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Prima duminică după sărbătoa-rea Adormirii Maicii Domnului afost dedicată de Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române, înşedinţa sa de lucru din 25-26februarie 2009, tuturor români-lor migranți. Această duminicăreprezintă un bun prilej de a adre-sa cuvânt de binecuvântare şi deîntărire duhovnicească credin-cioșilor ortodocşi români care s-austabilit sau lucrează temporar înstrăinătate. Prin cultivarea conștiinței uni-tății de credință și neam, BisericaOrtodoxă Română a contribuit lapregătirea marilor evenimenteistorice, având ca scop unitateanaţională a românilor, şi anume:Unirea Principatelor (1859),Independența de stat a României(1877-1878) și Marea Unire(1918), decisivă pentru constitui-rea statului național unitar Româ-nia.Marea Unire de la 1 Decembrie1918 a avut urmări pozitive pentrunoul stat român întregit și pentruBiserica Ortodoxă Română. La18/31 decembrie 1919, în scaunulvacant de mitropolit primat alRomâniei a fost ales episcopulCaransebeșului, Miron Cristea,care, în anul 1925, a devenit pri-mul patriarh al Bisericii OrtodoxeRomâne, urmând apoi desfășura-rea procesului de organizare uni-tară a Bisericii din întreaga Româ-nie.La 15 octombrie 1922, încadrul unei ceremonii desfășuratela Catedrala Reîntregirii Neamuluidin Alba Iulia, regele Ferdinand Iși regina Maria au fost încoronațica suverani ai României Mari, actce simboliza unirea tuturor româ-

nilor „de la Nistru până la Tisa”sub același sceptru.În ultimul deceniu, nevoile spi-rituale ale românilor aflaţi departede Ţară au determinat BisericaOrtodoxă Română să aibă ca prio-ritate pastorală întărirea comuni-tăţilor româneşti din jurul graniţe-lor ţării şi din diaspora română, orealitate nouă care a căpătat oamploare nemaiîntâlnită în istoriapoporului român. În acest sens,Patriarhia Română a cultivat uni-tatea și identitatea românilor prinînființarea de eparhii, protopopia-te și parohii, precum și prin pro-grame sociale, educaţionale şi cul-turale menite să răspundă concretsolicitărilor venite din partea cre-dincioşilor. Totodată, prin activita-tea liturgică şi pastoral-socială aierarhilor şi clericilor ortodocşiromâni din străinătate, BisericaOrtodoxă Română se străduieşte săedifice, deodată cu biserica dinsuflet, şi lăcaşuri de cult acolounde există comunităţi româneşti,oferind astfel posibilitatea fiecăruiromân creştin ortodox aflat în stră-inătate să poată asculta sfinteleslujbe în limba maternă, să se poatăspovedi şi împărtăşi într-o bisericăromânească, păstrând astfel legă-tura cu Biserica Mamă din Ţară.De asemenea, Patriarhia Românăajută financiar, după posibilități,aceste comunități românești, fiedirect, fie prin demersurile și reco-mandările necesare pe lângă Secre-tariatul de Stat pentru Culte șiMinisterul pentru Românii de Pre-tutindeni. În acest context, în datade 17 iulie 2018, la Palatul Patriar-hiei a fost semnat Protocolul decolaborare între PatriarhiaRomână și Ministerul pentru

Românii de Pretutindeni. Acestprotocol prevede o serie de proiec-te, programe și acțiuni care urmă-resc sprijinirea comunităților româ-nești din afara granițelor țăriipentru păstrarea identității etnice,culturale și religioase. Eforturilecomune în beneficiul comunitățilorromânilor de pretutindeni privescconstrucția, reparația, conservareași dotarea bisericilor, bibliotecilorși muzeelor, prin renovarea șiîntreținerea caselor memoriale, amonumentelor istorice și a cimiti-relor. Pe lângă acestea se doreșteorganizarea de evenimente tradi-ționale cu ocazia marilor sărbători,diverse manifestări culturale, tabe-re pentru copiii și tinerii din afaragranițelor țării, concursuri de limbaromână, derulate în cadrul proiec-tului Școala de Duminică, ore dereligie având drept scop familiari-zarea copiilor cu credința ortodoxă,cu legătura dintre credinţa creştinăşi cultura română, dar și cu respec-tarea libertății religioase.

În mod deosebit, slujbele litur-gice transmise zilnic de Radio TRI-NITAS şi Televiziunea TRINITASale Patriarhiei Române sunt de unreal folos duhovnicesc pentruromânii ortodocși aflați vremelnicsau stabiliți departe de Ţară.  Anul 2018, an Centenar dedicatFăuritorilor Marii uniri de la 1918este, în mod deosebit, un an alrecunoștinței şi al comuniuniiromânești, și, deopotrivă, un pri-lej binecuvântat de a lucra maiintens pentru cultivarea unității decredinţă apostolică, primită de laSfântul Apostol Andrei, cel întâichemat, Ocrotitorul României,care este şi ocrotitorul noii Cate-drale Naționale.Prin milostivirea lui Dumne-zeu, cu rugăciunile Maicii Dom-nului, ale Sfântului Apostol Andrei,Ocrotitorul României, și ale tuturorsfinților, prin dărnicia clerului șicredincioșilor Patriarhiei Românedin Țară și străinătate, precum și aGuvernului României, a Primăriei

Municipiului Bucureşti, a altor pri-mării şi a unor consilii judeţene dinRomânia, în ziua de 25 noiembrie2018, va fi sfințită CatedralaNațională, acest edificiu noufiind o necesitate liturgică prac-tică, dar și un simbol al spiritua-lității românești. Catedrala Mân-tuirii Neamului sau CatedralaNațională, cu hramul principalÎnălțarea Domnului și ZiuaEroilor, unește simbolic iubireafaţă de Dumnezeu a unui poporcreştin, jertfelnic şi darnic, curecunoștința pe care o datorămpermanent Eroilor Neamului. Mulţumim şi pe această caleierarhilor, clericilor şi credincioşi-lor din diaspora română care, ase-menea multor ctitori de biserici şimănăstiri, au susţinut împreună curomânii ortodocşi din Ţară, conti-nuarea și finalizarea tuturor lucră-rilor la Catedrala Națională, trăindastfel bucuria că sunt şi ei „neamde voievozi”, români iubitori deHristos, ctitori de Biserică și deNeam.Ne rugăm Milostivului Dum-nezeu să dăruiască tuturor români-lor aflaţi printre străini sănătate şimântuire, pace şi fericire, dim-preună cu bucuria de a-şi păstratotdeauna credinţa ortodoxă, uni-tatea de neam şi spiritualitatearomânească!Cu preţuire şi părintească bine-cuvântare, † DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române* Mesajul PreafericituluiPărinte DANIEL, Patriarhul Bis-ericii Ortodoxe Române, adresatcu prilejul Duminicii migranţilorromâni (19 august 2018)

Unitate de credință și unitatede neam, în Anul Centenar* 

Titlul meditației comportă olămurire de la început, socotindu-se că familia trebuie să se bucurede un sprijin general, deci și dinpartea Bisericii, în mod deosebitprin grija episcopului. E nevoie asublinia că această grijă trebuiepurtată nu doar de instituții sauasociații, ci și de persoanele repre-zentative care îi dau și conținutuldorit. Firul conducător este cel alraportului dintre episcop și familie,adică de la conducerea bisericeas-că până la cea mai mică alcătuire aobștii creștine. Relația însăși dintremembrii Bisericii în ansamblu sauparte este cea dintre cei ai familiei,adică părinți, maici, fii și fiice, frațiși surori. Ierarhizarea precisă, cadealtfel și drepturile și obligațiilefiecăruia în parte, ca și a tuturorîmpreună, precum se spune de obi-

cei, este o dovadă a alcătuiriifirești pentru societate. Responsa-bilitatea principală revine capuluifamiliei. Asemănarea acesteia cuBiserica, al cărei cap este HristosDomnul, indică și locul episcopu-lui ca unul ce Îl reprezintă pe Mân-

tuitorul Însuși.  El trebuie să aibăpriceperea purtării de grijă pentrubiserica în înțelesul obștii localeca și aceea de biserica din familie.Așadar, este vizat și un raport deansamblu dintre familia Bisericii șibiserica familiei, fiecărui membru

al raportului revenindu-i un rost înobște, pentru cel din fruntea aces-teia fiind limpezi cuvintele apos-tolului neamurilor: ”Eu voiesc catoți oamenii să fie cum sunt euînsumi. Dar fiecare are de la Dum-nezeu darul lui: unul așa, altul într-alt fel. Celor ce sunt necăsătoriți șivăduvelor le spun: bine este pentruei să rămână ca și mine. Dacă însănu pot să se înfrâneze, să se căsă-torească. Fiindcă mai bine este săse căsătorească, decât să ardă.”1
De asemenea și sfatul ”dacă nu știecineva să-și rânduiască propria luicasă, cum va purta grijă de Biseri-ca lui Dumnezeu?”2 Dintru înce-puturi istorice până azi, socotind șipentru viitor, familia rămâne înpreocuparea constantă pe un loccentral. Dacă omul încă din anti-chitate era considerat un mic uni-

vers sau măsura tuturor lucrurilor,familia gravitează în aceeași sferă,fiecare membru al ei reprezentândîntregul într-o unitate indestructi-bilă. De altfel, printr-o analogie,dacă societatea umană se proiec-tează în lume ca un corp, familia econstituită ca o celulă a acestuia.Definițiile pot fi încă multe, daraceasta e cea mai înțeleasă și folo-sită. Obișnuita definire a familieieste aceea de formă socială debază, formă primară de comunita-te umană care cuprinde un grup deoameni legați prin consanguinita-te și înrudire, nucleu social ele-mentar, întemeiat prin căsătorie,”celulă socială” care unește  soții șipe descendenții acestora.3
†  TIMOTEI, Arhiepiscop al AraduluiContinuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1Din punct de vedere creștindefiniția, în mod firesc, are pecetereligioasă. După învățătura Sfin-tei Biserici, familia este un așeză-mânt dumnezeiesc și temelia viețiide obște. Ea se întemeiază princăsătorie, adică prin legătura din-tre bărbat și femeie, binecuvânta-tă de Dumnezeu în fața sfântuluialtar. Această legătură răsare dinimboldul firesc sădit de Dumne-zeu în om. Cea dintâi familie s-aîntemeiat în rai, având ca preot șimartor pe însuși Dumnezeu, dupăcum zice Sfânta Scriptură: ”Și afăcut Dumnezeu pe om, după chi-pul lui Dumnezeu l-a făcut pe dân-sul, bărbat și femeie i-a făcut pe ei:și i-a binecuvântat pe ei zicând:creșteți și vă înmulțiți și umplețipământul”4. Însemnătatea ei esteca cea dintâi formă a vieții deobște. Pe ea se întemeiază celelal-te forme ale vieții sociale.5 Nu e deprisos întregirea înțelesului arătatîn cugetarea părintelui DumitruStăniloae, prin aceea că: ”Hristosîntărește din nou legătura căsăto-riei și o înalță din ordinea naturii,în ordinea harului, învăluind-o prinparticiparea Sa la nunta de la CanaGalileii, în ambianța harică ce ira-dia din persoana Sa”.6 Harul datcelor căsătoriți are efecte în socie-tate și în Biserică. Taina Căsătorieisau a Nunții este mai cuprinzătoa-re decât familia.7 Marele teologromân, între altele, se referă și laalți cugetători care susțin că socie-tatea, deci și Biserica, este forma-tă din unități duale, nu din indi-vizi, am zice din molecule, nu dinatomi; celula familiei, deși nu sedizolvă în organismul bisericescsau social, trebuind să fie în comu-nicare cu celelate8. Se poate dedu-ce că și cei necăsătoriți aparținfamiliei din care descind, deprin-zând spiritul acesteia. Nu ar fi fărăinteres în acest cadru a cita urmă-torul text al părintelui menționat:”Membrii ierarhiei bisericești nupot fi decât bărbați, pentru că suntchemați să fie organele văzute alelui Hristos, unicul săvârșitor nevă-zut al Tainei; iar Hristos a fost băr-bat. Femeile nasc și cresc pentrupreoție pe copiii lor asemeneaMaicii Domnului. Ele sunt mame-le preoților și episcopilor, Dumne-zeu exercitând prin ele cea maimare autoritate spirituală asupralor... Femeia are în liniștea ei osiguranță și o capacitate de a daîncredere bărbatului, care, dincolode demonstrația puterii, simtenevoia susținerii unei mame. Ioan,apostolul, e încredințat de IisusSfintei Sale Mame, ca Mamei lui.”Femeie, iată Fiul tău”. Episcopiiau și ei mamele lor care îi îndru-mează cu înțelepciunea lor și cutăria lor de credință...Episcopultrebuie să fie necăsătorit, pentrucă slujirea lui constă nu numai însăvârșirea personală a Tainelor șiîn învățarea personală a creștini-lor în cele ale credinței, ci și însupravegherea acestor slujiri dinpartea preoților ca ajutători ai lui.Ființa lui trebuie să fie ocupatăîntreagă de grija Bisericii să uite deorice interes al lui sau al familiei,asemenea lui Hristos, al Căruireprezentant deplin este. Dacă prin

celelalte Taine se pune o bază deviață nouă personală sau se pro-movează această viață, slujireapreoțească și arhierească se acordăcelor ce au deja această viață și audat dovadă că au colaborat cu ade-vărat cu harul la întărirea ei în fii-nța lor”.9 Ca o clarificare la ulti-mele enunțuri, același autoradaugă faptul că tradiția Bisericiiașează Hirotonia după Botez, Mir,Pocăință și Euharistie, înainte deNuntă și Maslu, întrucât prin pri-mele patru Taine omul este pusîntr-o relație directă cu Hristos șinumai indirect într-una de slujirecu oamenii, pe când în cele urmă-toare, adică a Nunții și a Maslului,credinciosul e pus într-o relațiestrânsă cu semenul său; subliniindcă persoana și comuniunea suntdoi poli inseparabili, vădind rodi-rea Tainelor în răspunderea reci-procă a oamenilor, spre mântui-re.10 O însemnare specială se faceasupra aceea că monahii, printr-oharismă care biruiește natura, reu-șesc să se mențină  cu un efort înafara relației de căsătorie și a com-plexului de relații necesare și deprobleme impuse de ea, ținându-se într-una nemijlocită și oarecumstrict personală cu Mântuitorul, deunde și intrarea în monahism econsacrată nu printr-o taină, cinumai printr-o ierurgie.11 Nu sepoate uita ca pilduire pentru celepropuse rolul deosebit al mamelormultora din sfinții ierarhi ai Bise-ricii, dintre care Sfântul Vasile,Ioan Gură de Aur, Andrei Șaguna,Fericitul Augustin. De asemeneași cel de sfătuitori ai familiilor cre-știne, mergând până la cele impe-riale, pe care l-au ocupat SfințiiAmbrozie al Mediolanului șipatriarhul Fotie al Constantinopo-lului. Totodată, autoritatea pe careau avut-o cei mai mulți asupraoamenilor, asemenea SfântuluiIoan Botezătorul în rezolvareaunor conflicte privind ținuta cre-ștină în viața personală și a fami-liilor.12 Cu precădere apare răs-punderea Bisericii față de educațiacreștină a copiilor, care este rezul-tatul strădaniei tuturor membrilorfamiliei, chiar în extensiunea ei,privind rudele apropiate. Așa seexplică și transformarea familieiîntr-o mică biserică, dorită deSfântul Ioan Hrisostom, a tatăluica episcop în mijlocul familiei,analog cu transformarea episcopu-lui în tată sau părinte al credin-cioșilor lui. Ținuta din familie tre-buie să se extindă și în societate,deci nu legată doar de cei nevâr-stnici, ci și de tineri, maturi sauvârstnici. Concludent este îndem-nul paulin pentru slujitorii Biseri-cii, iar pentru episcopi în modaparte. ”Pe cel bătrân să nu-lînfrunți, ci să-l îndemni ca pe unpărinte; pe cei tineri ca pe frați. Pefemeile bătrâne îndeamnă-le peniște mame, pe cele tinere ca peniște surori, în toată curăția.”13
Solicitările de ajutoare către Bise-rică sunt multe și oarecum se aco-peră prin solidaritatea asigurată deconducerea acesteia în colaborarecu toți cei angajați prin conștiințalor. Asistența socială și medicală,s-ar putea zice întreaga misiunesamariteană  constituie o îndatori-

