folosul elevilor, al pro-fesorilor și, de ce nu, și al părinților,spre slava lui Dumnezeu”.

Totodată, d-na prof. dr. CristinaBenga ne-a mărturisit că „echipa deautoare a dorit ca elaborarea manu-alului de clasa a VI-a să fie o contin-uare a conceptului de abordare acunoştinţelor religioase ce a începutcu manualul de clasa a III-a. Prinrespectarea programei şcolare, dar şia principiilor metodico-ştiinţifice, esteoferită o perspectivă inedită carepoate împlini aşteptările elevilor şinevoile profesorilor de religie. Rubri-cile alese anticipează dorinţa elevuluide a fi familiarizat cu conceptele reli-gioase şi completează interesul pe careacesta îl poate avea din punct devedere cultural. Manualul, prin conţin-utul său, îi provocă pe elevi să gân-dească, să se joace şi să compareînvăţătura dobândită; să reţină ceea ceeste important pentru viaţa lor. Astfel,învăţătura Noului Testament ajunge lasufletul copilului, pentru că este adap-tată puterii lui de înţelegere. Întreagailustraţie creată prin icoanele și imag-inile alese îmbogățește universulcunoaşterii şi facilitează accesul la tim-puri şi trăiri diferite. Deschiderea man-ualului către alte graniţe ale cunoaş-terii face din el o lucrare demnă destudiat”.Variantele finale ale manualelorșcolare au fost publicate pe site-ul Mi -nisterului Educației Naționale (www.manuale.edu.ro). Dat fiind faptul că, încazul disciplinei școlare religie - cultulortodox, există două manuale aprobatepentru clasa a VI-a, fiecare unitate deînvățământ are posibilitatea de a opta, înconsultare cu profesorii de religie, pen-tru una dintre cele două variante. Edi-tura Didactică şi Pedagogică SA vatipări manualele școlare, acesteaurmând a fi distribuite în școli și uti-lizate la clasă din toamna acestui an.Alexandru CuțchiSursa: http://ziarullumina.ro/au-aparut-manualele-de-religie-cultul-ortodox-pentru-clasa-a-vi-a-135780.html

Regina Maria a României atrecut la cele veșnice în 18iulie 1938, la castelul Pelișor dinSinaia.Regina Maria, născută MarieAlexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, a fost mareprințesă a Marii Britanii și Irlandei,fiind nepoata reginei Victoria aMarii Britanii.A fost principesă de coroană șia doua regină a României, în cali-tate de soție a principelui decoroană devenit ulterior regeleFerdinand I al României. A fostmama regelui Carol al II-lea.Regina Maria a adus o con-tribuție importantă și recunoscută,pe plan național și internațional, larealizarea obiectivelor naționaleale României, la sfârșitul Primului

Război Mondial. Ea s-a implicat înorganizarea și buna funcționare aserviciului de ambulanțe destinatefrontului.În octombrie 1917, pe frontuldin Moldova, Regina Maria s-a în-cadrat, purtând uniforma de ofițer,în sectorul de front Cireșoaia înfața cotei 443, pe linia întâi, înprima tranșee, la 200 metri de in-amic.„Ea a fost vocea cea maihotărâtă pentru rezistența și ofen-siva pe frontul din Moldova și, dacăstudiem cu atenție memoriile ei, per-sonalitatea care a decis în cele dinurma intrarea României în război departea Antantei”, scrie Alex MihaiStoenescu pe historia.ro.Preafericitul Părinte PatriarhDaniel a vorbit despre devotamen-

tul și dăruirea Reginei Maria fațăde țara noastră în contextul anuluicomemorativ al făuritorilor MariiUniri: „Evocăm cu recunoştinţăcontribuţia Reginei Maria aRomâniei – un adevărat simbol alcurajului, al devotamentului şi aliubirii faţă de poporul român”.Ultimii ani din viațăDupă moartea regelui Ferdi-nand și venirea la putere a fiuluisău, Carol al II-lea (1930), acestaa reușit îndepărtarea reginei Mariadin viața politică.În ultimii doi ani de viață, bol-navă fiind, s-a tratat la diferitesanatorii din Europa, revenind înțară în vara lui 1938, a trecut laDomnul în reședința sa de laPelișor.A cerut prin testament ca

trupul să-i fie înhumat la Mănă-stirea Curtea de Argeș, iar inima săfie păstrată într-o raclă la capelaStella Maris a reședinței din Bal-cic. După cedarea Cadrilaterului în

1940, inima reginei a fost mutatăla Bran. sursa:http://basilica.ro/80-ani-de-la-moartea-reginei-maria-a-romaniei/

Au apărut manualele de religie -cultul ortodox pentru clasa a VI-a

80 de ani de la moartea Reginei Maria a României

Din vremuri de restrişte şi de iznoavă-amareCând judecăţi prea strâmbe ciuntitu-ne-au hotareConştiinţa cea de sine română, poporalăS-a afirmat în luptă, s-a cultivat în şcoalăConştiinţa rădăcinii cu-această sacră glie

Unde hălăduit-au românii din vecie Glie cuprinsă-n spaţiul carpato-dunăreanStropită cu sudoare şi sânge dac-romanConştiinţa că răstoarnă cu plugurile saleŢărâna ce ascunde os strămoşesc în cale

Conştiinţa că în ochiu-i se oglindeşte linAceleaşi orizonturi, acelaşi cer seninPe-acele plaiuri scumpe luând plămadă vieNu l-a clintit vreodată a vremii silnicieFiinţa cotropindu-şi cu-acest pământ străbun Al Daciei cea Felix, bimilenar gorunPoporul cu conştiinţa de sine, că e unaC-a fost pe-aceste plaiuri prezent întotdeauna

Că una a fost limba acelor de la AlbaTârgovişte, Suceava şi una le-a fost jalbaŞi visul cel de aur: să-nfăptuie UnireaFormând o ţară Una, cu una-i e simţireaÎn anul cel de graţie, an nouăsuteopt’şpeÎn care Transilvania, cu Ţara se-alipeşte.Preot Teodor Poneavă(poezie publicată în Vol. ,,Poeme şi Poezii”)

Conştiinţa cea de sine



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Târnosirea bisericii din Parohia Arad-MicălacaNouă, Zona 300Duminică, 1 iulie 2018, biserica cuhramul ,,Sfântul Apostol Andrei”, aParohiei Arad – Micalaca Nouă, zona300, a fost târnosită de un sobor de treiierarhi ai Bisericii noastre. Slujba detârnosire a fost săvârșită cu începerede la ora 9:00, de către Înaltpreasfinți-tul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului,alături de Înaltpreasfințitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului și Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.Slujba de târnosire a fost oficiatădupă toate regulile Bisericii Ortodoxe,adică, a fost unsă în exterior cu Sfântulşi Marele Mir, în piciorul Sfintei Meseau fost puse Sfinte Moaşte de SfinţiMucenici, Documentul de Sfinţire,semnat de întreg soborul, Sfânta Masăa fost spălată cu apă de trandafiri şiunsă cu Sfântul şi Marele Mir, iar încele patru colţuri ale Sfintei Mese aufost puse icoanele celor patru SfinţiEvanghelişti: Matei, Ioan, Luca şiMarcu.După slujba de sfințire Înaltpreas-fințitul Părinte Ioan împreună cusoborul de ierarhi și cu un sobor depreoți și diaconi a săvârșit SfântaLiturghie în biserica nou sfințită. Lasfânta slujbă au fost prezente autoritățicentrale, județene și locale și foartemulți credincioși, precum și copii șitineri.În cuvântul de învățătură adresatmulțimii de credincioși, MitropolitulBanatului a prezentat învățăturile ce sedesprind din Evanghelia de la Mateicap. 8, 28-34, unde Sfântul Evanghelistne prezintă minunea săvârșită de Mân-tuitorul Iisus Hristos privind vindecareacelor doi demonizați din ținutulGadarei.După cuvântul de învățătură, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, a mulțu-mit Înaltpreasfințitului Părinte Ioanpentru toată osteneala și pentru partic-iparea la acest eveniment important dinviața comunității arădene. Totodată,Chiriarhul arădean a făcut o paralelăîntre misiunea făcută de Sfântul Apos-tol Andrei pe teritoriul patriei noastre șitârnosirea acestei biserici în Anul Cen-tenar, amintind contribuția pe care auadus-o arădenii pentru înfăptuireaMarii Uniri de la 1918.În semn de înaltă apreciere șiprețuire pentru activitatea pastoral-misionară și pentru jertfa adusă la con-struirea acestei frumoase biserici, pusăsub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei,preotul iconom stavrofor GheorgheOprea, a primit din partea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei, un Hrisov demulțumire, citit în fața tuturor de cătrePărintele Flavius Petcuț, ProtopopulAradului.Răspunsurile liturgice au fostoferite de corul parohiei dimpreună cucântăreții de la strană.La final, Părintele paroh GheorgheOprea a mulțumit celor trei ierarhibănățeni, autorităților locale și centrale,precum și tuturor credincioșilorprezenți și celor care au contribuit lazidirea acestei frumoase biserici.Credincioșii au posibilitatea să intreși să se închine în Sfântul Altar pe totparcursul zilei.Slujire Arhierească la Schitul de la Tămand În ziua de 2 iulie, când Bisericanoastră prăznuieşte Aşezarea veşmân-tului Născătoarei de Dumnezeu în bis-erica Vlaherne şi pe Sfântul Voievod

