
„Staţi deci tari în libertatea cu
care Hristos ne-a făcut liberi şi nu
vă prindeţi iarăşi în jugul
robiei” (Galateni 5, 1)1. Libertatea – o preocupareconstantă a umanitățiiLibertatea a preocupat încădin antichitate pe unii filosofi caPlaton sau Socrate, dar şi în tim-purile moderne ca ImmanuelKant, Nicolae Berdiaev, Jean PaulSartre şi mulţi alţii. Libertatea apreocupat, de asemenea, pe uniiintelectuali care reflectau asupraraportului dintre libertatea indi-vidului şi ordinea socială, bazatăpe legi, pe drepturi şi pe oblig-aţii.Astăzi, în contextul capitalistal noilor ideologii seculariste, seacordă prioritate drepturilor saulibertăților individuale, fără nicioreferință la valorile credinței înDumnezeu şi la vocația omului dea trăi o viață eternă.Deși tema libertății, ca aspirațiepermanentă a persoanelor şi apopoarelor, a preocupat omenireade-a lungul timpului, totuși nuexistă o definiție comună a lib-ertății, esența acesteia fiind greude definit. Cu toate acestea, se faceadesea distincţie între libertatea
naturală a omului, ca liber arbitrude-a alege între bine şi rău, şi lib-
ertatea socială, ca libertate acor-dată individului de către societateaîn care trăiește.Desigur, libertatea naturalăşi libertatea socială au o anumităvaloare pentru toţi oamenii, darpentru creştini acestea nu repre -zintă libertatea spirituală de -
plină, libertate descoperită lumiide Iisus Hristos şi dăruită celorce cred în El.

2. Libertatea omului s-a dete-riorat (pervertit) prin căderea luidin comuniunea de viață cu Dum-nezeu, creatorul universului şi alomuluiLibertatea pe care o are omul,ca persoană creată după chipul luiDumnezeu (cf. Facere 1, 26-27), afost grav deteriorată sau coruptăprin neascultarea de Dumnezeu aprotopărinţilor noștri Adam şi Eva,când omul a voit să fie ca Dum-
nezeu, dar în uitare şi despărțire de
Dumnezeu (cf. Facere cap. 2).Întrucât toţi oamenii au moștenitfirea lui Adam cel vechi(cf. Romani cap. 5, 12), libertateaomului pe pământ este pervertităde păcat înțeles ca mod de exis-tență egoist şi posesiv, care-lîmpiedică pe om să iubească deplinşi permanent pe Dumnezeu şi petoți oamenii („Nu fac binele pe
care-l voiesc, ci răul pe care nu-l
voiesc” – constată Sfântul Apos-tol Pavel – Romani 7, 19).De asemenea, libertatea omuluieste pervertită şi de duhurile
răutății (puterile demonice), careîndeamnă adesea pe om la necred-

ință şi la neascultare de Dumnezeu,precum şi la ură faţă alți oameni.De aceea, creştinul luptă „împotri-
va (…) duhurilor răutății care se
află în văzduh” (Efeseni 6, 12).În sfârșit, cel mai mare obsta-
col al libertății omului este
moartea, deoarece aceasta seopune dorinței omului de a trăi per-manent viaţa sa în relație cu lumeavăzută (oamenii şi natura). Dinacest motiv, Sfânta Scriptură nespune că „vrăjmașul cel din
urmă (al omului) care va fi nimic-
it este moartea” (1 Corinteni15,26).3. Iisus Hristos – Noul Adam –a biruit păcatul, iadul şi moartea,dăruind astfel omului libertateadeplină de a iubi pe Dumnezeu şipe semeniIisus Hristos, Fiul veșnic al luiDumnezeu, S-a făcut om toc-mai pentru a elibera pe oameni de
păcat, de duhurile răutății şi de
moarte, acestea fiind obstacolemajore ale libertății spirituale aomului. În această privință, SfântulApostol Pavel spune că Fiul luiDumnezeu S-a făcut om „ca să

surpe prin moartea Sa pe cel ce
are stăpânirea morţii, adică pe
diavolul şi să izbăvească pe aceia
pe care frica morţii îi ţinea în robie
toată viaţa” (Evrei l Adam, prinascultare smerită de Dumnezeupână la moarte pe Cruce şi prinÎnvierea Sa din morți, elibereazăpe oameni din starea de robi ai
păcatului, ai duhurilor rele şi ai
morţii, înălțându-i la starea de „fii
ai slavei lui Dumnezeu”(cf. Romani 8, 21). Ca rod allucrării mântuitoare şi eliberatoarea lui Hristos, prin Sfântul Botez,se dăruiesc creștinului iertarea
păcatelor, înfierea după har şi
învierea din moarte, adică o viaţă
spirituală nouă, după cum apromis Iisus Hristos, zicând: „Eu
sunt Învierea şi Viaţa, cel ce crede
în Mine, chiar dacă va muri, va
trăi” (Ioan 11, 25). Iar viaţa ceanouă a celor care cred în Hristos secultivă în Biserica lui Hristos prinharul Duhului Sfânt pentrudobândirea vieții veșnice înÎmpărăția lui Dumnezeu.Aşadar, libertatea spirituală
integrală a omului în Hristos estelibertatea deplină de a iubi peDumnezeu şi pe oameni în timp şiîn eternitate.Referindu-Se la această liber-tate, Domnul Iisus Hristos neînvaţă astfel: „Veţi cunoaște ade-
vărul, iar adevărul vă va face
liberi” (Ioan 8, 32). Aici adevăruleste însăşi Persoana Sa divino-umană, Care realizează înSine comuniunea de iubire eternă
a lui Dumnezeu cu umanitatea. Deaceea, mai târziu, Iisus Hristos pre-cizează: „Eu sunt Calea, Adevărul
şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl
Meu decât prin Mine” (Ioan 14,