re permanentă bisericească. Suntcunoscute faptele minunate aleunor sfinți pe acest plan, iar refe-rirea specială la Sfântul IerarhNicolae este grăitoare. Unul dincanoanele vechi prevede că ”dacăvreun episcop nu va ajuta cu celenecesare pe presbiter sau pe vreuncleric fiind sărac să se afurisească,iar stăruind să se caterisească, caunul ce a ucis pe fratele său.”14 Seînțelege că ajutorul privește nudoar persoana, ci și familia, în pri-mul rând cea a slujitorilor Biseri-cii. Așa cum se știe, o îndatorire,mai bine zis o grijă deosebită însarcina episcopului este discerne-rea obiectivă în problemele matri-moniale, adică dispensele pentruCununii și nu mai puțin divorțuri-le, fapt ce presupune o cunoaștereexactă a situației familiale a celorîn cauză. Încă Sfântul Ignatie Teo-forul, în secolul al doilea creștin, înepistola către Policarp a poruncitca ”cei ce se căsătoresc să nu efec-tueze legătura lor decât cu apro-barea episcopului.”15 Desigur, pre-vederea are în vedere în tot timpulurmător pe candidații la preoțieaparte, ceilalți, după circumstanțeși cu observarea întregii legislațiicorespunzătoare. Nu trebuie uitatnici faptul că în antichitate Biseri-ca dispunea de tribunalele proprii,prezidate de episcopi, pe conside-rentul nepotrivirii dezbaterilor cre-știne în mediul profan.16 În afaraslujbelor liturgice ce le erau rezer-vate – hirotoniile, târnosirile, sfi-nțirea Mirului – ei ocupau funcțiide răspundere în stat, de multe oridevenind sfetnici sau consilieri aiconducătorilor. Oricum, proble-mele cu care este confruntat epis-copatul și pentru rezolvarea căro-ra trebuie arătată toată grija, îșigăsesc rezolvare în numele Biseri-cii. Episcopul este peste ceilalțislujitori instituiți ca iconomi aiacesteia cel mai în măsură să aratecompetență și compatibilitate.Restrângând aria acesteia doar lafamilie, s-ar putea spune că deșigrija față de ea stă cu precădere înatribuția preoților și duhovnicilor,nu poate rămâne străină episcopu-lui. De aceea am putea identificagrija episcopului cu grija Biseri-cii, atât locale cât și universale. Capildă de luat, situația în care chiardacă în opinia generală, ca mem-bru al cinului monahal, episcopu-lui nu i se potrivește slujirea TaineiNunții, pentru o familie ce își punetemelia, totuși aceasta se împline-ște cu știrea, dreapta socotință și

dezlegarea sa. În astfel de situațiise înțelege că e necesar un discer-nământ deosebit și care revineepiscopului. Preafericitul PărintePatriarh Daniel arată că ”slăbindu-se legătura iubirii spirituale dintreom și Dumnezeu în societateasecularizată, familia conjugală seaflă într-o profundă criză spiritua-lă, în stare confuză și fără orizont,fiind limitată la biologic și terestru.Dificultățile cu care se confruntă însocietatea contemporană nu suntnumai de natură economică (sără-cie materială tot mai evidentă,șomaj, nesiguranța zilei de mâine),ci și morală (avort, divorț, aban-donul copiilor, libertinaj, droguri,trafic de ființe umane) și spiritual-religioasă (sectarismul, fanatismulși prozelitismul religios). În fațaacestor probleme, Biserica estechemată să acorde o atenție deose-bită familiei creștine, apărândvaloarea acesteia ca viață binecu-vântată de Dumnezeu în scopuldobândirii mântuirii sau viețiiveșnice... În ciuda multor păcateși primejdii abătute asupra neamu-lui omenesc, totuși familia a fostinstituția cea mai stabilă în isto-rie.”17 Biserica noastră, mai alescu începutul noului mileniu, aîntreprins multiple activități înslujba familiei, căutând să asigureunitatea acesteia, neuitând situațiamigranților și asigurarea legăturiinecesare între părinți și copii.Câteva evenimente desfășurate subtitluri sugestive întregesc înțelege-rea pe care o are Biserica în acestdomeniu, în care misiunea ei tre-buie să fie la înălțime. Amintimaparte Congresul Internațional”Familia și viața la începutul unuinou mileniu creștin” (București,25 – 27 septembrie 2001), Con-gresul Internațional de teologie”Familia creștină, o binecuvântarepentru Biserică și societate”,(București, 1 – 3 noiembrie 2011)adică în anul dedicat de SfântulSinod al Bisericii Ortodoxe Româ-ne familiei creștine, care are labază Taina Sfântului Botez și aSfintei Cununii. În privința impli-cării episcopatului în acest cadru,de adăugat Colocviul ecumenicinternațional ”A fi episcop astăzi,demnitatea și dificultățile uneimisiuni” (Durău, 17 -19 septem-brie 2002).18 În comunicatul celuidin urmă se arată: ”Episcopul estepărinte spiritual în Biserică și deaceea întreaga sa lucrare pastoralătrebuie să facă din Biserica localăo familie spirituală care trăiește

din iubirea Preasfintei Treimi:Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În faţalui Hristos, arhiereul cel veşnic,episcopul este responsabil de toţicei încredinţaţi lui spre păstorirepe calea mântuirii şi desăvârşiriispirituale. De aceea, el trebuie săse roage necontenit pentru mân-tuirea tuturor.”19 Conchizând asu-pra celor expuse e de subliniat căepiscopul însuși aparține familieiîn care s-a format și al cărei spiritîl însoțește în viață cu o experiențăîmbogățită în marea familie aBisericii pe care o conduce. În vir-tutea stării de monah prin renu-nțarea la sine, are disponibilitateapentru purtarea de grijă a tuturor,familiile credincioșilor avândprioritatea așteptată, după cumrezultă din îndemnul apostolic, caunul ce trebuie să fie prezent și înbiserica mică. În solidaritateacelor ce alcătuiesc obștea, acolounde i-ar înceta competența, ape-lează la cea sinodală în acelașiduh. Așadar, rămâne episcopuluiobligația de a purta de grijă fami-liei creștine în numele Bisericii,să-și împlinească menirea sprepropășirea lumii și slava lui Dum-nezeu. 
1 I Cor. 7, 7 – 9;
2 I Tim. 3, 5;
3 Dicționar Explicativ al LimbiiRomâne, București, 1975, p. 322,Dicționar de Filosofie, București,1978, 261, Dicționar de etică pen-tru tineret, București, 1969, p. 187; 
4 Facerea, 1, 27 – 28; cf.Învățătura de Credință CreștinăOrtodoxă, București, 1952, p. 428;
5 Idem, p. 429 – 430; 
6 Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae,Teologia Dogmatică Ortodoxă,București, 1987, vol. III, p. 183;
7 Idem, p. 186; 
8 Idem, p. 193 – 194;
9 Idem, p. 168 – 170;
10 Idem, p. 176 – 177; 
11 Idem, p. 178;
12 Episcop Vartolomeu Stănes-cu, Femeia în Biserică, familie șisocietate, Râmnicu Vâlcea, 2011,p. 100 ș.u.; Pr. Prof. I. G. Coman,Patrologie, București, 1956, pp.163, 199, 230 - 231;
13 I Tim. 5, 1 – 2; 
14 Pidalion cu orânduire nouă șitâlcuiri, București, 1933, p. 146(59 apostolic);
15 V, 2, conf. Pr. D. Stăniloae,o.c., p. 195; 
16 Pr. Prof. I. Rămureanu, Pr.Prof. Milan Șesan, Pr. Prof. T.Bodogae, Istoria Bisericească Uni-versală, București, 1987, vol. I, p.150 ș.u. 
17 † Daniel, Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române, Lumina Bote-zului și bucuria Familiei, Bucu-rești, 2012, p. 65; 
18 Idem, o.c., p. 256; VestitorulOrtodoxiei, an XII, (2001 ), nr.277, p. 1 ș.u.; conf. † Timotei,Episcop al Aradului, Episcopul –părinte spiritual într-un contextsecularizant. Lupta pentru rugă-ciunea și viața sfântă, în Teologieși Viață, an. XII, ( LXXVIII), nr. 9– 12, 2002,p. 166 ș.u.; 
19 Agenția de știri Basilica, 19.09. 2002, pct. 4.



Din capul locului trebuie să facem odefinire clară a termenului de „Bisericaromână”, pentru a nu lăsa să se înțeleagăfaptul că a existat o singură bisericăromânească la 1 decembrie 1918, știindu-secă la actul înfăptuirii Marii Uniri și-au aduscontribuția toate bisericile din Transilvania,cu precădere Biserica Ortodoxă și BisericaGreco-Catolică, de aceea am numit-ogeneric „Biserica română”, pentru aevidenția unitatea de neam în diversitateaconfesională.Chiar dacă din punct de vedereconfesional românii transilvăneni eraudivizați, totuși din punct de vedere alsentimentului național ei erau uniți, șidoreau ca această unitate să se înfăptuiascăîn toate granițele care-i cuprindeau peromâni, respectiv, Transilvania, Banatul,Regatul și Bucovina.Se cere să facem o scurtă incursiuneistorică în trecutul nu prea îndepărtat pentrua putea înțelege ce rol deosebit l-a avutBiserica în păstrarea identității naționale darși spirituale, pe aceste meleaguri locuite deromâni, dar care nu au fost recunoscuți demarile puteri imperiale.Mulți consideră și azi ca și atunci căpreoții erau privilegiați și că aveau maimulte drepturi decât țăranul român cerobotea pământul pentru grofiitransilvăneni, situația nu este tocmai așa,iar părerea unora se poate schimba dacă vorafla că la 1848-1849 când a avut locRevoluția din Transilvania, condusă deAvram Iancu, Biserica și cu precădere clerulardelean care era nu cu mult mai răsăritdecât iobagii pe care-i păstoreau, a fostalături de suferințele poporului.O problemă pe care mulți nu oînțelegeau în ceea ce privește diferențeledogmatice dintre greco-catolici și ortodocșise cerea lămurită de către preoțime pentru căse simțeau dezbinați, români fiind erautotuși de alte confesiuni, iar acest lucru îiseparau pe români de români, însă pentruputerea imperială era un act benefic pentrucă dorea să slăbească puterea românilor înlupta pe care aceștia o duceau cu „molahuldeznaționalizator”1
Trebuie să înțelegem că în acea perioadăsituația Bisericii era destul de delicată pentrucă odată cu apariția Bisericii Greco-Catoliceromânii nu mai erau un întreg ci se divizaudupă cei doi poli ecleziastici și anumeGreco-Catolicismul și Ortodoxia, de aceeala adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848 s-au auzit voci care cereau și unirea religioasăa tuturor românilor însă reprezentanții celordouă confesiuni erau foarte diferiți. IoanLemeni,episcop greco-catolic era un servilumil ungurilor,încercând din răsputeri săintroducă limba maghiară în cultul bisericiigreco-catolice dorind prin aceasta să-imaghiarizeze pe români, iar pe de altă parteAndrei Șaguna, un episcop tânăr și devotatpoporului, o personalitate marcantă dar șicarismatic, era apreciat de toți românii chiarși de cei greco-catolici, pe unii dintre aceștiareaducându-i la credința ortodoxă, intuindîncă de pe atunci actul ce avea să se întâmplepeste șase decenii și anume unirea tuturorromânilor.Într-adevăr Mitropolitul Andrei Șagunași-a dorit să-i unească pe toți româniitransilvăneni, acest lucru îl aflăm dintr-undenunț pe care episcopul greco-catolic IoanLemeni îl trimite baronului Pereny Zsigmond,iar acesta îl înștiințează pe ministrul de internemaghiar că Andrei Șaguna își dorea ca toți„românii transilvăneni ortodocși să fie subconducerea sa ca mitropolit”.2Putem vorbi chiar de o dramă a preoțimiiîn perioada războiului civil din 1848-1849pentru că atât bisericile cât și clericii,indiferent de confesiune au fost supuși laatrocități iar autoritățile maghiare nu făceaudeosebirea dintre preoții greco-catolici și ceiortodocși considerând că : „Toți preoțiiromâni erau buni de spânzurat.”3
Pentru a ne face o imagine de ansambluasupra suferinței îndurate de preoțimearomână este suficient să dăm următoareledate statistice astfel că în acea perioadă aufost  arse 41 de biserici ortodoxe și 319jefuite iar biserici greco-catolice au fost arseintegral 30 la număr, 12 arse parțial și 45jefuite, în concluzie au fost arse în total 71de biserici românești și au fost jefuite unnumăr de 715.4În eparhia Aradului au fost martirizați laacea vreme, un număr de 32 de preoți

ortodocși doar pentru simplul fapt că s-auopus luptei de maghiarizare a românilor, șiazi ca și atunci, rămânem datori să-ipomenim pentru că nici unul nu este maiprejos față de ori ce luptător care s-a jertfitpentru libertatea spirituală și națională, iarprintr-o circulară emisă la 3 ianuarie 1850,vrednicul de pomenire Episcopul GherasimRaț al Aradului solicita preoților dincuprinsul eparhiei să înalțe rugăciuni:„pentru odihna sufletelor acelora bărbaţicari pentru împăratu pentru binele de obşteşi aşa şi pentru binele nostru şi-au jertfitviaţa sa, rugăciuni să înălþăm către ceriuri.Din această datorinţă rânduim ca în toatebisericile din Dieceza noastră în Duminicacare după primirea scrisorii acesteia maideaproape va urma pentru odihna sufleteloracelora cuvincioşi preoþi cu cea mai mare/cucernicie??? să slujească parastase cândprescrisa ectenie pentru morţi pomenindpe mai sus amintiţii, precum şi pre alţiidespre care cuvincioasa preoþime cunoş -cinţă va ave, întru acest chip se va cânta:Încă ne rugăm pentru odihna sufletelorrobilor lui Dumnezeu N. N. şi a tuturorcelorlalţi preoţi şi mireni, ostaşi împărăteşti,fraţilor şi fiilor noştri, cari în războiul pentruîmpăratul s. a. s. a. Preotul carele împlinirearânduielii acesteia ar negliji la cea maistrânsă răspundere va fi luat.Dat în Cuvin în 3 Ianuarie 850Gherasim Raþ, Episcop”5
Este important de reținut că după fuga luiLajoș Kossuth, conducătorul armateirevoluționare maghiare, s-a instaurat regimulabsolutist ce va dura până în anul 1859, urmatde regimul liberal până în anul 1867 când valua ființă monarhia dualistă Austro-Ungară,continuând pe mai departe suferințeleBisericii dar și a românilor oropsiți.A doua jumătate a secolului al XIX-leaa reprezentat pentru români lupta deemancipare spirituală și națională dar nu înultimul rând și separarea ierarhică. Dupătrecerea la cele veșnice a EpiscopuluiGherasim Raț în anul 1850 la cârmaBisericii arădene este ales arhimandritulProcopie Ivașcovici, sub păstorirea căruia seva ridica Vechea Catedrală Ortodoxă cuhramul „Nașterea Sfântului IoanBotezătorul”.Totuși unitatea spirituală în aceastăperioadă nu ținea de confesiune ci mai degrabă de națiune de aceea, odată cu ideea deemancipare națională apare și conceptul deautonomie ecleziastică, pe care episcopulAndrei Șaguna o dorea, ca toți românii să fiesub aceeași administrație bisericească prinînființarea Mitropoliei de la Sibiu, act lacare aderă și episcopul Aradului. Separarea ierarhică a fost atât deputernică încât a zguduit imperiulhabzburgic și în ciuda piedicilor care veneaudin partea patriarhului sârb Iosif Rajacicide la Carloviț, separarea dintre ortodocșiisârbi și cei români a fost inevitabilă, totulținea de tactul diplomatic al ierarhilorromâni și de timp.În ajunul Crăciunului anului 1864împăratul Francisc Iosif I, ridică EpiscopiaSibiului la rang de Mitropolie ortodoxăpentru toți românii din Transilvania șiUngaria fiind independentă de patriarhia dela Carloviț. Date pe care le aflăm dinscrisoarea pe care chiar împăratul o trimiteepiscopului Șaguna: „ascultând rugărilerumânilor greco-ortodocși din Transilvaniași Ungaria (...) am încuviințat că pentru dânșiisă se înființeze o Mitropolie independentă,coordinată cu cea sârbească și ca Bisericaepiscopească din Transilvania să se ridice lademnitatea mitropolitană. Tot odată aflu a tedenumi pe domnia ta de Arhiepiscop șiMitropolit al românilor greco-ortodocși dinTransilvania și Ungaria”.6Cu acest act imperial se deschide o nouăetapă pentru poporul român care tot maimult își dorea și unitatea națională.Toți episcopii care s-au succedatscaunului vlădicesc de la Arad au depusmari eforturi ca la timpul potrivit, națiunearomână să înfăptuiască actul de unitate altuturor românilor.Situația politică pe plan mondial erafavorabilă României la începutul primuluiRăzboi Mondial, chiar dacă noi aveam săîntrăm în război abia în anul 1916. Totuși,tinerii români din Transilvania, Banat șiCrișana, pe atunci teritorii în cadrulImperiului Austro-Ungar, s-au înrolat cavoluntari în armata română.