Ştefan cel Mare, aşezământul monahaldin Tămand, Protopopiatul Ineu îşi săr-bătoreşte hramul. Cu acest prilej, con-tinuând o tradiţie deja îndătinată, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a fost prezentîn mijlocul obştii monahale de maici, apreoţilor şi credincioşilor din părţileIneului. Chiriarhul arădean a fostîntâmpinat de către Părintele AdrianZaha, Protopopul Ineului, de ParinteleCiprian Tripa, duhovnicul schitului, demaica stareță Serafima Ciorba și decătre un numeros sobor de preoți. Dupăacesta, Înaltpreasfinția Sa a săvârșitSfânta Liturghie arhierească, înconju-rat fiind de un soborul de 23 de preoţi,în prezența autorităților locale și a unuinumăr mare de credincioși. Din sobora făcut parte și Părintele Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial. La sfân-ta slujbă au participat monahi și mon-ahii de la Mănăstirea Feredeu și Schi-tul Cuvioasa Paraschiva din satulBodrogul Vechi.În cuvântul de învăţătură adresatcelor prezenţi, Chiriarhul a vorbitdespre ,,Înveșmântare aleasă” (cf. Evr.9; Luca 11) a Bisericii, prin VeșmântulMaicii Domnului, Ea fiind cea care aadus în lume pe Fiul lui Dumnezeu,devenind și Maică a Bisericii, Trupultainic al Domnului, aici făcându-setrimiterea la prefigurările templuluiVechiului Testament, ca simboale a vir-tuților Sfintei Fecioare, pilde și folosi-toare credincioșilor, asigurând comu-niunea lor în unitatea creștină. Exempleale celor ce s-au străduit a dodândiaceste daruri sunt sfinții, dintre ceiromâni se pomenește în aceiași zi Ște-fan cel Mare, Voievodul Moldovei, aamintit Înaltpreasfinția Sa.Monahia Serafima, stareţa schitu-lui, a oferit tuturor celor prezenţi o agapăcreştinească în cinstea hramului.După aceasta, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a vizitat șantierul derenovare a clădirii pentru viitorul căminsocial de bătrâni și a dat indicațiilecuvenite.Slujire Arhierească şi binecuvântare de lucrări însatul BotfeiÎn Duminica a 6-a după Rusalii, 8iulie 2018, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, apoposit în mijlocul credincioșilor dinSatul Botfei, aparținător de ParohiaAgrișul Mic, Protopopiatul Ineu, dândcurs invitației părintelui paroh RaduSas, pentru a sfinți lucrările de renovarerealizate la biserica cu hramul ,,IntrareaMaicii Domnului în Biserică”.Chiriarhul locului a fost întâmp-inat de un grup de copii îmbrăcaţi înport popular, tradiţional, specific zoneişi de către Preacucernicul Părinte Adri-an Zaha, Protopopul Ineului, înconju-rat de un sobor de preoţi format din: Pr.Belle Radu- Parohia Bochia, Pr. TripRăzvan – Parohia Bocsig Gară, Pr.Culda Florin – Parohia Vasile Goldiş,Pr. Sas Radu – pr. paroh şi Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.Pentru început ÎnaltpreasfinţitulArhiepiscop a sfinţit lucrările exterioareale bisericii, continuând cu săvârşireaSfintei Liturghii în biserica satului, înprezenţa oficialităților locale şi anumeroşilor credincioşi veniţi atât dinparohie cât şi din comunele învecinate.Înaltpreasfinția Sa a adresat celorprezenți un cuvânt de învățătură pussub titlul ,,Atotputernicie dumnezeiascăși putere omenească” (cf. Rom. 12; Mt.9), cea din urmă fiind dăruire sfântăprimită spre biruință asupra răului șidesăvârșirii ființei chemate la mântuire.Citirile zilei îndeamnă la practicareabinelui, evidențiind prin minunea vin-

decării slăbănogului, prioritateaîmplinirii celor sufletești care se răsfrângasupra celor trupești. Este concludentămărturisirea Sf. Ap. Pavel despre cuvân-tul Domnului: ,,…puterea Mea sedesăvârșește în slăbiciune” (II Cor. 12,9), a amintit Înaltpreasfinția Sa.La sfârşitul Sfintei Liturghii, Chiri-arhul i-a oferit preotului paroh RaduSas, distincţia de sachelar în semn deapreciere pentru frumoasele realizări.Răspunsurile la Sfânta Liturghieau fost date de grupul vocal ,,TrifonLugojan” din Arad, condus de tânărulteolog Marinel Roz.Binecuvântare Arhiereascăpentru credincioşii din Parohia TălagiuDuminica a 7-a după Rusalii a fosto zi de aleasă bucurie pentru credin-cioșii Parohiei Tălagiu, ProtopopiatulSebiș, deoarece, la invitația preotuluiparoh Ștefan Groza, în mijlocul lor apoposit Chiriarhul Aradului, Înalt-preasfințitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei, pentru a binecuvânta lucrărilesăvârșite aici.Înaltpreasfinția Sa a fost întâmp-inat de un sobor de preoți în frunteacărora s-a aflat P.C. Pr. ProtopopAlexandru Botea, Protopop al Sebișu-lui, alături de care s-au mai aflat Pr.Prof. Dacian – Emilian Nan, profesorla Seminarul Teologic Ortodox dinArad și preot paroh în ParohiaVladimirescu II, fiul satului, Pr. ViorelNan, pensionar, fiu al satului, Pr. Mar-cel Drăgan –Parohia Budești și Dum-brava, Pr. Sas Radu –Parohia AgrișuMic, e specifice zonei.În cuvântul de întâmpinare,Preaonoratul Părinte Protopop aprezentat istoricul parohiei și mai apoi,realizările pe care preotul paroh GrozaȘtefan le-a săvârșit de la momentulnumirii sale în această parohie, ianuar-ie 2015. Înaltpreasfinția Sa a mulțumitpentru invitație și pentru primireafacută, trecându-se după aceea lasăvârșirea slujbelor rânduite: sfințireatroiței eroilor satului din 1848-1849,Primul și al Doilea Război Mondial șisfințirea lucrărilor de reparație care s-aufăcut la biserică în urma furtunii dinseptembrie 2017.După aceasta, în biserica parohialăcu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail șiGavriil”, Înaltpreasfinția Sa a săvârșitSfânta Liturghie Arhierească, înconju-rat de soborul de preoți și diaconi. Dinsobor a făcut parte și Părintele Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.Cuvântul de învățătură rostit decătre Chiriarh a fost pus sub titlul,,Integritatea ființei omenești și ajutoruldumnezeiesc” (cf. Rom. 15; Tit 3;Matei 9; Ioan 17), în care a prezentatposibilitățile omului de a folosi mereuaproapelui spre desăvârșire, nu doarspre mulțumire sau realizare person-ală. Atunci când numai intervenția div-ină poate răspunde rostului celui cred-incios, măreția acesteia se percepe cuuimirea sfântă, îndemnătoare la slăvirealui Dumnezeu. Sinodul al IV-lea Ecu-menic, prăznuit în această duminică,învață tocmai despre deplinătatea firiidumnezeiești și a celei umane în Per-soana Mântuitorului, subliniind unireaipostatică deplină și conștiința legăturii pecare trebuie prin rugăciune și faptă să opăstrăm, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.La momentul cuvenit, preotulparoh a primit din partea Înaltpreas-fințitului Timotei, distincția de sachelar,în semn de apreciere pentru toatelucrările realizate în parohie.La finalul Sfintei Liturghii, preotulparoh a adresat cuvânt de mulțumireÎnaltpreasfinției Sale, preoților slujitori,oficialităților locale, în frunte cu dom-