6), adică Hristos este Calea spreAdevăr, iar Adevărul ultim esteViaţa eternă din Împărăția Preas-fintei Treimi. Întrucât Duhul Ade-
vărului este Duhul Sfânt(cf. Ioan 14, 26; 15, 26; 6, 13-14),Apostolul Pavel mărturiseștecă „unde este Duhul Domnului
acolo este libertatea” (2 Corin-
teni nu este libertate de-a săvârșirăul, ci libertate de-a săvârșibinele: „Trăiţi ca oamenii liberi,
dar nu ca şi cum ați avea liber-
tatea drept acoperământ al
răutății, ci ca robi ai lui Dum-
nezeu” (1 Petru 2, 16).

Această libertate spirituală a
omului de-a săvârși binele ca
iubire smerită faţă de Dumnezeu
şi iubire milostivă (darnică) faţă
de oameni este de fapt libertatea
deplină pe care au dobândit-osfinţii după ce au luptat timpîndelungat cu patimile egoiste, cuduhurile rele şi cu teama demoarte, prin rugăciune, pocăință șipost. Iar aceşti sfinţi nu sunt numaimonahi, ci şi o mulţime de credin-cioşi mireni care au întemeiatfamilii, au dat naştere la copii şi i-au crescut în credinţă şi în iubirefaţă de Dumnezeu şi faţă deoameni. Prin urmare, această lib-ertate deplină este dar al lui Dum-
nezeu primit prin Botezul în apă şiîn Duh, însă este şi luptă-
duhovnicească permanentă a omu-
lui credincios cu propriul său ego-
ism, pentru a rămâne permanent înstarea de iubire smerită faţă deDumnezeu şi în iubire milostivă(darnică) faţă de oameni.† DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneContinuare în pagina 2
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Numai Iisus Hristos oferă omului libertate deplină*

Cu bucurie duhovniceascăbinecuvântăm pe toţi elevii, părinţiişi cadrele didactice din învăţămân-tul preuniversitar, la începutul anu-lui şcolar 2017-2018.Aflaţi la vârsta căutării şi amarilor idealuri, copiii şi tineriisunt binecuvântați de Domnul nos-tru Iisus Hristos ca fiind modele deinocenţă şi sinceritate, zicând:„Cine nu va primi împărăţia luiDumnezeu ca un copil nu va intraîn ea” (Marcu 10, 15).În societatea secularizată deastăzi, idealurile mari de viaţă suntadesea reduse la dorinţe mărunte,de împlinire imediată şi prin oricemijloace a unor obiective materi-ale. De aceea, Familia, Biserica şiŞcoala sunt chemate să ofere copi-ilor şi tinerilor, pe lângă cunoștințeintelectuale, şi o formare spiritu-ală pentru a trăi viaţa în comuniunede iubire faţă de Dumnezeu şi de

oameni. În acest sens, trebuieintensificată cooperarea dintreFamilie, Biserică şi Şcoală, pentrua apăra inocenţa, sinceritatea şinevoia de creştere spirituală a copi-ilor şi a tinerilor în comuniune şiîntr-o comunitate care cultivă val-ori permanente, ca: recunoştinţafaţă de părinţi, profesori şi bine-făcători, prietenia, dărnicia şi întra-jutorarea.Familia reprezintă lăcaşul intimcel mai de preţ pentru cultivareaiubirii părintești, filiale şi fraterneca lumină a educaţiei care leagăîntre ele generațiile trecute,prezente şi viitoare.Biserica, astăzi, prin Programulcatehetic „Hristos împărtăşit copi-ilor” şi Proiectul „Alege Şcoala!”,prin tabere educaționale, activităţiartistice şi sportive, se străduieștesă inspire copiilor şi tinerilor cul-tura prieteniei şi a iubirii darnice

sau generoase, să prevină aban-donul şcolar, să suplinească lipsade afecţiune din familiile cu părinţiplecaţi la muncă în străinătate, săîncurajeze copiii şi tinerii talentaţi

să-şi cultive talantul, adică darurilenative.Şcoala, prin ora de Religieşi prin celelalte discipline carecultivă valorile educaţionale

permanente, doreşte să oferecopiilor şi tinerilor lumini pen-tru viaţă, spre a putea discernemai uşor între provocări efe-mere şi perspective durabile înviaţă.Cu prilejul începutului anuluișcolar 2017-2018, ne rugăm Prea -sfintei Treimi, Maicii Domnului şituturor sfinţilor să ocrotească petoţi elevii, părinţii şi cadrele didac-tice din învăţământul preuniversitarşi să le dăruiască tuturor multăsănătate şi ajutor, pace şi bucurie înviaţă! † DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române
*Mesajul PreafericituluiPărinte DANIEL, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, la începutul Anului şcolar 2017-2018