Sigur că au existat opreliști în acest sens,dar Biserica Ortodoxă din aceste ținuturi aîncurajat acest act al tinerilor români.Odată cu alegerea noului episcop laArad în persoana arhimandritului IoanIgnatie Papp în anul 1903, situația tensionatădin sânul episcopiei pare să se fi liniștit,lucru nu tocmai dovedit, ținând seama că laSinodul eparhial din anul 1906, noul vlădicăcere credincioșilor o mai bună colaborare șiînțelegere: „văzând cât de tare era zguduităpacea internă și dorind reabilitarea ei prinînchegarea raporturilor frățești dintre toțifiii diecezei, am ridicat încă de la început șiam aborbat de atunci încontinuu flamurapăcii și am năzuit după putință a satisfaceși am stăruit a satisface aspirațiunilelegitime ale tuturora”7
Lucrurile aveau să se mai liniștească îninteriorul eparhiei, prin răbdarea șidiplomația ierarhului care ajunge să-i atragăde partea sa pe foștii lui adversari ce-lsusținuseră pe arhimandritul AugustinHamzea pentru funcția de episcop. Acestaspect reiese din  cuvântarea pe care osusține cu ocazia deschiderii SinoduluiEparhial din 30 aprilie 1916, însă alta erasituația cu arhimandritul Vasile Mangra,care se simțea lezat de acest gest alierarhului. Să nu uităm că voturile lui V.Mangra l-au pus episcop pe Ioan IgnatiePapp, și va ajunge în scurtă vreme în conflictcu centrul eparhial de la Arad.Totuși se poate observa o tensiune însânul Episcopiei Aradului prin cele douăconsistorii, cel de la Arad și consistoriulvicariatului de la Oradea, unde VasileMangra nu ceda sub nici o formă. O data cu alegerea lui Mangra în funcțiade mitropolit la Sibiu toți se așteptau laașezarea unei stări de liniște în sânuleparhiei, însă tensiunile au continuat.Numirea în postul vacant de la Oradea aarhimandritului Roman Ciorogariu nu erape placul episcopului Ioan Ignatie Papp,considerându-l un om dârz care aveainițiative personale fără să se consulte înprealabil cu el, având unele porniriindependente, dar totuși, pentru a nu facetulburare și dezbinare în biserică episcopulcedează, numindu-l vicar la Oradea pearhimandritul Roman Ciorogariu, afirmândcă: „Mai bine cedez eu decât să între calulTroian în Biserică și să se facă arbitru pestenoi.”8
Putem ușor observa toleranțaepiscopului, tactul diplomatic pe care-l avea,preferând să cedeze el decât să fie iar vrajbăîn Biserică, mai ales că eram în plinăconflagrație mondială.Binele Bisericii nu-l doreau politicieniimaghiari de la Budapesta, mai de grabăvoiau cu orice preț știrbirea autonomieibisericești și luarea școlilor confesionale.Să nu uităm că la începutul primului RăzboiMondial, clericii, dar mai cu seamăepiscopii români erau căutați de conducereaguvernamentală de la Budapesta pentrusemnarea unor declarații de loialitate față deimperiu, uneori aceste declarații erau smulseprin teroare. Nici Episcopia Aradului nu a scăpat deaceste presiuni de la Budapesta însăloialitatea episcopului față de tradițiilecreștine și spiritul românesc l-au ajutat săocolească capcanele și primejdiile ce seabăteau de la guvernanții maghiari,9 deaceea s-a luptat mult pentru păstrareaautonomiei bisericești afirmând că este:„moștenirea dreaptă urmașilor noștrii,întocmai precum l-am primit și noi de laînaintașii noștri, întreg și neștirbit.”10
Îndrăzneala Episcopului de a se opunepoliticii duse de Budapesta nu se opreșteaici. Tot la Sinodul eparhial din 1908 arecurajul să susțină ideile mișcării naționale aromânilor considerând că prin aceste idei seîntărește și autonomia Bisericii Ortodoxe,afirmând următoarele: „au să încurgă șicontribuie toate elementele ei constituite,adică tot clerul și poporul de jos până susși de sus până jos”, iar vlădica Papp credeacă autonomia Bisericii poate fi neatinsă prinpăstrarea unității de credință și de neam,ținând seama că prin legea învățământuluisau prin proiectul de lege XXVII din 1907,se încerca spargerea acestei unități.Episcopul Ioan Ignatie Papp a depuseforturi mari să susțină autonomia Bisericiinu doar în eparhia arădeană ci și înEpiscopia Caransebeșului când, dupămoartea episcopului Nicolae Popea, ținând

sedisvacanța și prezidând Sinodul electiv aafirmat cât de importantă este autonomiaecleziastică: „orcât de cardinal este acestdrept un lucru să nu-l pierdem din vedere căacest drept în sine nu este însuși scopul, ciel este numai un mijloc la atingere ascopului care este dezvoltarea și întărireaBisericii noastre naționale.”11
Situația fronturilor în 1918 conduceauspre o destrămare inevitabilă a imperiuluidualist, fiind un bun prilej și pentru românii dinTransilvania, Banat și Crișana de a se rupe deimperialiști și a se uni cu România, astfel căla 12 octombrie 1918 s-a întrunit Comitetulexecutiv al Partidului Național Român înOradea, fiind invitați și ierarhii români.Cu acest prilej s-a luat deciziaproclamării independenței naționale ce urmasă fie citită în Parlamentul de la Budapesta.12
Astfel că toate etapele spre Marea Uniretrec prin Arad care devenise centrul saucapitala politică a Marii Uniri.13
Pe lângă faptul că orașul de pe Mureșdevine capitală politică a românilor dinimperiu, în toamna anului 1918 Aradul vadeveni și capitala spiritualității ortodoxe dinTransilvania, când la data de 14 octombrietrece la cele veșnice Mitropolitul VasileMangra al Ardealului(1916-1918), iarsedisvacanța, până la alegerea unui noumitropolit, avea să fie ținută de EpiscopulIoan Ignatie Papp. Astfel că, el a fost prezentla toate activitățile importante legate deMarea Unire ce s-au ținut la Arad și tot aicis-au întrunit și unele sinoade mitropolitane.Biserica Ortodoxă a susținut mișcarea deemancipare națională și dezrobirea de substăpânirea imperială, dorind o credință șiun neam unit, dar în același timp și întărireaautonomiei bisericești, luptând alături deMiron Cristea, episcopul Caransebeșului șihotărând a: „Conlucra din toate puterile laintregirea aspirațiilor noastre naționale.”14
Odată cu abdicarea de la tron a regeluiUngariei, Carol de Habsburg din data de 13noiembrie 1918 s-au constituit noi consiliilocale pentru promovarea unității naționalecu sprijinul și al Bisericii, hotărându-se înacelași timp să se organizeze noi gărzinaționale în toate localitățile.15
Trebuie să spunem că implicareaBisericii din Transilvania a fost mult maiamplă, Episcopul Ignatie Papp cerândconlucrarea întregii mitropolii a Ardealului,în privința scoaterii din textele liturgice apomenirii regelui Ungariei și întroducereaunor rugăciuni pentru Marele Stat alNațiunii Române, text ce urma să fieintrodus în ecteniile de la Vecernie, Utrenieși Sfânta Liturghie. Deciziile hotărârilorsinodale au fost prezentate clerului16 undese aduce la cunoștință schimbarea ecteniilordar și alcătuirea unei rugăciuni specialenumită: „Rugăciunea de îngenunchiere”17

care urma să fie citită îndată dupăRugăciunea Amvonului , la finalul SfinteiLiturghii.18
De asemenea, Episcopul Ioan IgnatiePapp a solicitat preoților să trimită peromânii care doresc să participe la AdunareaNațională de la Alba Iulia și preoții să înalțe„rugăciunea de mulțumire lui Dumnezeu căne-a lăsat să ajungem aceste zile mari.”19
În ședința din 13/26 noiembrie 1918consistoriul arădean îl alege ca delegat laMarea Unire pe referentul senatului școlarîn persoana preotului dr. GheorgheCiuhandu.20
Ziua de 1 decembrie 1918 avea sărămână în inimile tuturor românilorparticipanți ca o zi deosebită și înălțătoare cese lăsa așteptată de atâtea veacuri.Manifestările au debutat cu oficiereaSfintei Liturghii pontificată chiar deEpiscopul Ioan Ignatie Papp, iar la mo -mentul apolisului sau al otpustului, adică lafinalul slujbei, vlădica Ignatie a rostit ur -mătoarele cuvinte: „Cel ce a înviat din morțiși a înviat astăzi și neamul nostru românesc,Hristos adevăratul Dumnezeu.”21
În acel moment întreaga asistență aînceput să aplaude plutind în atmosferă unsentiment profund de unitate națională,continuându-se acest extaz național cuinterpretarea de către corul sibian condus deTimotei Popovici, a imnului „Deșteaptă-teromâne”.Momentele ce au urmat au fost cuadevărat înălțătoare, iar luările de cuvântîntăreau crezul și dorința poporului românde atâtea veacuri, dorință ce s-a înfăptuit la1 Decembrie 1918, dată care a reprezentat

„bucuria zilei în care ne-a răsărit și nouăsoarele dreptății, care ne este chezășia uneivieți viitoare ca națiunea românească liberăși unică îndreptățită a dispune de soarta saprezentă și viitoare”22 a conchis vredniculierarh arădean.În loc de concluzii.Nu știu dacă am putea încheia aceststudiu fără a duce vrednice omagii corifeilorMarii Uniri, iar azi mai mult ca oricândputem să ne dăm seama că în momente decumpănă, poporul român a știut să seunească, lăsând la o parte rivalitățile politiceși mai mult decât atât Biserica a fost per -manent alături de popor și de suferințele lui.Cu siguranță evenimentele ce au urmatdupă acest act minunat și unic în istoriapoporului român și al Bisericii românești auavut tot concursul și susținerea EpiscopuluiIoan Ignatie Papp al Aradului, evenimentece se impuneau odată cu noua politică destat care cu pași hotărâți prindea contur.Prof. Drd. Paul Krizner
1 Gelu Neamțu, Noi și maghiarii. Câte-va aspecte importate privind revoluțiaromânilor de la 1848-49 din Transilvaniaintenționat ignorate până acum,, Ediție îngri-jită de Ela Cosma și Vasile Lechințean, Ed.Ecoul Transilvan, Cluj-Napoca, 2017, p. 85
2Documente privind Revoluția de la 1848-49 în Țările Române C. Transilvania VI, Ed.Academiei Române, București, 1998, p. 128
3 C. Feneșan, Informații noi privind rev-oluția din Transilvania în vara anului 1848.în „Sargeția” XIV, 1979, P. 382
4G. Neamțu, Din martiriul bisericii greco-catolice în timul revoluției de la 18481849. în„1848-Blajul și amintirea revoluției”, Coor-donator Ioan Chindriș, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 1999, pp.292-314
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7 Protocolul despre sedințele Sinoduluieparhial din 1916, Arad, 1916, p.5
8 Roman Ciorogariu, Zile trăite, pp.89-90 .și Teodor Neș, Oameni din Bihor,pp.462,463,464
9 Teodor Neș, op cit, pp.465-466
10 Protocolul despre ședințele SinoduluiEparhial, 1908, pp. 4-7
11 Vasile Popeangă, Ion B. Mureșan,Aradul cultural în lupta pentru înfăptuireaMarii Uniri (1808-1918), Arad, 1991, pp.12-13
12 Gheorghe Lițiu, Episcopul IoanIgnatie Papp, p. 97
13Alexandru Roz, Aradul Cetatea MariiUniri, Timișoara, 1992, p. 384. Idem,Noiembrie 1918, Aradul CapitalaTransilvaniei, Arad, 2002, p. 342.
14 Vezi „Biserica și Școala”, anul XLII,numărul 47, 18 noiembrie-1 decembrie1918, p.1
15 Aurel Cosma, Biserica română dinBanat și Unirea de la Alba Iulia, în„Mitropolia Banatului”, An XVIII, 1968, nr.10-12, p. 602
16 Către înaltul cler al Mitropolieiortodoxe române din Ungaria șiTransilvania, publicat în „Biserica șiȘcoala”, anul XLII, nr, 47, 18 noiembrie-1decembrie 1918, p.2; Lucian EmandiDocumente arădene despre Unirea ce amare, în „Mitropolia Banatului”,  AnXXXIII, 1983, nr. 11-12, pp.757-758
17 Această rugăciunea a fost compusăde preotul dr. Gheorghe Ciuhandu și senumea „Rugăciunea Românului”
18 Gheorge Lițiu, Rugăciunea de la AlbaIulia, în  „Mitropolia Banatului”, AnulXVIII, 1968, nr. 10-12, pp.683-688.
19 Vasile Popeangă, I. B. Mureșianu,Aradul Cultural în lupta pentru înfăptuireaMarii Uniri(1908-1918), Arad, 1991, doc.164, pp.367-368
20 Pr. Dr. Pavel Vesa, Episcopii Aradului(1706-2006), Editura Gutenberg Univers,Arad, 2007, p. 226.
21 A. Cosma, Biserica română dinBanat..., p. 609
22 Ioan Ignatie Papp, Cuvântarea deîncheiere rostită la Adunarea Națională, învolumul „Marea Unire de la 1 Decembrie1918”, București, 1943, pp. 117-122.

Pagina 3 August 2018
Biserica română și Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 



August 2018 Pagina 4

PreliminariiȘcoala ca instituție educativă este rezul-tatul evoluției istorice a unui popor, în spe-cial al civilizației unui popor. Școala for-mează noile generații pentru un rolconstructiv în societate. Astfel școala româ-nească din sec. XIX a întreținut și a formatmereu ideea de făurire a unei unități națio-nale.Școala românească din părțile Araduluia suferit urmările nefaste promovatede stă-pânirile străine. Mereu s-a urmărit o divi-ziune și o izolare a acestei instituții, deoare-ce în acea perioadă  se accentua o politică deasuprire națională. Școala arădeană însă în această domi-nație habsburgică și apoi austro-ungară areușit să-și afirme valorile și să dezvolteideea de unitate națională pe toate planuri-le culturale, dar mai cu seamă prin publica-țiile periodice sau anumite cărți.În această perioadă, doresc prin lucra-rea de față, să analizăm procesul de dezvol-tare al școlii arădene precum și rolul pe careaceasta l-a avut în realizarea Marii Uniri.Discutăm despre o perioadă cu marifrământări, în care românii mereu și-auexprimat dorința de unire și în care Aradulse afla în momentul de trecere de la lumeafeudală la noua burghezie. „Elementele deoriginalitate ale evoluției școlii româneștidin părțile Aradului din această perioadăsunt constituite de integrarea ei plenară înlupta de emancipare națională a românilorși de contribuția pe care au adus-o la reali-zarea unității lor culturale”2.Fapte importante și semnificative aratăcontribuția pe care școala arădeană a dus-oprin slujitorii săi devotați în lupta pentrulibertate, demnitate și unitate națională. Unadin lecțiile majore ale slujitorilor acesteisocietăți,  din partea de vest a Țării este datăde entuziasmul și jertfa pe care le-au depusîn lupta pentru realizarea Marii Uniri.Perioada premergătoareRevoluției de la 1848Școala românească arădeană s-a impli-cat activ în lupta națională, pe care româniidin partea de vest au dus-o în perioada pre-mergătoare revoluției. Putem observa într-un articol din cadrul Arhivei Arhiepisco-piei Aradului(doc. 323/1824) participarea înmasă a învățătorilor, profesorilor și preoțilordin cadrul acestei arhiepiscopii în susținerealui Moise Nicoară la formularea petiției princare se cerea respectarea drepturilor națio-nale ale românior, precum și numirea deepiscop ortodox de neam românesc în scau-nul vlădicesc de la Arad. Cum este și firesc,din acest moment au început să apară cereritot mai frecvente de respectare ale drepturi-lor românilor din Arad.
„Sfera de activitate a Deputăției școla-

re devine un teren de luptă națională prin
cererile tot mai insistente ale românilor de a
avea reprezentanții lor în conducerea depu-
tăției din Pesta”3. Românii și-au întărit lupta
pentru a avea loc în Deputăția de la Pesta,
deoarece ca și națiune majoritară era nece-
sară prezența acestora în dieta de conduce-
re. Nu putem să trecem cu vederea școlile
românești care erau sub conducerea Depu-
tăției de la Pesta, și care erau la număr peste
600, pentru că acestea au dus un mare venit
acestui organ de conducere.