nul primar Groza Viorel, domnuluiVasile Lazăr din Vârfurile, ctitorultroiței eroilor și tuturor credincioșilor ceau contribuit material și spiritual labuna organizare a acestui eveniment.Înainte de agapa frățească, Înalt-preasfinția Sa a săvârșit slujba desfințire a casei parohiale care a necesi-tat ample lucrări de renovare, făcute lainițiativa preotului paroh cu sprijinulmembrilor Consiliului Parohial și aAdunării Parohiale, precum și a Com-posesoratului Tălagiu.Sfântul Proroc Ilie Tesviteanulprăznuit la Mănăstirea FeredeuVineri, 20 iulie 2018, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, s-a aflat în mijlocul obștiimonahale și a credincioșilor de laMănăstirea Feredeu, ProtopopiatulLipova, pentru a sărbători pe unul din-tre ocrotitorii spirituali ai mănăstirii.Cu acest prilej, Chiriarhul arădean asăvârșit Sfânta Liturghie arhierească înaltarul de vară din curtea mănăstirii,înconjurat de un numeros sobor deieromonahi, preoți și diaconi. Din soborau făcut parte și Părintele arhim. Ilari-on Tăucean, starețul mănăstirii, Pr.Octavian-Mihai Blaj, consilier eco-nomic la Centrul Eparhial, Pr. NeluMercea, protopopul Lipovei, Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial șialți preoți din vecinătate.În cuvântul de învățătură, Înalt-preasfinția Sa, pe baza citirilor scrip-turistice ale praznicului (Iacob 5; Luca4), le-a vorbit celor prezenți despre viațaSfântului Proroc Ilie, care în SfântaScriptură și în Sfânta Tradiție, precumși în cultura popoarelor, este consideratcel de-al doilea înaintemergător al Mân-tuitorului. De asemenea, făcând referirela paremiile sărbătorii, Chiriarhul a sub-liniat principalele aspecte ale misiuniiprofetice a Sfântului Ilie. Numele sfân-tului a fost însușit de mulți credincioșica și de către sfintele locașuri, între careîn Eparhia Aradului, se numără Mănă-stirea Feredeu, a amintit Înaltpreasfinți-tul Părinte Timotei.La momentul rânduit, numeroșicredincioși și copilași s-au împărtășit cuTrupul și Sângele Mântuitorului.La finalul Sfintei Liturghii, Părin-tele stareț a mulțumit Înaltpreasfințitu-lui Părinte Timotei pentru participare lahramul Sfintei Mănăstiri și pentru toatădragostea pe care o arată față de obșteamonahală, precum și tuturor clericilorși credincioșilor prezenți.După Sfânta Liturghie, un sobor depreoți a săvârșit Taina Sfântului Maslupentru tămăduirea bolilor sufletești șitrupești a celor aflați în suferință.Vizită chiriarhală la Mănăstirea FeredeuÎn Duminica a 8-a după Rusalii,obștea Mănăstirii Feredeu s-a bucuratde vizita Întâistătătorului Arhiepis-copiei Aradului, a ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei. Cu acest prilej, Chiri-arhul arădean, înconjurat de un alessobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi,din care a făcut parte și Părintele Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, asăvârșit Sfânta Liturghie în altarul devară al mănăstirii, în prezenţa unuinumăr mare de pelerini.În cuvântul de învățătură, Înalt-preasfinția Sa a vorbit despre ,,Pâineavieții” (cf. I Cor. 1; Mt. 14), adică hranatrebuitoare atât pentru întreținerea viețiipământești cât și a celei cerești sausufletești, ea se dobândește prin jertfă,munca fiecărei zile ca și conlucrareacu harul dumnezeiesc, asigurând toto-dată comuniunea între oameni și aacestora cu Dumnezeu, de unde și cer-erea Rugăciunii Domnești, pe care cred-

incioșii o rostesc mereu. Prezența pâinii,în sensul plenar, pe pagini biblice estegrăitoare și în legătura citirilor de hra-mul mănăstirii, Sfântul Proroc Ilie, și aDuminicii a 8-a după Rusalii prin sim-bolul și prefigurarea înmulțirii făinii șia untdelemnului din casa văduvei dinSarepta Sidonului de către profet, pen-tru înmulțirea pâinilor. MântuitorulÎnsuși S-a arătat pe Sine ca Pâine aVieții, înțelegând Sfânta Euharistie spreîmpărtășirea credincioșilor, a subliniatÎnaltpreasfințitul Părinte Timotei.La finalul slujbei, ÎnaltpreasfințiaSa a inclus și rânduiala doxologiei, încadrul căreia s-a subliniat aniversarea înaceastă zi a Preafericitului Părinte Patri-arh Daniel.În încheiere, ÎnaltpreacuviosulArhimandrit Ilarion Tăucean, stareţulsfintei mănăstiri, a mulţumit Ierarhuluipentru participare şi pentru întreagapurtare de grijă arătată cu consecvenţăsoborului şi nevoilor mănăstirii, deasemenea, clericilor prezenţi şipelerinilor care cercetează acest binecu-vântat aşezământ monahal.Duminica a 9-a după Rusaliila Catedrala Arhiepiscopalădin AradDuminică, 29 iulie 2018, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, după ce a luat parte lamanifestările dedicate Imnului Națion-al al României, ce au avut loc în fațaPalatului Administrativ Arad, a partic-ipat la Sfânta și DumnezeiascaLiturghie săvârșită de către un soborde preoți în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad.La momentul rânduit, Chiriarhularădean a rostit un cuvânt de învățăturăcu titlul ,,Sub semnul unității”(pe bazacitirilor scripturistice ale Duminicii a 9-a după Rusalii: 1 Cor. 3; Mt. 14), în Bis-erică simbolizat de corabia ce înfruntăvalurile mării vieții, purtătoare fiind încomuniune a membrilor ei spre liman-ul mântuirii, așa cum intonează șicântarea bisericească: ,,Marea viețiivăzându-o…”. Pronia veghează mereu,în orice împrejurare legată de timp șispațiu, ca această corabie să ajungă lațintă. Reiese faptul și din potrivirea deacum a Duminicii a 9-a după Rusalii cusărbătoarea Imnului nostru național ceamintește și mărturia istoriei creștine cași biruința crucii și încă de la început oreferire la cuvintele Pauline privinddeșteptarea la o viață pilduitoare (cf.Efes. 5, 14). Temelia Bisericii esteMântuitorul Însuși, care asigură uni-tatea de învățătură și trăire creștină, asubliniat Înaltpreasfinția Sa.La Sfânta Liturghie au participatun număr însemnat de credincioși cares-au bucurat de binecuvântarea șiprezența Chiriarhului locului.
AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Sfântul VoievodŞtefan cel Mare sărbătorit laMănăstirea DobreştiCu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Ioan, Mitropolitul Banat-ului, luni, 2 iulie 2018, când se facepomenirea Sfântului Voievod Ștefancel Mare, Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, s-a aflat în mijloculobștii monahale, condusă de Părintelestareț Matei Buliga și a pelerinilorveniți la Mănăstirea Dobrești, ctitorie aPreafericitului Părinte Patriarh Daniel,cu prilejul celui de-al treilea hram alașezământului monahal. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Preasfinția Sa a săvârșit SfântaLiturghie în subsolul noii biserici amănăstirii, împreună cu un sobor depreoți și diaconi. În cuvântul de învăţă-tură, Preasfințitul Părinte Emilian le-avorbit credincioșilor despre lucrareaVoievodului Ștefan cel Mare în perioa-da domniei sale, despre ctitoriile sale,radicand câte un altar după fiecarebătălie câștigată și despre ctitoriaPreafericitului Părinte Daniel, care s-ainspirat din ctitoriile Voievodului Ște-fan atunci când a ctitorit acestașezământ la Dobrești, a subliniatPreasfinția Sa.În cadrul Sfintei Liturghii s-auînălţat rugăciuni către tronul Preasfin-tei Treimi şi pentru părinţii Preaferici-tului Părinte Patriarh, Stela și Alexie.Răspunsurile liturgice au fostoferite de către Corul psaltic ,,SfântulNicolae” al Facultății de Teologie dinTimișoara.La finalul Sfintei Liturghii, Preas-fințitul Părinte Emilian a transmis pre-oților și credincioșilor prezenți binecu-vântarea Preafericitului Părinte PatriarhDaniel și a Înaltpreasfințitului PărinteMitropolit Ioan.Părintele stareț i-a mulțumit Preas-fințitului Părinte Emilian Crișanul pen-tru toată osteneala și pentru bunăvoințade-a sluji în această zi de sărbătoare laMănăstirea Dobrești și tuturor credin-cioșilor veniți din tot Banatul pentru a-l cinsti cum se cuvine pe SfântulVoievod Ștefan cel Mare.PS Părinte Emilian Crişanula participat la hramulMănăstirii din Topliţa RomânăSărbătoarea Sfântului IlieTesviteanul adună an de an la Mănă-stirea din Toplița Română credincioșiortodocși veniți din toată țara pentru ase ruga ocrotitorului Sfintei Mănăstiri.Vineri, 20 Iulie 2018, la invitațiaIerarhului locului, a PreasfințituluiPărinte Andrei, Episcopul Covasnei șiHarghitei, un sobor sporit de 7 Ierarhiai Bisericii Ortodoxe Române și al Bis-ericii Ortodoxe Bulgare, format dinÎnaltpreasfințitului Părinte Naum, Mit-ropolit de Ruse- Bulgaria, din Înalt-preasfințitului Părinte Teodosie,Arhiepiscopul Tomisului, PreasfințitulPărinte Lucian, Episcopul Caranse-beșului, Preasfințitul Părinte Visarion,Episcopul Tulcii, Preasfințitul PărinteGurie, Episcopul Devei și Hunedoareiși Preasfințitul Părinte Emilian Crișan-ul, Episcop-Vicar al ArhiepiscopieiAradului, au slujit sub protia Înalt-preasfințitului Părinte Naum, Mitro-polit de Ruse, Sfânta și DumnezeiascaLiturghie, urmată de slujba Parastasu-lui pentru Ctitori, precum și pentrumembrii familiei Patriarhului MironCristea, care odihnesc în cripta famil-ială din demisolul Bisericii monumentistoric, și făuritorii Marii Uniri, iar apoia urmat momentul festiv al săvârșiriiSfințirii noilor clopote ale așezămân-tului monahal.La momentul potrivit din cadrulSfintei Liturghii a fost hirotonit în treap-ta preoției Diaconul Ciudin Lucian, peseama Bisericii cu Hramul „Sf. Cuv.Parascheva”, Tulgheș-Sângeroasa, Pro-topopiatul Călimani județul Harghita.În cuvântul de învățătură, Înalt-preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepis-copul Tomisului, a adus în fața ochilorsufletești ai clerului și poporului istoriareligioasă a marelui Prooroc, realizândconexiunea cu realitatea curentă azilelor pe care le trăim: „Ilie a propovă-duit, văzându-l în taină pe Dumnezeuprin credința sa cea vie. Prin aceeașicredință vedem și noi pe Dumnezeu,căci, Dumnezeu nouă ni s-a arătat aie-