Lupta pentru unitate națională, cunoa-
ște în al 3-lea deceniu al secolului XIX, o
prezență majoră nu doar a învățătorilor, pro-
fesorilor și preoților cum am fost obișnuiți
în această perioadă, ci și a țăranilor. Majo-
ritatea preoților români erau asupriți în
aceast răstimp, punându-li-se tot felul de
dări cu sume imense, astfel „în 8 martie
1827, protopopul Ineului informează Con-
sistoriul din Arad că preoții Ion Cornea din
Răpsig, Petru Feier din Bogsig și Daniel
Horga din Iercoșeni au mers cu o procla-
mație din sat în sat cerând preoților să o
semneze”4 tocmai pentru a remedia aceas-
tă problemă.Costurile pe care le-a făcut MoiseNicoară prin petițiile sale au fost acoperitecu banii adunați de la oameni, prin biserici.Aici se poate observa legătura neîntreruptă

dintre biserică și școală. La fel cum în scau-nul vlădicesc de la Arad s-a cerut numireaunui episcop român, așa și învățătorii și pro-fesorii au cerut ca în funcția de inspector șco-lar să fie numit un român, deoarece majo-ritatea școlilor erau românești.„Pentru pregătirea mai temeinică aînvățătorilor se propunea ca durata studiilorsă fie prelungită la 3 ani de învățământ. Altepropuneri făcute de profesorii arădeni vizauprogresul cultural al românilor prin intro-ducerea literelor latine în școlile românești,înființarea unui internat pentru elevii Pre-parandiei și Institutului Teologic și a uneitipografii care să editeze cărți românești”5.O întâmplare marcantă este opunereaunor țărani din zona Zărandului de a dapământul „domnilor” pentru exploatare,„aceștia nu mai ascultă porunile lor și nu maivoiesc să lucreze pământul domnesc”6.În această perioadă grea profesorii șiînvățătorii arădeni își desfășoară actvitateapentru promovarea culturală a poporuluiromân. Episcopul Aradului Gherasim Raț(1835-1850)sfătuiește pe românii arădeni săfie una în credință cu frații lor din ȚaraRomânească și Moldova, adică transmiteideea de unitate.Slujitorii școlilor din Arad cereau săaibă un director de o limbă cu ei, cu care săse înteleagă și care să îi înțeleagă și să îiajute în toate problemele. Învățătorii adu-ceau argumente din dreptul națiunilor pen-tru susținerea cererii lor, ba mai mult susți-neau că un director de alt neam, diferit de allor, nu s-ar putea înțelege cu elevii și nici cuei, iar întreaga activitate de conducere aravea doar de suferit. Afirmau că mulți din-tre români s-ar retrage din susținerea fon-dului școlar.  În 1840-1841 au avut loc acțiuni deîncheiere și ratificare a contractelor școlare,dintre care multe aveau o vechime de peste20 de ani. Se îndemna de către profesoriiPreparandiei ca elevii să fie educați în așa felîncât aceștia să fie folositori neamului româ-nesc.În Banat profesorii și învățătorii se lup-tau cu o conducere de neam străin, caredoar înrăutățește educarea copiilor, deoare-ce ei nu cunoșteau nevoile elevilor români.În acea perioadă s-a cerut printr-un memo-riu construirea de noi școli, deoarece numă-rul elevilor creștea, în acest sens domnii tre-buiau să ajute la construirea lor, măcar cumateriale de construcție, iar manualele să fiedistribuite elevilor în mod gratuit. Se maicerea împărțirea anilor de studii, iar unînvățător să fie angajat pentru 160 de case,dacă erau 320 de case să se pună doi învăță-tori și așa mai departe. Domnul de pământtrebuia să asigure și o pătrime din salar.Memoriul din 1842 a avut ca scop întărireafuncției culturale a școlii, precum și rolul eiîn mișcarea națională.
Un alt aspect al luptei naționale a româ-

nilor din Arad a fost și acțiunile energice și
repetate pe care le-au întreprins în demersul
oficierii slujbei în catedrală în limba româ-
nă. Această acțiune a fost susținută de ele-
vii Preparandiei și Institutului Teologic, pre-
cum și de elevii arădeni de la celelalte școli.

„Lumina națională” urmărea dezvolta-
rea școlii care consta în educarea și crește-
rea elevilor în spiritul dragostei față de limba
maternă și poporul român. „Dimitrie Con-
stantini, a urmărit să îmbunătățească situa-
ția materială a învățătorilor știind că astfel ei
se vor sili din toată inima pentru buna edu-
cație a tinerimii. El a reflectat asupra învăță-
torilor , trimițându-le atunci când era nevo-
ia  rânduială și poruncă folositoare spre
întărirea neamului românesc”7.Școala arădeană în timpul revoluției de la 1848

Vestea despre izbuncirea revoluției a
pătruns rapid în satele arădene datorită tine-
retului liberal din Ungaria. Astfel profesorii
Preparandiei din Arad s-au sesizat și a trimis
la Pesta o delegație care să participe la o con-
sfătuire ce avea ca și scop unitatea naționa-
lă a românilor.A început în Arad să se ceară promo-varea limbii române pe toate planurile.

„Preoții și învățătorii satelor erau îndrumațicum să lumineze poporul”8. Profesorii Pre-parandiei din Arad au participat la eveni-mentele revoluționare din Arad și dinTimișoara constituindu-se în 22 mai 1848„Consiliul orășenesc revoluționar”, din carefăcea parte și Dimitrie Constantini.Deși aminteam mai sus că s-a adresatun memoriu către curtea de la Pesta, aceștianu au acceptat  dreptul românilor de a-șieduca elevii în limba maternă. În acest con-text profesorii au acționat pentru a apăracaracterul național al școlii românești. Popo-rul ungar dorea unificarea școlilor și prinacest lucru maghiarizarea lor. În acest con-text adunarea Comunității românești a hotă-rât să trimită la Dietă, sau dacă va fi nevoila curtea imperială o delgație care să repre-zinte poporul român arădean.S-a prezentat în periodicul Amicul
poporului că națiunea înseamnă totalitateaoamenilor dintr-o țară, iar limba, hainele,cântecele, datinile alcătuiesc caracterulnațional al unui popor. Profesorii Preparan-diei au difuzat mereu ideea unității naționa-le a românilor din Transilvania. Într-o cores-pondență dintre profesorul PatrichiePopescu și mitropolitul Andrei Șaguna seinsista asupra ideii că: „românii barem ceidin monarhia austriacă, ca și ei toți împreu-nă socotiți, de o nație de sine stătătoare să fiecunoscuți în Europa și să aibă asiguratănaționalitatea și limba”9. Acest lucru însănu se poate împlini până când românii voravea un conducător politic precum și unierarh din nația română.Revoluția a influențat starea școlilorromânești arădene, unele dintre acestea fiindocupate de revoluționari maghiari, fiindnevoie de suspendarea cursurilor. Alte școlin-au funcționat datorită faptului că profeso-rii au fost duși cu forța în armată iar multedin mobilierele școlilor au fost arse. În aces-te condiții vitrege pentru școala arădeanăau existat și învățători români care au mili-tat pentru refacerea școlilor distruse dar șipentru dezvoltarea progresului învățămân-tului românesc.S-au realizat o serie de sinoade, la careau participat protopopii, inspectorii școlariprecum și unii profesori ai Preparandiei ară-dene și învățători. Un astfel de sinod este șicel de la Chișineu-Criș  unde s-a hotărât  ca„limba de căpetenie în toate școlile românesă fie cea românească”10.„Câteva orientări educative sunt sem-nificative pentru teoria și practica pedago-gică a epocii. Apar provocări mai insisten-te de laicizare a învățământului și deorientare practic științifică a conținutuluilui”11. Astfel apare ideea de a se forma uncetățean liber, care nu mai era un supusdevotat al Curții imperiale de la Viena șiprin urmare al împăratului.Odată cu sfârșitul revoluției apar pro-iecte de dezvoltare a învățământului româ-nesc cum ar fi: dezvoltarea dragostei față denațiune, formarea unei gândiri libere, care sănu fie supusă dogmelor politice ale epocii,toate acestea atestă o schimbare majoră înmentalitatea oamenilor și în conștiința peda-gogică a epocii.Școala arădeană și lupta pentru limba națională dupărevoluție

După revoluție se înregistrează intensi-
ficarea luptei românilor pentru școală și
limbă. Educația fetelor devenise o activita-
te căreia dorea să se dea o amploare adec-
vată timpului. În această perioadă încep să
se construiască mai multe școli românești,
iar manualele de limba română apar în cla-
sele de gimnzaiu tot mai des.

S-au început demersuri pentru utiliza-
rea limbii române în administrație. „Lupta
pentru utilizarea limbii române în adminis-
trația locală și județeană a dominat activita-
tea și viața comunităților românești”12. Au
început să se țină adunări la sate în școlile
românești și casele parohiale de acolo unde
se lua ca hotărâre principală introducerea
limbii române în administrație. Toate hotă-
rârile care se luau la aceste adunări erau
înregistrate în documente oficiale.

În multe din aceste acte se poate con-stata și faptul că aceștia doresc ca în școli săse cultive dragostea față de limba maternă.Se urmărea ca profesorul de limba românăsă fie plătit din același loc de unde sunt plă-tite celelalte cadre didactice, deoarece popu-lația românească a Aradului contribuia înmod substanțial la întreținrea școlii.O figură de seamă a fost protopopul șiinspectorul școlar al Aradului Ion Rațiu, carea adunat în jurul său oameni de seamă, șianume avocați și profesori printre care senumără și  Ion Popovici-Desseanu, și care auformat un grup activ de luptători naționali. Eiau militat pentru ținerea unui congres naționalcare să afirme pe români ca unitate politică13.Toți profesorii, învățătorii și preoțiiromâni din Arad au încercat prin diferitemodalități, să introducă limba română încult, administrație și școală. Au existat șisituații negative cum ar fi în „satul Olariunde s-a introdus limba română în admi-nistrație, și prin urmare actele să fie scrise înaceastă limbă, dar conducerea pretoriuluidin Sântana a refuzat să primească aceledocumente”14.Cu toate aceste evenimente lupta pen-tru unitatea națională a continuat iar acumviața școlară, clericală și administrativădevenise o problemă națională care trebuiarezolvată.PreparandiaPreparandia din Arad (1812), prin pro-fesorii săi, a început în perioada premergă-toare Revoluției din 1848, precum și dupăaceasta să aibă o deosebită disponibilitatepentru actul editării de cărți. O activitate deacest gen a desfășurat și profesorul și maiapoi directorul Preparandiei: AlexandruGavra. „Al. Gavra  a manifestat interes pen-tru vechile manuscrise românești”15. Primulde la care achiziționează manuscrise esteIoan Barac care nu era nimeni decât nepo-tul lui Nestor Ioanovici, episcopul Araduluide atunci. De la Ioan Barac AlexandruGavra a primit pentru a fi tipărite: „Istoria lui
Odiseis, Lucreția...și niște fragmente din
Metamorfosis ale lui Ovidiu”16.Alexandru Gavra înaintează proiectulsău de înființare a societății pentru tipărireacărților românești. Însă ani de-a rândul aces-ta militează pentru tipărirea cărților româ-nești deoarece nu primește un răspuns afir-mativ din partea Curții imperiale. Al. Gavrasfătuiește pe toți învățătorii să se aboneze lagazatele și periodicele pedagogice din aceaperioadă (Foaia pentru minte...etc.) cu aju-torul cărora să înființeze biblioteci școlare.„Pătrunsă de ideea luminării poporuluiactivitatea lui Gavra oglindește atașamentulsău față de popor, iar opera are un caracteragitatoric”17.Apoi au urmat o serie de dascăli care s-au ocupat cu editarea de cărți. Unul dintreaceștia este Dimitrie Constantini care scriecartea Înțiinșare, care era o carte cu carac-ter istoric. Atanasie Șandor dorea stabilireaunui sistem ortografic unitar precum și edi-tarea unui dicționar. Acesta solicită la unmomentdat lucrări de peste Carpați.Astfel „mediul cultural în care erau for-mați viitorii învățători în cadrul Preparandieiavea printre elementele sale definitoriireceptivitatea culturală și existența unorpreocupări științifice de factură enciclope-dică...”18.După revoluția din 1848 activitatea cul-turală a Preparandiei se diversifică. Numă-rul cadrelor de la Preparandie crește. Auînceput să se tipărească cărți folcloristice,unde se prezentau datinile poporului, pre-cum și întreținerea unor relații puternice curomânii de peste Carpați.Preparandia devine un centru pedago-gic și cultural activ pentru românii din Banatși Crișana. Biblioteca Preparandiei și a Insti-tutului Teologic cunoaște o adevărată înflo-rire bucurându-se de primirea multor volu-me dar și de o organizare și inventariere aacestora de către renumitul profesor Patri-chie Popescu. În fondul bibliotecii se găseauatât volume tipărite în Buda și Viena cât șivolume tipărite peste Carpați. Astfel se rea-lizează un fapt de cultură și de afirmareromânească în această perioadă vitregă pen-tru poporul român arădean.

ConcluziiPutem observa din cele prezentate cășcoala românească arădeană a fost în mij-locul secolului al XIX-lea unul din factoriiactivi care au contribuit la dinamizarea lup-tei pentru emanciparea națională a români-lor din această zonă.Prin slujitorii ei, școala poporală dinArad a difuzat printre români valoarea cul-turii naționale, și referindu-mă la profesoriiPreparandiei și ai Institutului Teologic, ace-știa au răspândit noi creații din domeniul lite-raturii, științei și artei.Școala din Arad s-a manifestat pe maimulte planuri și anume: înființarea de biblio-teci, difuzarea de cărți românești în popor,înființarea de școli, toate acestea nu fac decâtsă arate efortul general depus în cadrul dez-voltării culturale a românilor.După Revoluție școala nu a mai fostprivită ca și o instituție de creștere menită săformeze oameni luminați ci o instituție cul-turală, angajată în activitatea de realizare aprogresului cultural al românilor.  „Valoarea istorică a acțiunii formativepe care dascălii arădeni au desfășurat-o cudisponibilitate față de înnoirile ce au apărutîn aria de activitate a școlii europene constăîn integrarea tinerei generații în modul desimțire și gândire al comunității naționa-le”19.Eforturile depuse de înaintașii noștridau dovadă de o adevărată luptă pentru uni-tate națională, iar acest lucru este realizat înanul 1918. Toate activitățile culturale, bise-ricești și administrative din acea perioadă nuau fost făcute în zadar.Cătălin-Iulian DrăganStudent teologFacultatea de Teologie „Ilarion V. Felea”, Arad
1 Prezentul studiu a fost elaborat subcoordonarea Protos. Lect. Dr. Nicolae M.Tang, fiind susținut în cadrul Simpozionu-lui Național Studențesc organizat de Facul-tatea de Teologie „Episcop Dr. VasileComa” din Oradea, în data de 22 mai 2018,cu tema: „Unitatea Bisericii și a neamuluidin perspectivă teologică. Vocația naționa-lă și universală a Bisericii”.
2 Vasile Popeangă, Școala românească
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SLUJIRI CHIRIARHALE 
Slujire arhierească și binecuvântare de lucrări înParohia ȘaguÎn Duminica a 10-a după Rusalii, 5august 2018, Chiriarhul arădean, Înalt-preasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei,s-a aflat în mijlocul credincioșilor din paro-hia arădeană Șagu. Chiriarhul a fostîntâmpinat de protopopul Aradului, Părin-tele Flavius Petcuț și de un sobor de preoți,precum și de un număr mare de credincioșiși copii îmbrăcați în frumosul port popular.Cu acest prilej, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a binecuvântat lucrările derenovare exterioară efectuate la sfânta bis-erică.După aceasta, Chiriarhul a săvârșitSfânta Liturghie arhierească în bisericaparohială cu hramurile ,,Intrarea Mântu-itorului în Ierusalim” și ,,Sfânta Cuv.Parascheva”, înconjurat de un sobor depreoți și diaconi și în prezența a numeroșicredincioși. Din sobor au făcut parte: Părin-tele Flavius Petcuț, Protopopul Aradului,Preotul Paroh Marius Ardelean, Pr. Vlad-Sergiu Sandu de la Parohia Firiteaz, Pr.Marius Braiț de la Parohia Fiscut și Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial. Lasfânta slujbă a participat și domnul IustinCionca, Președintele Consiliului JudețeanArad, alături de oficialitățile locale și unnumăr mare de credincioși.În cuvântul de învățătură, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei a vorbit despre,,Calea spre Împărăția cerească” (cf.citirilorscripturistice: I Cor. 4; Matei 17), careprivește o paralelă între felul de a înțelegeînvățătura desprinsă din citirile Duminiciia 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticu-lui), totodată ale Înainte-prăznuirii Schim-bării la Față a Domnului, precum și aDuminicii Floriilor, adică a hramului bis-ericii reînnoite acum, cu concluzia legatăde vindecarea lunaticului din Evangheliazilei. Astfel, Intrarea Domnului în Ierusal-im amintește Jertfa Sa mântuitoare pentrucei ce Îl urmează cu nădejdea intrării înIerusalimul ceresc. Transfigurareamenționată astfel amintește raiul de laînceput pe care trebuie să-l recâștige omulcăzut, iar aceasta prin tinderea mereu spreasemănarea cu Dumnezeu, după chipulCăruia a fost creat, având sprijin și pilduiredin partea celor de aproape trupește șisufletește. Între cei care pot sluji dreptcălăuze pe calea virtuților creștinești, într-un chip aparte, este unul din sfinții zilei, șianume Cuviosul Ioan Iacob de la Neamț,trăitor în veacul trecut la Mănăstirea Hoze-va din Țara Sfântă, a mai amintit Înalt-preasfinția Sa.La sfârșitul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinția Sa a i-a oferit preotului parohdistincția de iconom stavrofor, în semn deapreciere pentru frumoasa activitate pas-toral-misionară desfășurată în ParohiaȘagu.Părintele paroh Marius Ardelean amulțumit Chiriarhului pentru binecu-vântarea oferită atât lui cât și credincioșilorpe care-i păstorește, soborului de preoți șituturor credincioșilor pentru participare.Praznicul Schimbării la Fațăa Domnului, sărbătorit laMănăstirea Hodoș-BodrogSărbătoarea Schimbării la Faţă a Mân-tuitorului Hristos, a început la MănăstireaHodoș-Bodrog încă din seara de ajun, cândÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a participat la Slujba dePriveghere săvârșită în biserica veche amănăstirii.În ziua de praznic, Chiriarhul arădeana săvârşit slujba Sfintei Liturghii, înconju-rat de un sobor de preoţi şi diaconi, înaltarul de vară al Mănăstirii Hodoş-Bodrog. Din sobor au făcut parte PărinteleGrigorie Timiș, starețul mănăstirii, Arhim.Nestor Iovan, Protos. Iustin Popovici, con-silier cultural al Arhiepiscopiei Aradului,Protos. Nicolae Tang, lector universitar laFacultatea de Teologie Ortodoxă ,,IlarionV. Felea” din Arad, Arhid. Tiberiu Arde-