vea, la Botez și la Schimbarea la Față.Și noi am avut parte de descoperirea luiDumnezeu, mai mult decât Ilie, ca săcredem și noi, așa cum a crezut Ilie, alt-fel nu-l putem descoperi și noi pe Dum-nezeu”.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfințitul Părinte Naum, Mitropolitde Ruse a adresat cuvântul său deînvățătură, prin care a arătat caracterulascetic al Sfântului Proroc Ilie.Domnul Victor Opaschi, Secretarde Stat pentru Culte, a arătat princuvântul domniei sale modul în careviața spirituală a poporului este oglin-da slujirii asumate, cu timp și fără timpa Ierarhilor și clericilor, oglindă în careprivește cu credință poporul, adeverindversetul scripturistic care spune căoamenii care văd faptele cele bune alecelor rânduiți să-i conducă, dau slavălui Dumnezeu.Toate aceste clipe duhovnicești auavut un și mai mare impact spiritual,întru-cât sunt încrise în șirul de eveni-mente dedicate anului Centenar alMarii Uniri, răspunsurile la strană fiindoferite corul studențesc al Facultății deTeologie Ortodoxă din Cluj Napoca,sub atenta îndrumare a Pr. Prof. Univ.Dr. Vasile Stanciu, Decan al acesteișcoli teologice.Preasfințitul Părinte Andrei, Chiri-arhul locului a mulțumit pentruprezența într-un număr așa de mare aoficialităților locale și centrale la acestHram, iar clerului și poporului pentruosteneala cu care și-au încununat viațaîn aceste două zile de luminos praznicde har dătător.Slujire Arhiereascăîn Parohia TurnuÎn Duminica a 8-a după Rusalii, 22iulie 2018, Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, a săvârșit SfântaLiturghie în biserica „Sfântul Evanghe-list Luca” a Parohiei Turnu din cadrulProtopopiatului Arad. Din sobor aufăcut parte părintele paroh MariusStratulat, pr. Arxinte Mureșan de laParohia Sederhat și Arhid. GheorgheLehaci.Cuvântul de învățătură rostit cuacest prilej de către Preasfințitul Emil-ian, a fost intitulat: ,,Să prețuim darurilelui Dumnezeu și să fim darnici cusemenii”. Îndemnul din Evanghelia deastăzi, ,,Dați-le voi să mănânce!” sereferă și la actele de milostenie pe caretrebuie să le facem față de aproapeleaflat în nevoie. Acest îndemn esteîmplinit astăzi cu precădere de sluji-torii sfintelor altare care împart SfântaEuharistie și cuvântul evanghelic cred-incioșilor evlavioși și flămânzi dupămâncarea cea mântuitoare, a maiamintit Preasfinția Sa.La finalul Sfintei Liturghii, părin-tele paroh a mulțumit Ierarhului pentruacest popas duhovnicesc în mijloculcomunității parohiale și tuturor celorprezenți la sfânta slujbă.Slujire Arhierească şi binecuvântare de lucrări înParohia Chişineu-Criş IIDuminica a 9-a după Rusalii, areprezentat, pentru credincioşiiortodocşi ai Parohiei Chişineu-Criş II,Protopopiatul Arad, o zi de aleasăbucurie, întrucât, cu încredinţarea Înalt-preasfinţitului Părinte Arhiepiscop Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, în mijlocullor a poposit Preasfinţitul EmilianCrişanul, episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, pentru a binecuvânta şisfinţi lucrările exterioare şi interioarecare s-au săvârşit la acest sfânt lăcaş. La sosire Preasfinţitul Părinte Epis-cop, a fost întâmpinat în fața bisericii deun sobor de preoţi şi credincioşi, avân-du-l în frunte pe Preacucernicul Părinte

Flavius Petcuț, Protopopul Aradului,care a adresat, în numele tuturor, unfrumos cuvânt de bun venit Ierarhului.A urmat apoi slujba de binecuvântare şisfinţire a lucrărilor, după care s-asăvârşit Sfânta Liturghie la care au luatparte pe lângă credincioși, oficialitățilocale și fiii parohiei: domnul AurelArdelean, președintele UVVG dinArad, profesor univ. dr. Eugen Gagea șidomnul Iosif Matula, fost președinteal CJA și europarlamentar. La vremea cuvenită, PresfinţitulEmilian Crişanul a rostit cuvântul deînvăţătură despre ,,Umblarea omuluipe valurile acestei vieți în corabia luiHristos”, în care a făcut referire laEvanghelia Duminicii a 9–a dupăRusalii în care se relatează umblarea pemare a Mântuitorului și potolirea fur-tunii – Matei 14, 22-34. Preasfinția Saa evidențiat că, asemenea ucenicilor,corabia noastră este adesea purtată pevalurile acestei mări pământești, devânturi și furtuni, gata să ne scufunde,iar noi încercăm de multe ori, neputin-cioși, să înfruntăm aceste valuri. Hris-tos este cel care vine, asemeneaEvangheliei de astăzi să potoleascăorice grijă, boală sau neputință,chemându-ne pe toți în corabia Sa, carenu este altceva decât Sfânta Biserică.Pentru a sta mărturie acestei afirmații,Ierarhul a precizat că bisericile orto-doxe respectă tiparul primelor bisericicare au fost construite în formă de navăsau corabie. Concluzia Preasfinției Salea fost aceea că noi nu putem aveaîncredere doar în forțele proprii, ci tre-buie să avem încredere mai ales în aju-torul lui Dumnezeu pentru a fi în sigu-ranță în corabia lui Hristos.La sfârşitul Sfintei Liturghii, Ier-arhul i-a oferit preotului paroh AlbișDan-Viorel, din partea CentruluiEparhial și a Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, dis-tincţia de iconom stravofor, în semn deapreciere pentru frumoasele realizări.Părintele paroh a mulţumit BunuluiDumnezeu pentru tot ceea ce a realizat,Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pen-tru toată aprecierea şi încrederea acor-dată, autorităţilor, preoţilor şi tuturorcredincioşilor care au luat parte la acesteveniment din viaţa parohiei.La finalul slujbei, corul parohieidimpreună cu clericii și credincioșii auintonat Imnul României cu prilejulZilei Naționale a Imnului României.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Din dragoste pentru semeniCitind Epistola Sfântului ApostolIacob, ne rămâne în minte și persistă petot parcursul vieții noastre de creștini,îndemnurile legate de îmbinarea cred-inței cu faptele cele bune. Credințalucrătoare prin iubire devine liantulîntre semeni, mai ales între cei care dinprinosul avuției lor fac o bucurie șicelor care, din motive, de cele maimulte ori independente de ei, bătrâni șicopii, au o viață grea și țin cu greu pasulcu contemporaneitatea.Astfel, într-o zi frumoasă de iulie,reprezentanți ai Batalionului 191 Infan-terie “Colonel Radu GOLESCU”, dis-locat în Cetatea Aradului, în colabo-rare cu Arhiepiscopia Aradului, prinParaclisul Eparhial de la Trei Insule,au ajuns, așa cum au mai făcut-o și înalte rânduri, la acești oameni minunați,arătând astfel dragoste frățească șibunătate sufletească.Frumusețea locurilor vine parcă încontrast cu necazul acestor bătrâni careau muncit, dar „ așa a fost să fie” și aacestor copii care nu au nicio vină.