lean, inspector eparhial și Arhid. GherasimTompa.În cuvântul de învăţătură Chiriarhul avorbit despre ,,Omul după chipul lui Dum-nezeu” (conform citirilor scripturistice alepraznicului: II Petru 1; Matei 17), sau stră-dania spre desăvârșire, aceea de a ajunge laasemănarea cu Dumnezeu, redobândindstarea de la început, cea adevărată, pentruscopul său în lume. Neputința de a vedeafața lui Dumnezeu îi dă totuși conștienti-zarea prezenței Sale în viața de toate zilele.Mântuitorul Însuși încredințează prin min-unea sărbătorită acum despre această stare,a subliniat Înaltpreasfinția Sa.În cadrul Sfintei Liturghii tânărulteolog Nicolae-Cristian Monea a fost hiro-tonit diacon de către ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, urmând a fi hirotonit preotpe seama Parohiei Tăgădău, Protopopiat-ul Ineu.Înainte de otpustul Sfintei Liturghii aufost binecuvântate prinoasele aduse decredincioși în cinstea marelui praznic alSchimbării la Față a Domnului, după cumeste tradiția.La finalul slujbei, precuviosul părintestareţ Protos. Grigorie Timiş a mulţumitÎnalpreasfinţitului Părinte Timotei şi tutur-or clericilor şi credincioşilor pentru par-ticipare la hramul paraclisului de iarnă dinincinta mănăstirii.Binecuvântare chiriarhală înParohia Țipari și Filia AdeaDuminica a 11-a după Rusalii, 12august 2018, a constituit pentru preotul şicredincioşii Parohiei Ţipari, ProtopopiatulArad, un prilej de nespusă bucurieduhovnicească prin poposirea în mijlocullor a Întâistătătorului eparhiei, Înaltpreas-finţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului.Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop adat curs invitaţiei părintelui paroh MihaiOprea şi a Consiliului Parohial poposind înaceastă parohie pentru a binecuvântalucrările de înfrumuseţare care s-au exe-cutat în ultima perioadă la locaşul deînchinare, respectiv refacerea totală a exte-riorului bisericii, precum şi alte lucrări deînfrumuseţare efectuate în curtea bisericii.La orele dimineţii, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei, însoţit de PCPărinte Arhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial, a fost întâmpinat în faţa bisericiiparohiale de către părintele paroh împreunăcu soborul preoţilor slujitori, de către pri-marul localităţii şi de copii îmbrăcaţi înfrumoasele costume populare. Un cuvântde bun venit a fost adresat Înaltului oaspetede către părintele Daniel-Mirel Dumitru,de la parohia Chişineu-Criş I, coordonatoral preoţilor din Cercul Pastoral Chişineu-Criş şi fost preot paroh în Parohia Ţipari.După oficiul de întâmpinare, Ierarhulînconjurat de soborul preoţilor slujitori asăvârşit slujba de binecuvântare alucrărilor, iar în continuare Sfânta LiturghieArhierească.În cuvântul de învățătură Chiriarhul avorbit despre ,,Valoarea omului în cântarulveșniciei” (cf. citirilor scripturistice: 1 Cor.9; Mt. 18), unitățile de măsură fiind datesimbolic de lipsa sau practicarea virtuțilorcreștine, mai ales iubirea, mila și iertarea,raportate la însăși milostivirea dum-nezeiască, cum reiese și din parabola dinEvanghelia Duminicii a 11-a după Rusalii,adică a datornicului nemilostiv, a sublini-at Înaltpreasfinția Sa.Un moment aparte al Sfintei Liturghii,cu o profundă încărcătură emoţională, l-aconstituit hirotonirea părintelui diacon Răz-van-Nistor Chivulescu în treapta de preot,pe seama parohiei Craiva, ProtopopiatulIneu.Răspunsurile la Sfânta Liturghie aufost date de Corul mixt ,,Sfântul MaximMărturisitorul” al Facultăţii de Teologiedin Arad, dirijat de domnul profesorconf.univ.dr. Mircea Buta, fapt care a între-git bucuria sărbătorii şi a prilejuit adevăratemomente de trăire şi înălţare spirituală pen-tru toţi cei prezenţi.La finalul Sfintei Liturghii, părinteleparoh Mihai Oprea a fost hirotesit iconom,în semn de apreciere pentru întreaga activ-

itate desfăşurată în această parohie în ceipatru ani de păstorire, ani care s-au împlin-it chiar în apropiere de această dată, con-stituind încă un prilej în plus pentru părin-tele paroh pentru a aduce laudă şimulţumire lui Dumnezeu.În încheiere, părintele paroh a aduscuvenitele mulţumiri, întâi de toateBunului Dumnezeu pentru darurile revăr-sate, Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis-cop Timotei pentru dragostea părinteascăşi purtarea de grijă, preoţilor prezenţi,autorităţilor centrale şi locale, familiei şi nuîn ultimul rând bunilor credincioşi care ausprijinit lucrările efectuate şi care au fostprezenţi în număr mare la sărbătoarea paro-hiei lor.Vecernie și Paraclis în FiliaAdeaÎn după-amiaza aceleiaşi zile, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei apoposit şi în biserica de lemn a filiei Adea,unde a săvârșit Slujba Vecerniei și Para-clisul Maicii Domnului, rostind la final uncuvânt de învățătură despre ,,Legătura din-tre praznicele de sfârșit a anului bisericesc”,drept încredințare despre răsplătireaveșnică a strădaniilor în săvârșirea bineluide către credincioși. Odovania prazniculuiSchimbării la Față a Domnului și Înainte-prăznuirea sărbătorii Adormirii MaiciiDomnului, ilustrează în mod edificatoraceastă lucrare în ajun de sărbătoare.După aceasta, Chiriarhul a vizitatşantierul de pictură care se află în plinădesfăşurare, dând şi aici indicaţiile şiîndemnurile cuvenite.
Itinerar chiriarhal al ÎPS Părinte Timotei la praznicul AdormiriiMaicii Domnului
Slujba de Priveghere laMănăstirea Arad-GaiÎn ziua de ajun a Praznicului AdormiriiMaicii Domnului, Chiriarhul arădean,Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei, a săvârșit Slujba Vecerniei cu Litie laMănăstirea Arad-Gai, înconjurat de unsobor de preoți și în prezența numeroșilorcredincioși. Din sobor au făcut parte și Pr.Mihai-Octavian Blaj, consilier economic,Pr. Silviu-Nicolae Faur, consilier adminis-trativ-bisericesc, Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial.Sfânta Liturghie Arhiereascăîn ziua de praznic la Mănăstirea Hodoș-BodrogÎn ziua praznicului, ÎnaltpreasfinţitulArhiepiscop Timotei a oficiat SfântaLiturghie Arhierească la MănăstireaHodoş-Bodrog înconjurat de un ales soborieromonahi şi preoţi. Din sobor au făcutparte Protos. Grigorie Timiș, starețul mănă-stirii, Arhim. Teofan Mada, vicar adminis-trativ al Arhiepiscopiei Aradului, Arhim.Nestor Iovan, Protos. Iustin Popovici, con-silier cultural, Protos. Nicolae Tang și Pr.Ioan Tulcan, dascăli la Facultatea de Teolo-gie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad,Pr. Pompiliu Gavra, Directorul Seminaru-lui Teologic din Arad, Pr. Marian Neagoede la Parohia Arad-Micalaca Nouă, Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial și alțisfințiți slujitori.În cele două cuvântări rostite la Slu-jba de Priveghere și la Sfânta Liturghie,Chiriarhul a vorbit sub titlul ,,Ușa Bis-ericii”, luat din citirile scripturistice alepraznicului (Iez. 43-44; Filip. 2; Lc. 10)și imnografia sărbătorii (Vecernie, sti-hira a doua), dezvoltând înțelesul aces-tuia ca un simbol al Mântuitorului șitotodată al Maicii Domnului, prin aceeacă Fiul lui Dumnezeu Însuși, venind înlume a deschis calea cerului. Muritoriiau găsit astfel putința dobândiriinemuririi având modelul, și totodatăsprijinul Maicii Domnului. Nu mai estemoarte ci doar adormire spre mutarea dela starea cea dintâi a întregii creații. Ușaeste cea prin care se face trecerea întredouă părți ale spațiului de care se leagăși timpul, de înțeles, adică cel pământesc

și cel ceresc, a subliniat ÎnaltpreasfințiaSa. Răspunsurile liturgice au fost asiguratede către părinții din obștea mănăstirii șimembrii Grupului vocal Sfântul IoanHrisostom.Părintele stareţ protos. Grigorie Timişa mulţumit Chiriarhului pentru toatăpurtarea de grijă care o arată faţă de obşteasfintei mănăstiri şi pentru faptul că înfiecare an poposeşte în mijlocul obştii şi apelerinilor veniţi în număr atât de mare laacest praznic, precum și tuturor sfințițilorslujitori și pelerinilor veniți să participe lahramul mănăstirii.
Binecuvântare de lucrăriși cerc misionar înParohia Firiteaz

În după masa zilei de praznic aAdormirii Maicii Domnului, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a poposit în Parohia Firiteaz,Protopopiatul Arad, dând răspuns invitaţieipărintelui paroh Vlad – Sergiu Sandu şicontinuând o tradiţie de ani de zile.La sosire, Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop a fost întâmpinat în fața decătre preoții aparținători Cercului pastoral-misionar nr. 5 Vinga, de copiii îmbrăcați încostumele populare specifice zonei, de pri-marul comunei Șagu, doamna EmiliaBrăneț, de Președintele Consiliului Jude -țean Arad, domnul Iustin Cionca, precumși de numeroși credincioși. Înaltpreasfințiasa a venit însoțit de către Protos. IustinPopovici, consilier cultural al Arhiepis-copiei Aradului, precum și de Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa abinecuvântat lucrările care s-au făcut peparcursul acestui an în interiorul bisericii:montarea unei pardoseli de marmură,schimbarea integrală a mobilierului bis-ericesc și schimbarea tuturor corpurilor deiluminat din interior, după care a săvârşitslujba Vecerniei şi înconjorul bisericii.În cadrul acestui eveniment, a avut locși întrunirea preoților aparținători cerculuipastoral misionar numărul 5 Vinga, coor-donat din încredințarea Înaltpreasfințitu-lui Părinte Arhiepiscop Timotei, de cătrepărintele Horia Ștefan de la ParohiaSecusigiu.La sfârșitul Vecerniei, părintele paroha prezentat referatul cu titlul „LucrareaBisericii în viața poporului român”, încadrul căruia a pus în evidență modul princare Biserica Ortodoxă Română, prin epis-copii, preoții și slujitorii ei, s-a implicat înactul Marii Uniri de la 1918. „ContribuțiaBisericii la istoricul act al Marii Uniri din1918 a fost, ca și toată lucrarea ei în viațapoporului român, o Liturghie a iubirii jert-felnice și a bucuriei, care izvorăsc dinCrucea și Învierea lui Hristos”, a subliniatpărintele referent. Apoi, Înaltpreasfințitul Părinte Timo-tei a rostit un cuvânt de binecuvântare, încadrul căruia a făcut legătura între cuvân-tul părintelui paroh despre însemnătateaCentenarului Marii Uniri în viața Bisericiiși hramul bisericii parohiale, știind, potriv-it poetului național Mihai Eminescu, căBiserica este Mama poporului nostruromân, prin aceea că Maica Domnului esteMaica Bisericii fiind pururea rugătoarepentru țară și neam. O ilustrare pe planlocal sunt însăși nuanțele picturale ale bis-ericii potrivit tricolorului și cu referire laImnul Național care are și un conținutscripturistic, alcătuitorii înșiși fiind oameniai bisericii. L-a felicitat pe părintele parohși credincioșii parohiei pentru realizărilepe care le au an de an.În încheiere, Părintele paroh Vlad –Sergiu Sandu a mulţumit Chiriarhului pen-tru popasul duhovnicesc în mijlocul cred-incioşilor pe care-i păstoreşte, autoritățilorcentrale și locale prezente, precum și pre-oților și credincioșilor care au participat laacest frumos eveniment.Binecuvântare de lucrări labiserica Parohiei Arad-BujacParohia Arad- Bujac a îmbrăcatduminică, 19 august 2018, haină de sărbă-