Familiilor vizitate le-au fost împărțitealimente, haine, iar copiilor dulciuri,jucării și cărți aferente vârstei fiecăruia.Program social destinat credincioşilor cu deficienţe deauz şi vorbireCu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei ArhiepiscopulAradului, Sectorul Social Filantropicși Misionar al eparhiei a inițiat în zilelede 7 și 8 iulie 2018 un program religiosdestinat persoanelor cu deficiențe deauz și vorbire. Acțiunea s-a desfășuratprin Centrul Național de Pregătire,Catehizare și Misiune Ortodoxă pentruDeficienții de Auz din România șiDiaspora în parteneriat și cu AsociațiaNațională a Surzilor din România.Activitatea a fost condusă dePreacucernicul Părinte Conf. Univ. Dr.Onu Constantin Director de Master:Misiune și slujire prin limbajul mimicogestual la Universitatea din Pitești șiPreședintele Centrului Național dePregătire Catehizare și Misiune Creșt-ină pentru deficienții de auz și vorbiredin România și Diaspora. Prezenți laeveniment au fost domnul Mihai Grecu– Președintele Asociației Naționale aSurzilor din Romania cât și domnulPetru Verok președintele filialei dinArad. Întreaga activitate s-a desfășuratla paraclisul Catedralei Arhiepiscopale„Sf. Treime” din Arad.Programul a început în prezențaÎntâistătătorului eparhiei – Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei Arhiepiscop-ul Aradului sâmbătă la ora 18.00 cuslujba Vecerniei și prezentarea limba-jului mimico-gestual printr-un programde catehizare. La finalul catehezei ier-arhul a adresat un cuvânt celor prezenți.În finalul programului, s-a administratSfânta Taină a Spovedaniei pentru par-ticipanții cu deficiențe, cu ajutorulpărintelui Onu.În următoarea zi, Duminică 8 iulie2018, începând cu ora 9,00 s-a săvârșitAcatistul Domnului nostru Iisus Hris-tos iar în continuarea acestuia, SfântaLiturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur,tradusă în limbajul mimico-gestualliturgic românesc. Numeroși credin-cioși prezenți, s-au împărtășit cu Sfin-tele Taine în cadrul Sfintei Liturghii.Activitatea se dorește a fi constan-tă în vederea unei bune colaborări cuAsociația Surzilor din Arad, dar maiales pentru a oferi credincioșilor cu ast-fel de deficiențe de auz și vorbire unprilej de a se întâlni cu Hristos Domnulprin sfintele slujbe ale Bisericii noastredreptmăritoare.Examen de licenţă laFacultatea de Teologie Ortodoxă din AradPentru fiecare absolvent, finalizareastudiilor universitare, din ciclul I, seîncununează cu susținerea examenuluilicență. Acest moment reprezintă odublă bucurie, atât pentru cei careabsolvă, cât și pentru instituția acade-mică. Din perspectiva studentului, acestexamen certifică, în fața propriei conști-ințe cât și a societății, că și-a împropri-at toate acele cunoștințe necesare îndomeniul calificării sale. Din perspec-tiva Facultății, încă o promoție de absol-venți, adică încă o serie de specialiștipregătiți pentru piața muncii. Tradusă îndomeniul nostru teologic, acest momentaduce cu sine întărirea acțiunii mision-ar-pastorale a Bisericii, printr-o nouăgenerație de teologi. Aceste sentimente le-au trăit absol-venții și cadrele didactice ale Facultățiide Teologie Ortodoxă ”Ilarion V.Felea”, din cadrul Universității ”AurelVlaicu” din Arad, în zilele de 11 și 12iulie 2018, când promoția 2018 și-asusținut examenul de licență.

 La această sesiune s-au însrisabsolvenți din promoția curentă și dinpromoția anterioară. Aceștia au susțin-ut, conform Metodologiei de examen,două probe orale, una la disciplinaTeologie Dogmatică și o probă de spe-cialitate. Acestora le-a urmat suținerealucrării de licență în fața Comisiei, pre-cum și depunerea jurământului,săvârșită în Capela Facultății de Teolo-gie, de față fiind și ÎnaltpreasfințitulPărinte dr. Timotei Sevicu, Arhiepis-copul Aradului. În cuvântul său, părintele decanCristinel Ioja, a mulțumit Înaltpreas-finției Sale pentru prezența Sa la acesteveniment important și special, evi-dențiind faptul că “absolvenții de fațăpoartă pe umeri o mare cinste, dată defaptul că fac parte din generația Cente-narului Marii Uniri. Prin aceasta, sedeschid perspective interesante carepun în valoare faptul că absolvenții deteologie sunt chemați să fie misionari aiunității de credință și de neam, pentrunoi cei care trăim acum într-o epocă amarilor provocări polarizante,autarhice. În acest sens, Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad încearcă șireușește să imprime studenților șiabsolvenților acest duh.” Totodată,sfinția sa a mulțumit colegilor profesoripentru întreaga osteneală depusă îndevenirea științifică și spirituală a aces-tor aboslvenți, invitându-i pe noiilicențiați să-și desăvârșească studiile,la cursurile de masterat oferite de Fac-ultatea arădeană. Înaltpreasfinția Sa a felicitat Fac-ultatea și pe absolvenții ei pentru fru-moasele rezultate obținute la acest exa-men de licență, exprimându-șinădejdea că Biserica se va putea folosi,pe viitor, de întreaga lor capacitate demuncă, pentru promovarea valorilorcredinței, încredințându-i, prin binecu-vântarea arhierească, împărtășirii haru-lui lui Dumnezeu, Cel de la care vinetoată darea cea bună și tot darul celdesăvârșit.Examen de disertaţie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din AradÎn ziua de 13 iulie 2018 a avut locsusținerea examenului de disertațiepentru cele două programe masteraleale Facultății de Teologie Ortodoxă”Ilarion V. Felea” din Arad: Pastorațieși viață liturgică, respectiv Doctrină șicultură creștină.Conform Metodologiei de examen,absolvenții acestor cursuri masteraleau întocmit și prezentat în fața Comisi-ilor, instituite prin Hotărârea SenatuluiUniveristății ”Aurel Vlaicu” din Arad,lucrări științifice în care au abordatdiverse teme teologice de actualitate,rod al cercetărilor întreprinse de-a lun-gul celor doi ani de studii. Dupăîncheierea examenului, Comisia acomunicat acestora acestora rezultateleobținute, depunându-se mai apoi șijurământul îndătinat în capela Facultățiide Teologie din Arad.Cu această ocazie, în prezențaÎnaltpreasfințitului Părinte dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, părin-tele decan, profesor dr. Cristinel Ioja, aadresat un cuvânt de mulțumire Înalt-preasfinției Sale pentru prezență și pen-tru susținerea activităților ce se des-fășoară în Facultatea de Teologie dinArad. Totodată, sfinția sa i-a felicitatpe absolvenți pentru munca de cerc-etare depusă în cadrul studiilor mas-terale precum și în elaborarea lucrărilorde dizertație prezentate, toate acesteaconstituindu-se într-un bun fundamentpentru continuarea studiilor la nivelulșcolii doctorale din facultate arădeană.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6În încheiere, Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat, la rându-i, pe absolvenți,subliniind că prezența si lucrarea loracademică aduc un plus de valoareprestigioasei Facultăți de Teologie dinArad, confirmându-se astfel întregulefort al conducerii Facultății și alcadrelor didactice de aici pentru unînvățământ academic valoros, pus înslujba misiunii Bisericii.Întâlnirea fiilor satuluiîn Parohia SecusigiuÎn zilele de 14-15 iulie 2018, înLocalitatea Secusigiu a avut loc ,,Întâl-nirea fiilor satului”, eveniment orga-nizat de Primăria Comunei Secusigiuîn colaborare cu Parohia OrtodoxăSecusigiu. Astfel, la invitația domnu-lui primar Ilie Cheșa și a preotuluiparoh Horia Ștefan, și-n acest an, auvenit în satul natal cei care au plecatdin localitate în alte zone ale țării.Cu acest prilej, în ziua deduminică, fiii satului s-au adunat înbiserica parohială cu hramul ,,SfântulMare Mc. Gheorghe”, unde au par-ticipat la Slujba Utreniei și a SfinteiLiturghii săvârșite de un sobor de pre-oți sub protia Preascuviosului PărinteIustin Popovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului. Alături dePreacuvioșia sa au slujit părinteleparoh Horia Ștefan, Părintele IoanBrânzei și Părintele Valer Jirj, fii aisatului.Părintele Iustin Popovici a rostitun cuvânt de învățătură despre tămă-duirile săvârșite de Mântuitorul IisusHristos asupra celor bolnavi, ca Unulcare ,,străbătea toate cetățile și satele,învățând în sinagogile lor, propovă-duind Evanghelia împărăției și vin-decând toată boala și toată neputința înpopor” (cf. Luca 9, 35). MântuitorulHristos binevestește mai întâi El ÎnsușiEvanghelia împărăției și apoi trimite șipe ucenicii Săi, arătându-le cum tre-buie să binevestească Evanghelia,însoțită de vindecări miraculoase șide eliberarea oamenilor posedați dediavoli.La finalul Sfintei Liturghii,soborul de preoți au sfințit drapelul cea aparținut delegației din Secusigiu,participante la Marea Unire din 1decembrie 1918, de la Alba Iulia.Despre această delegație a vorbit celorprezenți domnul Doru Sinaci, Direc-torul Bibliotecii Județene Arad.Răspunsurile liturgice au fost datede către corul parohiei.Din partea autorităților au fostprezenți: domnul Iustin Cionca,Președintele Consiliului JudețeanArad, domnul Ilie Cheșa, Primarullocalității, domnul Doru Sinaci, Direc-torul Bibliotecii Județene Arad, dom-nul Ioan Cuzman, fiu al satului, dom-nul dr. Doru-Ovidiu Gîrbaci, fiu alsatului și alți invitați de seamă.Părintele paroh a mulțumit tutur-or pentru participare la sfânta slujbă șile-a urat cele de cuviință fiilor satuluiveniți din toate părțile.La căminul cultural s-a acordattitlul de cetățean de onoare domnuluidoctor Doru-Ovidiu Gîrbaci, fiu al sat-ului, medic în Timișoara.Sărbătoarea a continuat peparcursul întregii zile cu specta-colul pregătit pentru acest eveni-ment.Sărbătoarea secerişului înParohia MănăşturDuminică, 15 Iulie 2018, în paro-hia Mănăștur, Protopopiatul Arad, aavut loc, în primă ediție, SărbătoareaSecerișului. Acest eveniment a fostorganizat de către Primăria Vinga, în

colaborare cu părintele și credincioșiiparohiei.Sărbătoarea a debutat la ora 16:00,în biserica parohială cu hramul „Sfân-ta Cuvioasă Parascheva”, săvârșindu-se slujba Vecerniei, după care s-au cititși rugăciunile de binecuvântarea aroadelor celor noi.Delegatul ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, la acest eveniment, a fost PC Pro-tos. Dr. Iustin Popovici, consilier cul-tural al Arhiepiscopiei Aradului, carela sfârșitul slujbei a rostit un cuvânt deînvățătură, în cadrul căruia a sublini-at importanța unei astfel de sărbătoriîntr-o comunitate a cărei locuitori auca ocupație principală, agricultura. Deasemenea, amintind de pilda semănă-torului, le-a vorbit celor prezenți cât deimportant este pentru omul de astăzisă-și deschidă sufletul spre a primicuvântul lui Dumnezeu. A transmisapoi cuvântul de binecuvântare dinpartea ÎPS Timotei, mulțumind orga-nizatorilor pentru invitație, felicitându-i totodată pentru inițiativa organizăriiunui astfel de eveniment și încurajân-du-i spre a forma o tradiție în acestsens.În cele din urmă, părintele parohNicolae Ursu le-a mulțumit tuturor:părintelui consilier, preoților slujitori,oficialităților și celor prezenți pentrubucuria de a fi împreună la o sărbă-toare atât de frumoasă pentru comu-nitatea parohială.Comuniune în rugăciune şi sfinţire de cruci în FiliaSlatina de MureşÎn Duminica a VII-a după Rusalii,biserica şi credincioşii din Slatina deMureş, filie a parohiei Baia, pro-topopiatul Lipova, s-au îmbrăcat înhaină de sărbătoare. Satul Slatina deMureş, aşezat pe şoseaua care leagăValea Mureşului de Valea CrişuluiAlb, este o localitate plină de istorie şifrumuseţi naturale. Pe Dâmbul Bis-ericii a existat o biserică de lemn cuhramul „Înălţarea Domnului” con-struită în anul 1815, care a dăinuitpână în anul 1889, când a fost demo-lată, în locul ei ridicându-se actualabiserică de zid cu hramul celei vechi.În această frumoasă Duminică dinluna Iulie, credincioșii din localitateprecum și din localitățile învecinate, laîndemnul preotului paroh Raul-Adri-an Moț, s-au unit în duh de rugăciuneparticipând la Taina Sfântului Maslusăvârșită de un ales sobor de preoți depe Valea Mureșului. Cu această ocaziepr. Călin Mădăluță de la parohiaSăvârșin, a rostit un frumos cuvânt deînvățătură menționând legătura dintrepericopa Duminicii, cea în care ne esteprezentată vindecarea celor doi orbi șia unui mut din Capernaum șimomentele de rugăciune și binecu-vântare petrecute împreună în cadrulTainei Sfântului Maslu.Bucuria credincioșilor a fost șimai mare pentru că în aceastăDuminică, imediat după săvârșireaTainei Sfântului Maslu s-au sfințit șinoile cruci de pe turla și altarul bis-ericii care vor înlocui pe cele vechicare au fost deteriorate de furtuna din17 septembrie 2017.În încheierea momentelor binecu-vântate ce s-au petrecut în aceastămică dar inimoasă comunitate orto-doxă preotul paroh a mulțumitcolegilor preoți pentru participare, d-nei Maxinan Emilia pentru donațianoilor cruci ale bisericii precum șicredincioșilor pentru tot sprijinul acor-dat în vederea reabilitării bisericii dinlocalitate.

ÎPS Părinte Timotei a participat la deschidereaŞcolii de vară a Societăţii deŞtiinţe Istorice din România
În ziua de joi, 19 iulie 2018,

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,
Arhiepiscopul Aradului, a participat
la Festivitatea de deschidere a
lucrărilor Şcolii de vară: ,,România
de acum 100 de ani, România de
peste 100 de ani. Imaginând Bicen-
tenarul”, în sala ,,Regele Ferdinand”
a Primăriei Municipiului Arad.

Prin organizarea Școlii de vară a
Societății de Științe Istorice din
România, manifestare științifică
având o tradiției de peste 40 de ani,
la care participă profesori de isto-
rie, cadre universitare, cercetători de
notorietate, atât din țară, cât și de
peste hotare, este sărbătorit în acest
an, Centenarul Marii Uniri.

Desfășurarea, la Arad, a acestui
eveniment științific de înaltă ținută
academică, în Anul Centenar,
reprezintă un semn de recunoaştere
a rolului important al orașului nostru
în realizarea Marii Uniri.

Moderatorul deschiderii a fost
domnul Doru Sinaci, Directorul
Bibliotecii Judeţene Arad.

Chiriarhul arădean, în alocuţi-
unea rostită, a arătat rolul pe care l-
a avut Biserica şi personalităţile de
seamă ale Aradului în înfăptuirea
Marii Uniri, i-a felicitat pe organi-
zatorii acestui eveniment şi le-a urat
mult succes tuturor participanţilor
în desfăşurarea programului. În con-
tinuare au rostit alocuţiuni domnul
Gheorghe Falcă, Primarul Municip-
iului Arad, reprezentanţii celor două
universităţi arădene, domnul Sorin
Bulboacă, Preşedintele Filialei Arad
a Societăţii de Ştiinţe Istorice, şi nu
în ultimul rând, domnul prof.univ.dr.
Bogdan Murgescu, Preşedintele
Societăţii de Ştiinţe Istorice din
România.

Lucrările se vor derula pe par-
cursul mai multor zile, în perioada
19-24 iulie, iar parteneri în organi-
zarea evenimentului sunt: Societatea
de Științe Istorice din România,
Consiliul Județean Arad, Primăria
Municipiului Arad, Centrul Cultur-
al Județean Arad, Centrul Municipal
de Cultură Arad, Biblioteca
Județeană „Alexandru D. Xenopol”
Arad, Universitatea de Vest „Vasile
Goldiș” Arad, Universitatea „Aurel
Vlaicu” Arad și Arhiepiscopia
Aradului.