toare, cu prilejul binecuvântării și sfințiriilucrărilor la edificiul bisericii parohiale, cuhramul ,,Nașterea Sfântului Ioan Boteză-torul”.Slujba de sfințire, urmată de SfântaLiturghie Arhierească, a fost săvârșită decătre Înaltpreasfințitul Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscop al Aradului și de cătrePreasfințitul Părinte Dr. Emilian Crişanul,episcop- vicar, înconjurați de un sobor depreoți: Dr. Ionel Popescu, vicar al Arhiepis-copiei Timișoarei, Dr. Iustin Popovici, con-silier cultural al Arhiepiscopiei Aradului,Pr. Flavius Petcuț, protopop al Aradului, Pr.Traian Micoroi, Parohia Arad- Centru, Pr.Florea Gomboș, Parohia Livada, Pr. Ghe-orghe Gligor, Parohia Arad- SânnicolaulMic, Pr. Viorel Roja, Parohia Arad-Grădiște, Pr. Andrei Dârbaș, Parohia Arad-Șega II, Pr. Viorel Merlușca, pensionar șiPr. Dr. Vasile Pop, parohul locului și de dia-conii: Arhid. Profesor Florin Sirca, inspec-tor de Religie în cadrul IȘJ Arad, Arhid.Mircea Proteasa și Arhid. GheorgheLehaci, în prezența oficialităților locale șijudețene și a unui număr mare de credin-cioși.În cuvântul de întâmpinare a ierarhilorarădeni, Părintele protopop Flavius Petcuța evidențiat aspecte istorice, pastoral-misionare și sociale din viața ParohieiArad-Bujac, realizările ultimilor ani înactivitatea administrativă: reparații inte-rioare și exterioare și amenajarea curții laclădirea bisericii, înlocuirea crucilor de pecupole, dotarea cu policandre, mobilierinterior și poleirea iconostasului. Deasemenea a exprimat Chiriarhului și Preas-fințitului episcop-vicar mulțumiri, înnumele comunității parohiale și a soboru-lui preoților prezenți, urări de bun venit înaceastă parohie.După săvârșirea slujbei de sfințire aurmat Sfânta Liturghie Arhierească încadrul căreia, la vremea rânduită, Înalt-preasfințitul Arhiepiscop Timotei a rostitcuvântul de învățătură despre ,,Bogățiiletinereții” (cf. 1 Cor. 15; Mt. 19), care suntmulte la număr, constând în sănătate tru-pească și sufletească, iar în mod core-spunzător, putere de muncă, urmărinddesăvârșirea vieții, putând acumula dinexperiența celor maturi sau valorificânddarurile atât naturale cât și spirituale, dândexemplul tânărului bogat din pericopaevanghelică a zilei, dar cu observarea lip-sei de consecvență a acestuia în alegereafăcută spre mai bine. Atingând, așa cumînvață și Cazania zilei, nivelul cerut delegea Bisericii, tânărul de pe paginile Sfin-tei Scripturi nu a mai găsit stăruința înîmplinirea sfaturilor evanghelice nici cea aurmării Mântuitorului, ci s-a mulțumit latreapta personajului din morala conclu-dentă a povestirii din popor, preluată și-nliteratura noastră, adică ,,tinerețe fărăbătrânețe și viață fără de moarte”, într-oacceptare comună dar, desigur cu conști-ința necesității unei înțelegeri mai adânci ceîndeamnă la cumințenie și educație. Odezlegare în acest sens o pot da primelecuvinte ale Apostolului zilei, sfatul Sf.Pavel către cei din Corint, a adăugat Înalt-preasfinția Sa.În încheiere, Preacucernicul PărinteVasile Pop a mulțumit ÎnaltpreasfințituluiArhiepiscop Timotei pentru prezența con-stantă în viața parohiei, pentru părinteascăpurtare de grijă arătată și participarea latoate momentele mai însemnate din viațacomunității. În semn de recunoștință, înnumele credincioșilor a dăruit Chiriarhuluio cruce de binecuvântare și un buchet deflori. Cuvinte de mulțumire pentru partic-ipare au fost adresate și Preasfințitului Epis-cop-vicar Emilian, însoțite de dăruirea uneicruci de binecuvântare și a unui buchet deflori. De asemenea, au fost exprimatemulțumiri Părintelui vicar Ionel Popescu,soborului preoților și diaconilor, invitațilorprezenți.O agapă frățească desfășurată la salade festivități a Centrului Cultural- Pastoral,,Sfântul Nicolae” a încheiat o frumoasăsărbătoare, care va rămâne înscrisă încartea de aur a parohiei.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Vecernie și sfințire de troiță înParohia CicirÎn după-amiaza zilei de duminică, 19august 2018, Chiriarhul arădean, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, însoțit dePărintele Arhid. Tiberiu Ardelean, inspec-tor aparhial, a poposit în mijlocul credin-cioșilor din Parohia Cicir, ProtopopiatulArad, dând curs invitației Părintelui parohTeodor Mureșan. Cu acest prilej, Înalt-preasfinția Sa, înconjurat de un sobor depreoți, în prezenta oficialităților locale, asfințit troița eroilor și a săvârșit SlujbaVecerniei.La finalul slujbei, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a rostit un cuvânt de învăță-tură în contextul citirilor scripturistice aleduminicii a 12-a după Rusalii, desprecapacitatea tinerilor de a se jertfi, ca depildă cei înrolați în oștirea țării de-a lungulistoriei naționale, tuturor Biserica dându-lecinstirea cuvenită, eroilor patriei semănân-du-le crucile și troițele, monumentelecunoscute pe tot întinsul pământului stră-moșesc. În actualitate, lumea e doritoare depace și progres, căutându-se pretutindenimijloacele de a le realiza, între care la locde frunte legătura cu țara și poporul dincare fiecare face parte, tineretul cu ose-bire, fiind în pragul vieții. Centenarul MariiUniri este un prilej de evocare. În acestcadru, Chiriarhul a prezentat mesajulPreafericitului Părinte Patriarh Daniel,adresat cu prilejul Duminicii migranțilorromâni (19 august 2018), intitulat ,,Unitatede credință și unitate de neam, în AnulCentenar.Liturghie arhierească săvâ-rșită în debutulfestivalului românilor de pretutindeni, în bisericaParohiei Arad-Grădiște 1Duminică, 26 august 2018, în Parohiaarădeană Grădiște 1, din Municipiul Arads-a desfășurat cea de-a X-a ediție a Festi-valului Românilor de Pretutindeni, orga-nizat cu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, lainițiativa Părintelui consilier Mihai-Octa-vian Blaj.Evenimentul a debutat în bisericaparohială cu hramul ,,Sfinții ArhangheliMihail și Gavriil”, prin săvârșirea SfinteiLiturghii de către un sobor de ierarhi șipreoți din țară și străinătate. Din sobor aufăcut parte IPS Părinte Mihail, Arhiepiscopde Praga și al ținuturilor cehe, IPS PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, PSPărinte Veniamin, Episcop al Basarabiei deSud, PS Părinte Siluan, Episcopul OrtodoxRomân al Ungariei, Părintele Boian Alek-sandrovic, vicar al Timocului, Părinteleparoh Mihai-Octavian Blaj, consilier eco-nomic al Arhiepiscopiei Aradului, PărinteleOvidiu-Doru Ursu, secretar al Pro-topopiatului Daciei Ripensis, PărinteleAndrei Danciu, preotul românilor dinPraga, Părintele Teodor Gorea, PărinteleViorel Mierlușca, Arhid. Tiberiu Arde-lean, inspector eparhial și alți sfințiți sluji-tori.
Cuvântul de învățătură a fost rostit de

către Preasfințitul Părinte Veniamin, care
le-a vorbit credincioșilor prezenți în număr
mare, despre pilda lucrătorilor răi din
Evanghelia Duminicii a 13-a după Rusalii
(Matei 21, 33-44), accentuând faptul că
noi suntem lucrătorii cărora Dumnezeu le-
a încredințat via – adică lumea aceasta,
până la cea de-a doua Sa venire. Acest
lucru ar trebui să ne sporească eficiența și
responsabilitatea de care avem a da seama
și să încercăm să nu urmăm în viața exem-
plul lucrătorilor răi, întrucât ,, pe cei răi cu
rău îi va pierde…” (cf. Matei 21, 41). Dato-
ria noastră de creștini este să recunoaștem
că Dumnezeu este ,,Stăpân al viei – vieții
noastre – și Lui să-I arătăm recunoștința și
iubirea noastră în toată această viață, a sub-
liniat Preasfinția Sa.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfințitul Părinte Mihail i-a oferit Chiri-arhului nostru, Înaltpreasfințitului PărinteTimotei, Ordinul Sfântul Rastislav, în

gradul al doilea, o icoană cu Sfinții Chirilși Metodie și o cruce de binecuvântare, iarpărintelui Octavian Blaj, organizatorulevenimentului, Medalia comemorativă aSfinților Chiril și Metodie. La rândul său,Părintele consilier le-a mulțumit tuturorierarhilor și preoților slujitori pentru par-ticipare, oferindu-le numeroase daruri.În după masa zilei, începând cu ora16.00, evenimentul cultural a continuat înspațiul special amenajat în curtea bisericiiparohiale. În debutul programului ierarhiiprezenți, domnul Sergiu Bîlcea,vicepreședintele Consiliului Județean Aradși domnul ing. Gheorghe Falcă, primarulMunicipiului Arad, au transmis mesajulde bun venit pentru românii veniți de pestegranițele țării și au transmis felicitări tutur-or celor implicați în organizarea acestuieveniment.Pe scenă au urcat români nativi dinvecinătatea granițelor României, care și-aupăstrat tradițiile și obiceiurile predându-le ca un tezaur din generație în generație,care au prezentat un frumos program artis-tic. În acest an, la eveniment au participatromâni din Voievodina și Timoc-Serbia,Chișinău, Cimișlia și Cahul-Basarabia,Cernăuți și Herța- Ucraina, Ungaria.Grupurile au fost însoțite atât de ierarhi șipreoți cât și de lideri culturali. Pe lângăgrupurile artistice din Serbia, Rep. Moldo-va, Ucraina și Ungaria, au venit în fața ară-denilor și invitații speciali: artista StelaBotez din Rep. Moldova și artistul NicolaeFurdui Iancu însoțit de formația Crai Nou.Moderatorul serii a fost actrița AngelaPetrean Varjaşi.Sâmbătă, 25 august, IPS PărinteMihail și PS Părinte Veniamin, însoțiți decătre Chiriarhul locului, IPS Părinte Tim-otei, au vizitat reședința arhiepiscopală dinArad, Mănăstirea Arad-Gai, MănăstireaFeredeu, Catedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad, Catedrala istorică aAradului, Biserica Parohiei Arad-Grădiște I***Festivalul Românilor de Pretutindenia început cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Arhiepiscop Timotei lainițiativa și prin deosebita implicare aPărintelui Mihai-Octavian Blaj, în urmăcu 10 ani în localitatea Covăsînț. Din anul2016 acesta se desfășoară în MunicipiulArad, în arealul bisericii ortodoxe Arad-Grădiște 1, într-un spațiu special amenajatpentru organizarea de evenimente cultur-ale și spirituale de o înaltă trăireromânească. Festivalul din acest an faceparte din programele culturale ce sederulează în cadrul Arhiepiscopiei Aradu-lui sub auspiciile Centenarului Marii Uniride la 1918.Evenimentul este organizat cu spri-jinul Arhiepiscopiei Aradului, PrimărieiMunicipiului Arad, Consiliului JudețeanArad, Centrului Cultural Județean Arad,Centrului Cultural Municipal Arad, Uni-versității Aurel Vlaicu din Arad.
AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Slujire arhierească și sfințirede capelă mortuară în Parohia Macea
În Duminica a 10-a după Rusalii, pre-

oții și credincioșii din Parohia Macea, au
avut bucuria de-al avea în mijlocul lor pe
Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul,
Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.
Cu acest prilej, Ierarhul a sfințit capela cu
hramul ,,Sfânta Treime” din cimitirul Paro-
hiei Macea (Satul Nou).

După aceasta, Preasfinția Sa a săvârșit
Dumnezeiasca Liturghie în capela nou
sfințită, împreună cu preoții din Parohia
Macea, Gheorghe Morar și Tudor
Budeanu și Arhid. Gheorghe Lehaci, în
prezența oficialităților locale, în frunte cu
domnul primar Ciprian-Gheorghe Otlă-
can și a unui număr mare de credincioși.În cuvântul de învăţătură rostit cu

acest prilej Preasfințitul Emilian a explicatEvanghelia Duminicii a 10-a după Rusalii,despre vindecarea lunaticului (Matei 17,14-23), referindu-se la importanța cred-inței, a postului și a rugăciunii în viațacreștinului. De asemenea, Preasfinția Sa avorbit credincioșilor prezenți despre viațași nevoința Sfântului Ioan Iacob de laNeamț, menționând că în vremea cândÎnaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit-ul Banatului era superior la Locurile Sfinte,prin mijlocirea sa, s-au adus la bisericaSeminarului Teologic de la Neamț un frag-ment dintr-un deget al Sfântului Ioan Iacob,Ceaslovul din care se ruga și metaniile,care sunt păstrate la loc de cinste în biser-ica cu hramul ,,Sfântul Cuv. Ioan Iacob dela Neamț” a Seminarului Teologic de laMănăstirea Neamț.La finalul sfintei slujbe, Ierarhul a ofer-it din partea Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop Timotei pentru capela ,,Sfân-ta Treime” din Macea, Sfântul Antimis șia explicat semnificația acestuia în cadrulSfintei Liturghii, după care a transmisbinecuvântarea Chiriarhului locului și i-afelicitat pe preoții și credincioșii din Maceapentru activitatea bisericească pe care odesfășoară în cuprinsul parohiei.Răspunsurile liturgice au fost oferitede un grup de studenți de la Facultatea deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad și cântăreții de la strană.Preotul paroh a mulțumit Ierarhului șituturor credincioșilor pentru participareala acest eveniment de suflet al parohiei.Liturghie arhierească cu prilejul hramului bisericiidin ȚelaZiua praznicului Schimbării la Față aDomnului nostru Iisus Hristos a reprezen-tat pentru credincioşii parohiei Țela , Pro-topopiatul Lipova, o zi de aleasă bucurie,întrucât, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţi-tului Părinte Arhiepiscop Timotei,Arhiepiscopul Aradului, în mijlocul lor apoposit Preasfinţitul Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.Ierarhul a fost întâmpinat de un soborde preoți avându-l în frunte pe PreaonoratulPărinte Protopop Nelu Mercea, protopop-ul Lipovei, care a adresat un frumos cuvântde întâmpinare.A urmat Sfânta Liturghie la care aufost prezenți un număr mare de credin-cioși ai parohiei Țela dar și credincioși dinsatele vecine. La vremea cuvenită, PreasfinţitulEmilian Crişanul a rostit cuvântul deînvăţătură despre marele eveniment ce aavut loc în viața Domnului Hristos șianume Schimbarea la Față. Preasfinția Saa arătat motivul pentru care MântuitorulHristos S-a urcat pe muntele Taborului,”pentru că muntele reprezintă prinînălțimea sa legătura dintre pământ și cer.Și astăzi muntele Taborului în ziua sărbă-torii este învăluit în ceață, amintind denorul de lumină care L-a învăluit pe Mân-tuitorul Hristos“. Preasfinția sa a subliniatfaptul că :,,fața omului este importantăpentru că ea reflectă ceea ce purtăm noi însuflet. Sfinții Părinți ai Bisericii consem-nează că și fața Mântuitorului se schimbaîn funcție de persoana cu care interacționa.
Prin Schimbarea la Față, Hristos

Domnul le demonstrează celor trei uceni-
ci și prin ei oamenilor că El este Fiul lui
Dumnezeu și nu este nici Moise și nici Ilie
sau un alt proroc așa cum unii oameni din
acea vreme credeau despre El.

Această minune a Domnului Hristos
demonstrează că învățătura Sa este Dum-
nezeiască și îi pregătește pe ucenicii Săi să
poată să-L vadă în lumina Dumnezeirii
Sale de după Înviere.”

La sfârșitul Sfintei Liturghii Preas-
finția sa, alături de Preaonoratul Părinte
Protopop Nelu Mercea și Preacucernicul
Părinte Șirian Mircea ,secretarul Oficiului
Protopopesc, împreună cu membrii Cer-
cului Misionar-Pastoral Lipova, coordo-
nat din încredințarea Înaltpreasfințitului
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului
,de către părintele Ardeuan Florin, au
săvârșit Sfânta Taină a Maslului.

Potrivit rânduielii liturgice a urmattradiționala înconjurare a sfântului locaș.La final, preotul paroh Blidariu Aurela adus mulțumiri ÎnaltpreasfințituluiPărinte Arhiepiscop Timotei pentrupurtarea de grijă și delegarea Preasfințit-ului Părinte Emilian în această parohie, lasărbătoarea hramului Sfintei Biserici, aadresat mulțumiri Preasfințitului PărinteEmilian Crișanul oferindu-i în dar oicoană cu chipul Maicii Domnului și ainvitat pe toată lumea prezentă la o agapăfrățească.Sfântul Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului, sărbătorit laMănăstirea Arad-GaiMiercuri, 8 august 2018, în ziua depomenire a Sfântului Emilian Mărturisi-torul, episcopul Cizicului, PreasfinţitulPărinte Emilian Crişanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului a săvârşit SfântaLiturghie în biserica nouă a MănăstiriiArad-Gai, împreună cu un sobor de preoţişi diaconi, în prezenţa obştii monahale demaici, condusă de maica stareţă EcaterinaJoldeş şi a credincioşilor veniţi pentru aparticipa la sfânta slujbă. Din sobor aufăcut parte Protos. Macarie Deleu,duhovnicul mănăstirii, Pr. Radu Kosztnerde la Parohia Pecica I, Arhid. GheorgheLehaci, Arhid. Claudiu Condurache şiDiac. Nicolae-Cristian Monea.În cuvântul de învăţătură, Ierarhul aprezentat viaţa Sfântului Emilian care aslujit ca episcop al cetăţii Cizicului, în tim-pul domniei împăratului Leon Armeanul(813-820) şi lupta purtată pentru apărareaşi cinstirea icoanelor în contextul icono-clast. Nevoind să se supună decretelor datede împărat, prin care se cerea scoatereaicoanelor din biserici, Emilian a fost supusla chinuri grele. Sfântul Emilian reprezin-tă pentru noi un model de mărturisire acredinţei ortodoxe, în lumea de azidevenind noi înşine icoane vii în BisericaMântuitorului Iisus Hristos, a mai adăugatPreasfinţia Sa.Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitu-lui Părinte Arhiepiscop Timotei, în cadrulSfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Emil-ian a hirotonit pe diaconul Nicolae-Crist-ian Monea întru preot pe seama ParohieiTăgădău, Protopopiatul Ineu şi pe tânărulteolog Răzvan-Nistor Chivulescu întru dia-con, urmând a fi hirotonit preot pentruParohia Craiva, Protopopiatul Ineu.Ierarhul i-a îndemnat pe cei doi tinerisă fie în parohiile încredinţate icoane aleslujirii preoţeşti, spre slava lui Dumnezeu,bucuria Bisericii şi mântuirea credin-cioşilor, felicitându-i pe ei, familiile lor, pedascălii şi duhovnicii care i-au format.La final, Preasfinţia Sa a transmisbinecuvântarea Chiriarhului locului, aÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei, amulţumit maicii stareţe dimpreună cuobştea monahală şi i-a binecuvântat pecredincioşii prezenţi la sfânta slujbă.Slujire arhierească și sfințirede troiță în Parohia CărandÎn Duminica a 11-a după Rusalii, 12august 2018, credincioșii din parohiaCărand, Protopopiatul Sebiș, au avut bucu-ria de a-l avea în mijlocul lor pe Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului.Preasfințitul Părinte a fost întâmpinatde un sobor de preoți format din Pr. CătălinRus de la Parohia Sebis II, Pr. Ionel Morarde la Parohia Seliște și preotul paroh FlorinGașpar, alături de un număr însemnat decredincioși.În dimineața zilei, Preasfinția Sa asfințit noua troiță a parohiei Cărand, ridi-cată cu sprijinul și osteneala unei familii decredincioși, după care a urmat săvârșireaSfintei Liturghii în biserica parohială.În cuvântul de învățătură, PreasfințitaSa a vorbit despre importanța iertării înviața creștinului, accentuând ideea că înmăsura în care noi îi iertăm pe cei ce negreșesc și Dumnezeu ne va ierta pe noi.Acesta a readus aminte credincioșilordespre perioada de post în care ne aflăm,vorbindu-le totodată și despre importanța