Evenimentul care s-a deschis
astăzi la Sala Ferdinand a Primăriei
Municipiului Arad se bucură de o
atenție științifică deosebită, nicio-
dată până acum nefiind prezenți, în
orașul nostru, un număr atât de mare
de specialiști de prim rang în dome-
niul istoriei, ceea ce reprezintă o
deosebită onoare pentru orașul nos-
tru, la 100 de ani de când acesta a
dat nației române nume atât de mar-
cante în galeria făuritorilor Marii
Uniri.Apă minerală pentru cei afectaţi de inundaţii la Lalaşinţ

În urma apelului făcut de către
Sectorul social al Arhiepiscopiei
Aradului pentru mobilizarea și întra-
jutorarea persoanelor afectate de
inundații din localitățile de pe Valea
Mureșului, reprezentanții S.C.
Polaris M. Holding S.R.L., la iniția-

tiva conducătorului punctului de
lucru de la Arad al acestei firme,
părintele Ciprian Tripa care este slu-
jitor la Schitul Veșmântul Maicii
Domnului de la Tămand Ineu, au
decis să acorde un mic ajutor, con-
stând în apă minerală, pentru
locuitorii satului Lalașinț, grav afec-
tat de inundații. Aceasta a fost trans-
portată și distribuită de către părin-
tele paroh al localității Lalașinț
Constantin Petru persoanelor aflate
în nevoie, în data de 20 iulie de săr-
bătoarea Sfântului Ilie Tesviteanul.Ierarhii arădeni au săvârşito slujbă de pomenire pentruRegina Ana, la Săvârşin

Sâmbătă, 28 iulie 2018, la
împlinirea a doi ani de la trecerea la
cele veșnice a Reginei Ana, Ierarhii
arădeni, Înaltpreasfințitul Părinte
Timotei, Arhiepiscopul Aradului,
dimpreună cu Preasfințitul Părinte
Emilian Crișanul, Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Aradului și cu Preo-
tul paroh Călin Mădăluță, au
săvârșit o slujbă de pomenire pentru
Regina Ana, în biserica cu hramul
,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavri-
il” din Săvârșin, Protopopiatul Lipo-
va.

Slujba a fost oficiată în prezența
Majestății Sale Margareta, Cus-
todele Coroanei Române și a
Principelui Radu. La slujbă au par-
ticipat și domnul Tiberiu Dekany,
copreședintele Societății Amicii
Regelui Mihai, domnul Mircea Bob-
ora, Președintele Consiliului
Județean Hunedoara, domnul Ioan
Vodicean, Primarul Localității
Săvârșin și alte zeci de persoane.

Preasfințitul Părinte Emilian, în
cuvântul adresat celor prezenți, a
vorbit despre bunele relații și con-
lucrarea exemplară între Primăria și
Parohia Săvârșin pentru organizarea
evenimentelor legate de Familia
Regală, prin Castelul de la Săvârșin.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei
a evocat prin cuvinte alese person-
alitatea Majestății Sale Regina Ana
a României, exemplul său de
dăruire, mai ales în cel de-al doilea
Război Mondial, legăturile avute cu
Aradul prin reședința de la Săvârșin
precum și vizitele efectuate în cadrul
Eparhiei arădene, mai ales în preaj-
ma marilor sărbători creștine.

Regina Ana a încetat din viață în
ziua de 1 august 2016, în Elveția, la
vârsta de 92 de ani și a fost înmor-
mântată în data de 13 august 2016 în
Necropola Regală ridicată în vecină-
tatea mănăstirii de la Curtea de
Argeș.Chiriarhul arădean a participat la manifestărilededicate Imnului Naţionalal României

Ziua Imnului Naţional a fost
marcată, duminică, 29 iulie 2018, la
Arad printr-un ceremonial militar şi
religios, la care au participat domnul
Mihai Fifor, ministrul apărării
naționale, doamna Florentina
Horgea, prefectul Județului Arad,
domnul deputat Dorel Căprar,
președintele Comisiei pentru apărare
din Camera Deputaților, domnul
deputat Adrian Todor, precum și
șefii structurilor din Ministerul de
Interne și Ministerul Apărării
Naționale, precum și ale instituțiilor
deconcentrate, cadrele militare în
rezervă sau retragere, reprezentanți

ai asociațiilor de revoluționari și par-
tidelor politice.

Manifestările dedicate Imnului
Naţional al României au debutat
duminică dimineața, la ora 9.00,
prin oficierea unei slujbe religioase
de către ÎPS Părinte Timotei Sevi-
ciu, Arhiepiscopul Aradului. În
alocuţiunea rostită, Înaltpreasfinţia
Sa a elogiat prin cuvinte alese imnul
național al ţării noastre și importanța
lui pentru poporul român.

Programul a continuat cu o
scurtă alocuţiune privind simbolis-
tica versurilor imnului naţional al
României, susţinută de reprezentan-
tul Muzeului Judeţean Arad.

După intonarea imnului de toți
cei prezenți, a urmat un spectacol
oferit de fanfara militară: cântece
patriotice și nu numai, interpretate
de fanfară. Ceremonia a fost
încheiată cu defilarea gărzilor din
structurile MAI și din Garnizoana
Arad.Atelier de pictură pe sticlăîn Parohia Arad-Bujac

La Centrul Cultural- Pastoral
,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei
Arad- Bujac, s-a desfășurat, în
perioada 15- 31 iulie a.c., cea de a
doua ediție a atelierului de pictură pe
sticlă intitulat ,,Icoana din suflet”,
la care au participat copii de vârstă
școlară. Sub îndrumarea pictorului
profesor Corneliu Artimon, partici-
panții au fost inițiați în tainele pic-
turii pe sticlă. Micii iconari au depus
strădanie și pasiune în deprinderea
acestei arte, ascultând cu interes
îndrumările primite și căutând să își
însușească etapele și tehnica de
redare a imaginii pe sticlă.

Părintele Vasile Pop, coordona-
torul activității, a oferit explicații
asupra semnificației icoanei orto-
doxe și a modului în care aceasta
trebuie realizată și înțeleasă.
Încheierea activităților atelierului de
pictură s- a desfășurat într-un cadru
festiv, urmând ca icoanele realizate,
după înrămare, să facă obiectul unei
expoziții, care va fi prezentată în
cadrul parohiei.

Este a doua ediție a acestui atel-
ier pictural, inițiat în urmă cu un an,
ediție dedicată comemorării anului
centenar al Marii Uniri.

Înființat cu binecuvântarea Înalt-
preasfințitului Arhiepiscop Dr. Tim-
otei Seviciu și inaugurat de către
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,
în anul 2008, Centrul Cultural- Pas-
toral ,,Sfântul Ierarh Nicolae”
funcționează în cadrul Parohiei
Ortodoxe Române Arad- Bujac și
desfășoară în mod constant activ-
ități pastoral- misionare, culturale,
social – filantropice și educative,
fiind unul dintre Centrele de refer-
ință ale eparhiei.

CERCURI MISIONARE
În luna Iulie au avut loc Cercuri

pastoral-misionare în următoarele
parohii arădene:

Protopopiatul Arad: Zărand,
Mişca; Frumuşeni; 

Protopopiatul Lipova: Bata;
Baia; Şiştarovăţ; Lupeşti;

Protopopiatul Sebiş: Avram
Iancu; Mădrigeşti;
(mai multe detalii se află pe pagina