preacinstirii Maicii Domnului în viațacreștinului.Părintele paroh, Florin Gașpar i-a mulțu-mit Preasfintitului Părinte Emilian pentruprezența sa în mijlocul comunității parohiale,preoților slujitori, ctitorilor troiței sfințite șituturor celor prezenți la sfânta slujbă.Slujbă de priveghere în ajunul praznicului AdormiriiMaicii Domnului, la Mănăstirea Hodoș-BodrogÎncă din ajunul praznicului AdormiriiMaicii Domnului, mii de credincioşi din totcuprinsul Banatului şi a Câmpiei arădene,şi-au îndreptat paşii spre străvechea Mănă-stire Hodoş-Bodrog, pentru a se ruga laicoana Făcătoare de minuni a Maicii Dom-nului cu Pruncul și pentru a participa la slu-jbele ce se săvârșesc în această lavră mon-ahală milenară.Obștea monahală șipelerinii au avut bucuria de-al avea înmijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Emil-ian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului. Ierarhul a fost întâmpinatde obştea monahală, în frunte cu Preacu-viosul Protos. Grigorie Timiş, stareţulmănăstirii şi de sutele de pelerini. La par-aclisul de vară, înconjurat de soborul deslujitori, Preasfinția Sa a oficiat slujba dePriveghere.Din sobor au făcut parte Protos. Grig-orie Timiş, stareţul Sfintei Mănăstiri,Arhim. Nestor Iovan, Protos. Dr. IustinPopovici, consilier cultural, Protos. Dr.Nicolae Tang, lector universitar la Facul-tatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad, Pr. Adrian Zaha, protopopal Ineului, Pr. Vlad Oneț, preot capelan laPenitenciarul din Arad şi alţi părinți de laparohiile din vecinătate.În cadrul cuvântului de învăţăturăPreasfințitul Părinte Emilian a făcut oexegeză scripturistică a textelor paremi-ilor ce se citesc la slujba Vecerniei. Ier-arhul a tâlcuit visul Patriarhului Iacov, carea văzut o scară de la pământ la cer, pe carese urcau și se coborau îngerii, iar în vârfulscării a văzut pe Dumnezeu (cf. Facere 28,12). Scara din visul Patriarhului Iacov estetocmai Sfânta Fecioară Maria, deoarecepe această scară s-a coborât Dumnezeu –Iisus Hristos – și S-a întrupat din pântecelesău. Maica Domnului este Casa lui Dum-nezeu și Poarta Cerului, așa cum ne învațăPărinții Bisericii, și numai cei ce recunoscaceasta vor intra în Împărăția lui Dum-nezeu, a subliniat Preasfinția Sa.Procesiunea,,Drumul Crucii”După aceasta, miile de credincioşi aupornit la Procesiunea ,,Drumul Crucii’,care se face de aproape un secol, dinevlavia credincioşilor care veneau la Sfân-ta Mănăstire în aceste zile de hram şi caredoreau să-şi intensifice osteneala şi jertfalor închinată Maicii Domnului, an de an.Pe ,,Drumul Crucii” au rostit bogatecuvinte de învăţătură şi zidire sufleteascăpărintele Flavius Petcuţ, protopop alAradului, părintele Petru Ursulescu de laParohia Arad-Micalaca Nouă, PărinteleProtos. Nicolae Tang iar în încheiere Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanul a încu-nunat această procesiune cu un părintesccuvânt de binecuvântare pentru toțipelerinii care participă în aceste zile la hra-mul de vară al mănăstirii.Slujbele sfinte s-au desfăşurat pe totparcursul nopţii, săvârşindu-se Taina Sfân-tului Maslu, slujba Prohodului MaiciiDomnului, Sfânta Liturghie, acatiste şi alterugăciuni închinate Maicii Domnului.Adormirea Maicii Domnuluisărbătorită la MănăstireaArad-GaiMiercuri, 15 august 2018, depraznicul Adormirii Maicii Domnului,Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,s-a aflat în mijlocul obștii monahale demaici de la Mănăstirea ,,Sfântul SimeonStâlpnicul”, Arad-Gai. Cu acest prilej, Ier-arhul a săvârșit Sfânta Liturghie în altarulde vară al așezământului monahal. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Din soborul slujitor au făcut parte:Protos. Macarie Deleu, duhovnicul mănă-stirii, Pr. Ilie Nădăban de la Parohia Curtici,Pr. Aurel Bonchiș de la Parohia Șega 1, Pr.Tudor Budeanu de la Parohia Macea, Pr.Daniel Dumitru de la Parohia ChișineuCriș 1, Pr. Cristian Ungureanu de la Paro-hia Zăbalț, Arhid. Mircea Proteasa și Arhid.Gheorghe Lehaci.Preasfinția Sa a rostit cuvântul deînvățătură despre importanța prazniculuisărbătorit astăzi, Adormirea Maicii Dom-nului. Maica Domnului este este maislăvită decât heruvimii și serafimii pentrucă datorită ei, stăpâniile și puterile cereștile-a oferit prin Maria prilejul de a cunoaștemai bine ca înainte bunătatea și înțelepci-unea lui Dumnezeu. Ea a fost cântată îninsuflările și cuvintele prorocilor înaintede nașterea ei, iar noi, dacă dorim să neîmbogățim în Dumnezeu, nu am puteaface acest lucru fără harurile și mijlocirilePururea Fecioarei Maria. Prin exemplulde viețuire al Maicii Sfinte învățăm cum sărămânem și să fim oameni, în adevăratulsens al cuvântului.La final, Preasfințitul Părinte Emilian atransmis binecuvântarea Înaltpreasfințitu-lui Părinte Timotei, Arhiepiscopul Araduluiși a mulțumit sfințiților slujitori și tuturorcredincioșilor prezenți la Sfânta MănăstireArad-Gai în această zi de mare sărbătoare.Liturghie arhierească săvâ-rșită la bisericuța din incinta Spitalului Clinic Ju-dețean din AradMiercuri, 29 august, la pomenireaTăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul,Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,s-a aflat în mijlocul comunității Bisericii„Sfintei Cuvioasă Parascheva” din incin-ta Spitalului Clinic Județean din Arad. Cuaceastă ocazie Ierarhul arădean a săvârșitSfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Dinsobor au făcut parte Pr. Dr. Cucu CiprianVasile, preot duhovnic al acestei instituțiisanitare și secretar eparhial, Pr. NeamțuCornel și Arhid. Mircea Proteasa. Răspun-surile liturgice au fost date de Grupul vocal„Sfântul Ioan Hrisostom” condus de Prof.Drd. Paul Krizner.Preasfinția Sa în cuvântul de învățăturărostit a evidențiat viața aleasă a SfântuluiIoan Botezătorul dar și exempul de stator-nicie și luptă pentru adevăr pe care acestmare sfânt l-a avut chiar în fața morții.La finalul Sfintei Liturghii Preasfinți-tul Emilian Crișanul a transmis binecu-vântarea Înaltpreasfințitului Părinte dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Araduluiși a mulțumit preoților slujitori dar și cred-incioșilor pentru comuniunea în care: ,,ne-a ajutat Dumnezeu să ne aflăm astăzi laSărbătoarea Tăierii capului Sfântului IoanBotezătorul.”
ACTIVITĂŢI EDU-CAŢIONALE ŞI SO-CIALE 

Purtarea de grijă a MaiciiDomnului prin implicarea bisericii: proiectul național„Masa Bucuriei” în ParohiaBuhaniÎn cea dintâi zi a Postului AdormiriiMaicii Domnului, 15 familii defavorizatedin cuprinsul Parohiei Buhani cu filiaMinead, Protopopiatul Sebiș, au putut simțimijlocirea și purtarea de grijă a MaiciiDomnului care prin implicarea BisericiiOrtodoxe, a trimis o mângâiere cereascăpeste sufletele și viețile celor încercați degreutăți.Școala de vară din ParohiaIntrarea Domnului înIerusalim, Arad-Grădiște 2În perioada 6 – 10 august 2018, înParohia Arad Grădiște 2, preot paroh RojaViorel, s-a desfășurat o școală de varăadresată copiilor doritori să se inițieze înlimba franceză și în calculatoare. Astfel, zil-nic, de la ora 10 la 12, cursurile nonformalede limba franceză au fost conduse de

doamna profesor Camelia Circa – Chirilăde la Colegiul Național Moise NicoarăArad, iar de la ora 13, cele de calculatoarede domnul Mircea Circa – Chirilă, exam-inator în cadrul Centrului ECDL al Uni-versității de Vest Vasile Goldiș Arad.Surprinzător a fost faptul că, în ciudazilelor caniculare de vacanță, copiii auvenit zilnic și și-au făcut și temele primitepentru acasă (redactare texte în word,prezentări ppt).Părintele paroh Roja Viorel a petrecutultima zi a școlii de vară alături de copiiiparohiei, care i-au mărturisit ce au învățatpe parcursul săptămânii și au avut parte deo surpriză dulce, o prăjitură din parteadoamnei preotese. De asemenea, la finalulultimei zile de cursuri, au primit din parteacelor doi domni profesori câteva daruri:cărți în limba franceză, seturi de pictură,accesorii pentru rechizite.Trebuie menționat și faptul că, par-ticipând copii de vârste variate (de la preș-colari la liceeni), în fiecare zi, copiii maimari au devenit ajutoare de nădejde pentrudomnii profesori în a le ghida pașii șiatenția celor mai mici. Mulțumiri deosebiteîn acest sens celor trei elevi de la ColegiulNațional Moise Nicoară: Anyia Circa –Chirilă, Luana Trifon și Radu Preda.Proiectul ,,Masa Bucuriei” înParohia Arad-Sega 1În ajunul prăznuirii Adormirii MaiciiDomnului, în Parohia Arad-Şega 1, s-aderulat proiectul ,,Masa Bucuriei”, cubinecuvântarea Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei, prin Sectorul Social-filantropic. Proiectul reprezintă buna con-lucrare între Patriarhia Română şi SelgrosCash&Carry SRL de ajutorare a celor aflaţiîn nevoi, împlinind astfel cuvântul Dom-nului Hristos: ,,Fiţi milostivi” (Luca 6,36).Un strop de mângâiere, o mulţumire dininimă din partea celor care au primitdăruirea celor implicaţi.Hramul bisericii din ParohiaFântâneleÎn zilele de 14 și 15 august ParohiaFîntînele și-a sărbătorit hramul, care este,,Adormirea Maicii Domnului”. Cu acestprilej, în seara zilei de ajun a sărbătorii, s-a oficiat slujba Vecerniei cu Litie și slujbaProhodului Maicii Domnului după care aavut loc o procesiune, în jurul bisericii, cuSfântul Epitaf pe care este reprezentatăicoana Adormirii Preasfintei Născătoarede Dumnezeu.În dimineața zilei de sărbătoare, la ora9, s-a oficiat Utrenia și Sfânta Liturghie,urmată de un Te Deum de mulțumire lacare au participat preoții din vecinătate.Răspunsurile liturgice, au fost date decătre tinerii parohiei.După oficierea slujbei a urmat o ser-bare închinată Anului omagial al unității decredință și de neam și a anului comemo-rativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.La final, părintele paroh Dan-DorinMândra a mulțumit preoților prezenți laHramul Parohiei, precum și tuturor celorcare s-au ostenit pentru organizarea aces-tuia, oferind tuturor o agapă frățească.Ierarhii arădeni au participat laevenimentele organizate dePrimăria Vladimirescu pe temaCentenarului Marii UniriJoi, 16 august 2018, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,însoțit de către Preasfințitul Părinte Emil-ian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, au participat la un noueveniment de marcă organizat de cătrePrimăria Comunei Vladimirescu pe temaCentenarului Marii Uniri de la 1918.Evenimentul a debutat pe platoul dinfața Casei de Cultură din localitate, cu oslujbă de binecuvântare, săvârșită de cătrecei doi ierarhi, înconjurați fiind de cătreun sobor de preoți, în prezența personal-ităților prezente, a reprezentanților admin-istrației, a oamenilor de cultură și anumeroșilor localnici. După aceasta a avutloc dezvelirea bustului ideologului șicorifeului unirii, Vasile Goldiș de cătreÎnaltpreasfințitul Părinte Timotei dimpre-ună cu domnul Ioan Crișan, primarul local-

ității. Cu acest prilej, Chiriarhul arădean arostit un cuvânt de evocare a evenimentu-lui și de apreciere și felicitare pentru orga-nizatori. Discursuri au mai rostit și domnulprimar Ioan Crișan, domnul Aurel Arde-lean, Președintele Universității de Vest,,Vasile Goldiș” din Arad, domnul DoruSinaci, Directorul Bibliotecii Județene dinArad, care au punctat prin cuvântările lorpersonalitatea lui Vasile Goldiș și semnifi-cația actului de la 1918.După aceasta, în sala de spectacoledin localitate, a avut avut loc înmânareaunor Diplome de merit tuturor celor care s-au implicat în realizarea obiectivului, pre-cum și altor cetățeni care au adus cinstecomunei.Întâlnirea a fost încununată de con-ferința cu titlul ,,Jertfa unirii noastre”,susținută de domnul Dan Puric, care le-aprezentat celor prezenți momentele impor-tante de unire și dezbinare, consemnate înIstoria României.Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitu-lui Părinte Timotei, la acest eveniment aparticipat și Corul Seminarului TeologicOrtodox din Arad. Tinerii seminariști, diri-jați de domnul Prof. Adrian-Ștefan Bugyi,au interpretat un repertoriu patriotic. Deasemenea, tânărul Leonard Mateescu, fiual Comunei Vladimirescu, a interpretatcântecul patriotic ,,Nu plânge, MaicăRomânie!”.ÎPS Părinte Timotei a participatla sesiunea internațională decomunicări științifice cu tema„Aradul – capitala politică a Marii Uniri“, în cadrul Zilelor AraduluiMarți, 21 august 2018, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a participat la deschiderea ofi-cială a Sesiunii internaționale de comu-nicări științifice, dedicată Zilelor Aradu-lui, intitulată ,,Aradul – Capitala politică aMarii Uniri”. La întrunire au participat zecide istorici din județul Arad, dar și din altejudețe ale țării și chiar din străinătate.Evenimentul a avut loc în Sala RegeleFerdinand de la Primăria MunicipiuluiArad, în sala Senatului de la Universitatea„Aurel Vlaicu“, în sala Senatului de la Uni-versitatea de Vest „Vasile Goldiș“ și în sala„Astra“ de la Biblioteca Județeană „A.D.Xenopol“. Deschiderea oficială a sesiuniiinternaționale de comunicări științifice aînceput la ora 9.15, în sala Regele Ferdi-nand. Cu acest prilej, ÎPS Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului a rostit oalocuțiuni cu privire la importanța acesteiîntruniri științifice la Arad, în Anul Cente-nar.Proiectul ,,Masa Bucuriei”în Parohia MădrigeștiMarți, 21 august, cu binecuvântarea șipurtarea de grijă a ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei Seviciu, Arhi episcopulAradului, în Parohia Mădrigeşti, Proto -popiatul Sebiş, s-a derulat proiectul națion-al „Masa Bucuriei”.În cadrul acestui proiect au primit ali-mente 10 familii nevoiaşe, acțiunea social-filantropică derulată de Patriarhia Românăîn parteneriat cu Selgros Cash&Carry, s-adesfășurat în Parohia Mădrigești și celedouă filii, Buceava și Șoimus.ÎPS Părinte Timotei a participatla Ședinta Festivă a ConsiliuluiLocal municipal AradMiercuri, 22 August 2018, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a participat la ședința festivă aConsiliului Local Municipal Arad, des-fășurată la Palatul Cultural, în sala de con-certe recent restaurată. Cu acest prilej, s-asemnat acordul de înfrăţire cu sectorul Răş-cani al capitalei Chişinău (RepublicaMoldova), moment urmat de acordareadistincţiilor şi titlurilor onorifice pentru ară-denii care au o contribuţie importantă ladezvoltarea oraşului.Adunarea pe ţară a OasteiDomnului la AradÎn fiecare an, după praznicul AdormiriiMaicii Domnului, la Arad se adună mem-