WEB 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

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

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

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

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

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

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

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

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile încare ne vom închina, menționăm: MunteleTabor, râul Iordan, Așezământul Românesc dela Ierusalim, Mănăstirile Sfântul Sava și SfântulTeodosie, Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem, Drumul Crucii, SfântulMormânt și Biserica Învierii, Golgota.
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Duminică 01 iulie – a oficiat slujbade târnosire a biserica cu hramul ,,Sfân-tul Apostol Andrei”, a Parohiei Arad –Micalaca Nouă, zona 300. A săvârșitSfânta Liturghie în biserica nou sfințită.La momentul potrivit a predicat Înalt-preasfințitul Părinte Ioan, MitropolitulBanatului referitoar la învățăturile ce sedesprind din Evanghelia de la Mt. 8, 28-34. Chiriarhul arădean a ținut un cuvântde învățătură făcând o paralelă întremisiunea făcută de Sfântul ApostolAndrei pe teritoriul patriei noastre și târ-nosirea acestei biserici în Anul Cente-nar, amintind contribuția pe care au adus-o arădenii pentru înfăptuirea Marii Uniride la 1918.Luni 02 iulie – a slujit Liturghiaarhierească alături de un sobor de preoţişi diaconi la Schitul Tămand cu ocaziahramului bisericii.Marți 03 iulie – a desfăşurat activi-tăţi de birou;Miercuri 04 iulie– a prezidat şedin-ţa Permanenţei Consiliului Eparhial; adesfăşurat activităţi de birou;Joi 05 iulie – a desfăşurat activităţide birou;Vineri 06 iulie – A participat la con-ferința pe tema „Economie durabilă, eco-nomie de viitor în România” organizatăde Universitatea „Aurel Vlaicu” dinArad, unde a ținut un cuvânt legat deacest eveniment. Tot în această zi a par-ticipat la dezbaterea „Europa, actor glo-bal” organizată de Prefectura JudețuluiArad, unde a ținut o alocuțiune. Sâmbătă 07 iulie – a participat laprogram religios destinat persoanelor cudeficiențe de auz și vorbire. Acțiunea s-a desfășurat prin Centrul Național de Pre-gătire, Catehizare și Misiune Ortodoxăpentru Deficienții de Auz din România șiDiaspora în parteneriat și cu AsociațiaNațională a Surzilor din România. Pro-gramul a început în prezența Chiriarhu-lui arădean la ora 18.00 cu slujba Vecer-niei și prezentarea limbajului

mimico-gestual printr-un program decatehizare. La finalul catehezei ierarhul aadresat un cuvânt celor prezenți. Duminică 08 iulie – a săvârșit sluj-ba de sfințire a lucrărilor de renovare rea-lizate la biserica cu hramul ,,Intrarea Mai-cii Domnului în Biserică” din SatulBotfei, Parohia Agrișul Mic, Protopo-piatul Ineu. După sfințire a oficiat  Litur-ghia arhierească alături de un sobor depreoți. Predica a fost pusă sub titlul ,,Atot-puternicie dumnezeiască și putere ome-nească” (cf. Rom. 12; Mt. 9). La sfârşitulSfintei Liturghii, Chiriarhul i-a oferitpreotului paroh Radu Sas, distincţia desachelar în semn de apreciere pentru fru-moasele realizări.Luni 09 iulie– a desfăşurat activităţide birou;Marți 10 iulie – a desfăşurat activi-tăţi de birou;Miercuri 11 iulie– a desfăşurat acti-vităţi de birou;Joi 12 iulie – a desfăşurat activităţide birou;

Vineri13 iulie– a participat la susți-nerea examenului de disertație pentrucele două programe masterale ale Facul-tății de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V.Felea” din Arad:Pastorație și viață litur-gică, respectiv Doctrină și cultură cre-ștină. La final, Înaltpreasfinția Sa i-a feli-citat pe absolvenți, subliniind că prezențași lucrarea lor academică aduc un plus devaloare prestigioasei Facultăți de Teolo-gie din Arad, confirmându-se astfel între-gul efort al conducerii Facultății și alcadrelor didactice de aici pentru unînvățământ academic valoros, pus în sluj-ba misiunii Bisericii.Duminică 15 iulie – a săvârșit sluj-ba de sfințire a lucrărilor de renovare rea-lizate la biserica cu hramul ,,SfințiiArhangheli Mihail și Gavriil” de la Paro-hia Tălagiu, Protopopiatul Sebiș.După aceasta, Înaltpreasfinția Sa asăvârșit Sfânta Liturghie Arhierească,înconjurat de un sobor de preoți și dia-coni. Predica a fost pusă sub titlul ,,Inte-gritatea ființei omenești și ajutorul dum-nezeiesc” (cf. Rom. 15; Tit 3; Matei 9;Ioan 17). La momentul cuvenit, Chiriar-hul i-a oferit preotului paroh ȘtefanGroza, distincţia de sachelar în semn deapreciere pentru frumoasele realizări.Înainte de agapa frățească, Înalt-preasfinția Sa a săvârșit slujba de sfinți-re a casei parohiale care a necesitat amplelucrări de renovare, făcute la inițiativapreotului paroh cu sprijinul membrilorConsiliului Parohial și a Adunării Paro-hiale, precum și a ComposesoratuluiTălagiu. A participat la slujba Vecerniei.Luni16 iulie– a desfăşurat activităţide birou;Marți 17 iulie – a desfăşurat activi-tăţi de birou;Miercuri 18 iulie– a desfăşurat acti-vităţi de birou;Joi 19 iulie – a participat la Festivi-tatea de deschidere a lucrărilor Şcolii devară: ,,România de acum 100 de ani,România de peste 100 de ani. Imagi-

nând Bicentenarul”, în sala ,,Regele Fer-dinand” a Primăriei Municipiului Arad.Chiriarhul arădean, în alocuţiunea rosti-tă, a arătat rolul pe care l-a avut Bisericaşi personalităţile de seamă ale Aradului înînfăptuirea Marii Uniri, i-a felicitat peorganizatorii acestui eveniment şi le-aurat mult succes tuturor participanţilorîn desfăşurarea programului. Vineri 20 iulie – s-a aflat în mijloculobștii monahale și a credincioșilor de laMănăstirea Feredeu, Protopopiatul Lipo-va, pentru a sărbători pe unul dintre ocro-titorii spirituali ai mănăstirii. Cu acestprilej, Chiriarhul arădean a săvârșit Sfân-ta Liturghie arhierească în altarul de varădin curtea mănăstirii, înconjurat de unnumeros sobor de ieromonahi, preoți șidiaconi. Predică pe baza citirilor scriptu-ristice ale praznicului (Iacob 5; Luca 4),le-a vorbit celor prezenți despre viațaSfântului Proroc Ilie, care în Sfânta Scrip-tură și în Sfânta Tradiție, precum și în cul-tura popoarelor, este considerat cel de-aldoilea înaintemergător al Mântuitorului.De asemenea, făcând referire la pare-miile sărbătorii, Chiriarhul a subliniatprincipalele aspecte ale misiunii profeti-ce a Sfântului Ilie. Duminică 22 iulie – a oficiat Litur-ghia arhierească în altarul de vară alMănăstirii Feredeu. Predica a fost pusăsub titlul ,,Pâinea vieții” (cf. I Cor. 1; Mt.14). La final, Înaltpreacuviosul Arhi-mandrit Ilarion Tăucean, stareţul sfinteimănăstiri, a mulţumit Ierarhului pentruparticipare şi pentru întreaga purtare degrijă arătată cu consecvenţă soborului şinevoilor mănăstirii, de asemenea, cleri-cilor prezenţi şi pelerinilor care cerce-tează acest binecuvântat aşezământmonahal.Luni 23 iulie– a desfăşurat activităţide birou;Marți 24 iulie – a desfăşurat activi-tăţi de birou;Miercuri25 iulie– a desfăşurat acti-vităţi de birou;

Joi 26 iulie – a desfăşurat activităţide birou;Vineri 27 iulie – a desfăşurat activi-tăţi de birou;Sâmbătă 28 iulie – a săvârșit o sluj-bă de pomenire pentru Regina Ana, înbiserica cu hramul ,,Sfinții ArhangheliMihail și Gavriil” din Săvârșin, Proto-popiatul Lipova. Slujba a fost oficiată înprezența Majestății Sale Margareta,Custodele Coroanei Române și a Princi-pelui Radu. Înaltpreasfințitul Părinte Timotei aevocat prin cuvinte alese personalitateaMajestății Sale Regina Ana a României,exemplul său de dăruire, mai ales în celde-al doilea Război Mondial, legăturileavute cu Aradul prin reședința de laSăvârșin precum și vizitele efectuate încadrul Eparhiei arădene, mai ales în pre-ajma marilor sărbători creștine. ReginaAna a încetat din viață în ziua de 1august 2016, în Elveția, la vârsta de 92de ani și a fost înmormântată în data de13 august 2016 în Necropola Regalăridicată în vecinătatea mănăstirii de laCurtea de Argeș.Duminică 29 iulie – a oficiat o sluj-bă religioasă de Ziua Imnului Naţional.În alocuţiunea rostită, Înaltpreasfinţia Saa elogiat prin cuvinte alese imnul națio-nal al ţării noastre și importanța lui pen-tru poporul român.Ceremonia a fostîncheiată cu defilarea gărzilor din struc-turile MAI și din Garnizoana Arad.Dupăce a luat parte la manifestările dedicateImnului Național al României, ce au avutloc în fața Palatului Administrativ Arad,a oficiat Sfânta Liturghie arhierească înCatedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Trei-me” din Arad. Predica a avut ca titlu ,,Subsemnul unității”(1 Cor. 3; Mt. 14).Luni 30 iulie– a desfăşurat activităţide birou;Marți 31 iulie – a desfăşurat activi-tăţi de birou; Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Iulie 2018