brii Oastei Domnului din diferite părţi aleţării în biserica Parohiei Arad-Centru pen-tru a se ruga, a cânta şi a se zidi sufleteşte,adăpându-se din izvorul Cuvântului.Sfânta Liturghie din dimineaţa zilei afost slujită de către preoţii acestei parohii –P.C. Pr. Micoroi Traian, parohul acesteiparohii, P.C. Pr. Ioja Cristinel, decanul Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, P.C.Pr. Tulcan Ioan, P.C. Pr. Lazăr Ioan, P.C. Pr.Crişan Eugen, diac. Herlo Viorel şi diac.Orădan Paul. Acestora li s-au adăugat P.C.Pr. Iosif Toma din Sfatul Frăţesc al OasteiDomnului, P. Cuv. Ierom. Pimen Lupu şiP.C. Pr. Damir Ioan din Caransebeş.După amiază au avut loc lucrărileAdunării, de faţă fiind participanţi dinArad, Sibiu, Reşiţa, Oradea, Beiuş, Tim-işoara, chiar şi din Galaţi şi Suceava. În vre-mea Vecerniei, a poposit alături de mem-brii Oastei şi I.P.S. Părinte ArhiepiscopTimotei însoţit de P.S. Veniamin Goreanu,Episcopul românilor din Basarabia de Sud,făcând astfel bucuria acestei zile să fiedeplină.Credincioșii din Șimand înpelerinaj la mănăstirile dinMuntenia și DobrogeaSub auspiciile Anului omagial alUnităţii de credinţă şi de neam, un grup decredincioşi de la parohia Şimand, pro-topopiatul Arad, însoţiţi de părintele parohGabriel Gosta, au săvârşit un pelerinaj lamănăstiri reprezentative din Muntenia şiDobrogea. Au fost vizitate peste 10 mănă-stiri şi obiective istorice, mai ales celelegate de formarea poporului român şiînceputurile propovăduirii EvanghelieiDomnului Iisus Hristos în spaţiul dintreCarpaţi, Dunăre şi Marea Neagră. Moti-vaţia profundă a acestui pelerinaj, ce s-aîntis pe o perioadă de trei zile, a fost de faptaceea de a-i apropia cât mai mult pe cred-incioşi de sensul evenimentelor sărbătoriteîn acest an 2018, Anul Centenarului MariiUnirii, mai precis de înţelegerea rolului pecare Biserica şi credinţa străbună le-aujucat în înfăptuirea acestui deziderat care aavut ca fundament mai întâi unitatea decredinţă şi de limbă a românilor.Activități de vacanță în Parohia SederhatÎn după amiaza zilei de Duminica 26august 2018 în Parohia Sederhat s-au des-făşurat mai multe activităţi educaționale ceau avut în centrul atenției pe copiii din satulSederhat. Acest eveniment aflat la primaediției a avut loc în urma unui parteneriatdintre Parohia Ortodoxă Română Sederhatşi Grădiniţa Sederhat. Aceste activități devacanță au cuprins mai multe jocuri print-re care amintim: pictură pe ceramică,înălțarea zmeurilor, confecționarea debrățări și lănțișoare din macaroane pictatemanual, mâinile prieteniei precum si multealte activitati desfășurate in aer liber care auadus un zâmbet dulce pe buzele celor micidar si a părinților prezenți.Sponsorii principali au fost ParohiaOrtodoxă Română Sederhat şi GrădiniţaSederhat. La sfârșitul evenimentului fiecarecopil participant a primit din partea orga-nizatorilor câte o diplomă de participare şiun pachet.Pelerinaj la MănăstireaHodoș-Bodrog cu deținuteledin Penitenciarul AradZiua de 28 august 2018, prin binecu-vântarea IPS Timotei Seviciu, Arhiepis-cop al Aradului, a fost o zi de aleasăprețuire pentru un grup de 14 femei,deţinute, de la Penitenciarul Arad (SecţiaExterioară), coordonate de către preotulVlad Oneț, preotul capelan al Penitencia-rului Arad, alături de angajați ai Serviciu-lui Educație și Asistență Psihosocială, careau asigurat buna desfășurare a pelerinaju-lui de la Mănăstirea Hodoș-Bodrog.Vizita la Mănăstirea Hodoș-Bodrog afost încheiată cu o agapă creştinească ofer-ită în trapeze mănăstirii.Tabără creștin-ortodoxă pen-tru copii la Schitul TămandCu binecuvântarea Inaltpreasfințitu-lui Părinte Timotei Arhiepiscop al Aradu-

lui, Sectorul Social Filantropic și Mision-ar a organizat o tabără pentru copiii dinparohiile arădene, în ultima saptămână aanului bisericesc (28-31 august 2018).Tabăra s-a desfășurat la Schitul Tămanddin cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului, într-o locație liniștită, departe de agitație și traf-ic. Activitatea a avut și un caracter social,întrucât au participat și copii din familiidevaforizate, unele aflate în incapacitateade a oferi condiții minimale de subzistență,creștere și educație. Cei 33 de participanțiau fost copii din Centrul de zi „NaștereaMaicii Domnului” al Asociației FilantropiaArad, din Parohia Ortodoxă Aradul Nou șiParohia Ortodoxă Caporal Alexa care auadus multă bucurie prin inocența și veselialor. Coordonatorul întregii activități ataberei a fost părintele Gabriel Mariș con-silier social al Arhiepiscopiei Aradului. Unajutor însemnat în organizarea taberei avenit și din partea P.C. pr. Liviu Pamfiloiude la Parohia Caporal Alexa.Între activitățile efectuate menționăm:rugăciunea dimineața și seara cu soborul demaici, bătutul toacei, trasul clopotelor, cumscriem pomelnicele, concurs de desen reli-gios, drumeție, admirarea naturii, activitățisportive, de curățenie, de ecologizare,prepararea mâncării, concurs biblic, foc detabără, picnic, activități recreative, etc. Unadintre cele mai frumoase activități a copi-ilor a fost o „Horă a Unirii” amintindu-neși de anul 2018 proclamat de Sfântul Sinodal Bisericii Ortodoxe Române drept AnulOmagial al unității de credință și de neamși Anul comemorativ al făuritorilor MariiUniri din 1918.Taberele de vară reprezintă cea maibună ocazie în care copiii pot cunoaștenatura cu frumusețile ei, pot îmbrațișaaventura și descoperi multe lucruri noidespre ei înșiși, despre mediul înconjură-tor și se pot distra într-un spatiu verde șirelaxant. De menționat ar fi și faptul că pe peri-oda desfășurării taberei, copii nu au avutacces la internet, tv, radio iar la telefoane auavut voie foarte putin pentru a comunica cupărinții dimineața și seara. Acest lucru aîncurajat copiii la o socializare reală și defolos.Părintele Ciprian Tripa, preotul sluji-tor al schitului, a adus mulţumire copiilorpentru cumințenia de care au dat dovadă,iar la plecarea copiilor, a săvârșit mai multerugăciuni pentru elevi. Deasemenea maicaSerafima, stareţa schitului, cea care împre-ună cu soborul i-a înconjurat cu multădragoste pe toți copii pregătindu-le maimulte bucurii, i-a lăudat pentru ascultareade care au dat dovadă.Cele peste 50 de activități desfășurateîn perioada taberei au fost susținute prinpurtarea de grijă a Asociației Ortodoxe„Sf.M.Mc.Gheorghe” Aradul Nou.Schitul Tămand a fost înfiinţat în 2009,pe terenul primit din partea ConsiliuluiJudeţean Arad, în urma desfiinţării Spi-talului social de bătrâni. Biserica de lemn,în stil maramureşean, a fost construită încădin 2003, iar după înfiinţare, în incintă aufost amenajate chiliile, şi alte clădiri anexe.La ora actuală, în acest lăcaş sunt 5vieţuitoare, sub îndrumarea maicii stareţeMonahia Serafima Ciorba. În cadrul schi-tului se află un centru pentru vârstnici înamenajare, renovare și extindere. Hramulaşezământului monahal este „Aşezareaveşmântului Născătoarei de Dumnezeu înbiserica Vlaherne” și „Sf. Voievod Ştefancel Mare şi Sfânt”, sărbătorit pe 2 iulie.
CERCURI MISIONARE

În luna August au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele parohiiarădene:- Protopopiatul Arad: Sântana I;- Protopopiatul Ineu: Şiclău; Arăneag;- Protopopiatul Lipova: Șiștarovăț;- Protopopiatul Sebiș: Prunișor;Crocna; (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro) 
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AGENȚIA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

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

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

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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Miercuri 01 august – a desfăşuratactivităţi de birou;Joi 02 august – a desfăşurat activi-tăţi de birou;Vineri 03 august – a desfăşuratactivităţi de birou;Duminică 05 august – a binecu-vântat lucrările de renovare exterioarăefectuate la sfânta biserica cu hramurile,,Intrarea Mântuitorului în Ierusalim” și,,Sfânta Cuv. Parascheva”, Parohia Șagu,Protopopiatul Arad. A săvârșit SfântaLiturghie arhierească înconjurat de unsobor de preoți și diaconi. A predicat des-pre ,,Calea spre Împărăția cerească” (cf.I Cor. 4; Matei 17). La sfârșitul SfinteiLiturghii, Înaltpreasfinția Sa i-a oferitpreotului paroh Marius Ardelean distin-cția de iconom stavrofor, în semn deapreciere pentru frumoasa activitate pas-toral-misionară desfășurată în parohie.În ajunul Sărbătorii Schimbării laFaţă a Mântuitorului Hristos a participatla slujba de priveghere săvârșită în bise-rica veche a Mănăstirii Hodoș-Bodrog.Luni 06 august – a săvârşit slujbaSfintei Liturghii, înconjurat de un soborde preoţi şi diaconi, în altarul de vară alMănăstirii Hodoş-Bodrog. A predicatdespre ,,Omul după chipul lui Dumne-zeu” (cf. II Petru 1; Matei 17). În cadrulSfintei Liturghii tânărul teolog Nicolae-Cristian Monea a fost hirotonit diacon decătre Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,urmând a fi hirotonit preot pe seamaParohiei Tăgădău, Protopopiatul Ineu.Marți 07 august – a desfăşurat acti-vităţi de birou;Miercuri 08 august – a desfăşuratactivităţi de birou;Joi 09august– a desfăşurat activităţide birou;Vineri 10 august –  a desfăşuratactivităţi de birou;Duminică 12 august – a săvârşitslujba de binecuvântare a lucrărilor derefacerea totală a exteriorului bisericii

care s-au executat la biserica ParohieiȚipari, Protopopiatul Arad, precum şialte lucrări de înfrumuseţare efectuate încurtea bisericii. A săvârșit Sfânta Litur-ghie Arhierească înconjurat de un soborde preoţi şi diaconi. La predică a vorbitdespre ,,Valoarea omului în cântarulveșniciei” (cf. 1 Cor. 9; Mt. 18. A hiroto-nit în cadrul Sfintei Liturghii pe părinte-le diacon Răzvan-Nistor Chivulescu întreapta de preot, pe seama parohiei Crai-va, Protopopiatul Ineu. La finalul SfinteiLiturghii, părintele paroh Mihai Oprea afost hirotesit iconom, în semn de apre-ciere pentru întreaga activitate desfăşu-rată în această parohie în cei patru ani depăstorire.În după-amiaza aceleiaşi zile, Chi-riarhul a poposit şi în biserica de lemn afiliei Adea, unde a săvârșit Slujba Vecer-niei și Paraclisul Maicii Domnului, ros-tind la final un cuvânt de învățătură des-pre ,,Legătura dintre praznicele de sfârșit

a anului bisericesc. După aceasta, Chi-riarhul a vizitat şantierul de pictură carese află în plină desfăşurare, dând şi aiciindicaţiile şi îndemnurile cuvenite.Luni 13 august – a desfăşurat acti-vităţi de birou;Marți 14 august – a desfăşurat acti-vităţi de birou; în ajunul PrazniculuiAdormirii Maicii Domnului, a săvârșitslujba Vecerniei cu Litie la MănăstireaArad-Gai, înconjurat de un sobor depreoți. Miercuri 15 august – În ziua praz-nicului Adormirii Maicii Domnului, aoficiat Sfânta Liturghie Arhierească laMănăstirea Hodoş-Bodrog. În cele douăcuvântări rostite la Slujba de Priveghereși la Sfânta Liturghie, Chiriarhul a vorbitsub titlul ,,Ușa Bisericii”, (cf. Iez. 43-44;Filip. 2; Lc. 10).Tot în această zi de praz-nic, Chiriarhul a poposit în Parohia Firi-teaz, unde a săvârșit Slujba Vecerniei șia binecuvântat lucrările de renovare efec-tuate la sfânta biserică.Joi 16 august – a participat la uneveniment de marcă organizat de cătrePrimăria Comunei Vladimirescu pe temaCentenarului Marii Uniri de la 1918.Chi-riarhul arădean a rostit un cuvânt de evo-care a evenimentului și de apreciere șifelicitare pentru organizatori. Întâlnirea afost încununată de conferința cu titlul,,Jertfa unirii noastre”, susținută de dom-nul Dan Puric, care le-a prezentat celorprezenți momentele importante de unireși dezbinare, consemnate în IstoriaRomâniei.Vineri 17 august– a desfăşurat acti-vităţi de birou;Duminică 19 august – a sfințitlucrările făcute la edificiul bisericii paro-hiale cu hramul ,,Nașterea Sfântului IoanBotezătorul” de la Parohia Arad- Bujac.A săvârșit Sfânta Liturghie arhierească,alături de Preasfințitul Părinte Dr. Emi-lian Crişanul, episcop-vicar, înconjurațide un sobor de preoți. După săvârșirea

slujbei de sfințire a urmat Sfânta Litur-ghie Arhierească în cadrul căreia, la vre-mea rânduită, Chiriarhul arădean a pre-dicat despre ,,Bogățiile tinereții” (cf. 1Cor. 15; Mt. 19). În după-amiaza zilei,Chiriarhul arădean, a poposit în mijloculcredincioșilor din Parohia Cicir, Proto-popiatul Arad. Cu acest prilej, Înalt-preasfinția Sa, înconjurat de un sobor depreoți, a sfințit troița eroilor și a săvârșitslujba Vecerniei. La finalul slujbei, a ros-tit un cuvânt de învățătură în contextulcitirilor scripturistice ale duminicii a 12-a după Rusalii.Luni 20 august – a desfăşurat acti-vităţi de birou;Marți 21 august – a participat ladeschiderea oficială a Sesiunii interna-ționale de comunicări științifice, dedica-tă Zilelor Aradului, intitulată ,,Aradul –Capitala politică a Marii Uniri”. Cuacest prilej, Chiriarhul arădean a rostit oalocuțiuni cu privire la importanța aces-tei întruniri științifice la Arad, în AnulCentenar. Miercuri 22 august – a participat laședința festivă a Consiliului Local Muni-cipal Arad, desfășurată la Palatul Cultu-ral. Cu acest prilej, s-a semnat acordul deînfrăţire cu sectorul Răşcani al capitaleiChişinău (Republica Moldova), momenturmat de acordarea distincţiilor şi titluri-lor onorifice pentru arădenii care au ocontribuţie importantă la dezvoltarea ora-şului.Vineri 24 august– a desfăşurat acti-vităţi de birou; A primit delegația Biseri-cii Ortodoxe din Praga la ReședințaArhiepiscopală.Sâmbătă 25 august – a însoțit dele-gația Bisericii Ortodoxe din Praga în vizi-tă la Catedralele arădene, Mănăstirea Gai,Mănăstirea Feredeu, Muzeul „Ioan Sla-vici” – Șiria.Duminică 26 august– a participat lacea de-a X-a ediție a Festivalului Româ-nilor de Pretutindeni, organizat în Paro-

hia arădeană Grădiște 1, la inițiativaPărintelui consilier Mihai-Octavian Blaj.Evenimentul a debutat în biserica paro-hială cu hramul ,,Sfinții ArhangheliMihail și Gavriil”, prin săvârșirea Sfin-tei Liturghii de către un sobor de ierarhiși preoți din țară și străinătate. La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfințitul Părinte Mihail i-a oferit Chi-riarhului nostru, Ordinul Sfântul Rasti-slav, în gradul al doilea, o icoană cuSfinții Chiril și Metodie și o cruce debinecuvântare, iar părintelui OctavianBlaj, organizatorul evenimentului, Meda-lia comemorativă a Sfinților Chiril șiMetodie. În după masa zilei, evenimen-tul cultural a continuat în spațiul specialamenajat în curtea bisericii parohiale. Pescena au urcat români din vecinătateagranițelor României, care și-au păstrattradițiile și obiceiurile predându-le ca untezaur din generație în generație.Tot în această zi a participat la lucră-rile Adunării Oastei Domnului din dife-rite părţi ale ţării în biserica ParohieiArad-Centru, însoţit de P.S. VeniaminGoreanu, Episcopul românilor din Basa-rabia de Sud.Luni 27 august – a desfăşurat acti-vităţi de birou;Marți 28 august – a desfăşurat acti-vităţi de birou;Miercuri 29 august – a participat laSfânta Liturghie săvârșită în CatedralaVeche ,,Nașterea Sfântului Ioan Boteză-torul” din Arad. La finalul slujbei, Chi-riarhul arădean, i-a binecuvântat pe cre-dincioșii prezenți la Sfânta Liturghie.Joi 30 august – a desfăşurat activi-tăţi de birou;Vineri 31 august – a prezidat şedin-ţa Permanenţei Consiliului Eparhial; adesfăşurat activităţi de birou;A avut peste 110 audiențe la birou șila Reședința arhiepiscopală.Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

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