Lumina educaţiei – speranţă pentru viaţă*
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Urmare din pagina 14. Libertatea de-a fi perma-nent în comuniune de iubire cuDumnezeu şi cu oamenii se cul-tivă în BisericăMediul concret al cultivăriiacestei libertăţi spirituale dăruită deHristos este Biserica lui Hristos sauCasa duhovnicească a PreasfinteiTreimi. Din acest motiv, Bisericaprimește cu multă bucurie pe toţitinerii care caută adevărata liber-tate şi le împărtăşeşte prin SfinteleTaine şi Sfintele Sărbători: iubireapărintească a Tatălui ceresc CareSe bucură de fiii duhovniceştiascultători (devotaţi), dar şi de „fiulrisipitor” care se pocăieşte; leîmpărtășește tinerilor iubirea vin-decătoare și eliberatoare a Mântu-itorul Iisus Hristos, Doctorulsufletelor şi trupurilor, precumşi iubirea sfinţitoare a DuhuluiSfânt, Mângâietorul, Vistierulbunătăților și Dătătorul de viață.Libertatea spirituală primităprin credinţa în Hristos și cultivatăîn comuniune de rugăciune şiiubire fraternă devine izvor depace, bucurie şi fericire. În acestsens, Părintele Stăniloae constatăcă: „Libertatea pe care ne-o dă
Duhul Sfânt merge mână în
mână și crește cu viața spirituală.
El e Duhul libertății, pentru căe
Duhul vieții și, chemându-ne la lib-
ertate și ajutându-ne să sporim în
ea, ni Se face pricină (izvor) de
viață”1.[2]

În prezent constatăm că în fam-ilie, la ora de religie din școală, înparohie, în pelerinaj la mănăstire,în școlile de teologie, în centreleeducaționale şi culturale orto-doxe, tinerii se bucură mult cândsunt iubiți de Dumnezeu şi deoameni, dar şi când sunt încurajațica şi ei, la rândul lor, să iubească peDumnezeu în rugăciune şi pesemenii lor prin fapte ale iubiriidarnice (generoase).Iar când tinerii creştiniortodocși poartă în sufletelelor iubirea, pacea şi bucuria

dăruite lor de Hristos, atunci ei potdeveni în lume mărturisitori şi
misionari ai iubirii lui Hristos înrelație cu alți tineri care doresc sădea un sens spiritual profund vieţiilor, sau în relație cu tineri aflați îndificultate (abandonați de familie şide prieteni, confruntați cu sărăcia,șomajul, singurătatea, dezori-entarea şi alte greutăți). În aceastăprivință, Biserica apreciază foartemult activitățile duhovniceşti,umanitare și misionare ale tiner-ilor.După ce am căutat libertatea în

multe etape ale vieţii, întrebareaesențială a vieţii fiecărui om pepământ, tânăr sau mai puțin tânăr,este aceasta: Ce am făcut cu liber-
tatea pe care am aflat-o? Dacă
această libertate m-a ajutat să
iubesc mai mult pe Dumnezeu şi
pe oameni, atunci am aflat ade-
vărata libertate. Dacă libertatea
pe care am aflat-o m-a înstrăinat şi
mai mult de Dumnezeu, de oameni
şi de mine însumi, atunci înseamnă
că nu sunt liber cu adevărat.Iată un exemplu: în timpulregimului comunist ateu, mulţi

tineri, dar mai ales clerici şi int-electuali mireni, deși erau chinuițisau torturați în închisoare, audobândit, prin suferință şi rugăci-une multă, o mare libertate a sufle-
tului de a mărturisi credinţa şi de-
a ierta pe cei care îi persecutau,
asemenea martirilor din primele
veacuri creștine. Acestea erau lib-ertatea şi pacea dăruite lor de ÎnsuşiIisus Hristos, Cel răstignit şi învi-at, adică libertatea de a iubi pe
Dumnezeu şi pe oameni nu numai
într-un context favorabil, ci şi într-
un mediu ostil sau opresiv. Aceas-ta este libertatea sufletului care prinharul lui Dumnezeu transformăsuferința Crucii în bucuria Învierii.În încheiere, felicităm pe Înalt-preasfinţitul Părinte Teofan, Mit-ropolitul Moldovei şi Bucovinei,şi pe toţi cei care s-au ostenit înorganizarea acestei Întâlnirii Inter-
naționale a Tinerilor Ortodocşi laIaşi.Iar vouă, dragi tineri, vă dorimsă petreceţi aceste zile în comuni-une frăţească şi în prietenie. Deasemenea, ne rugăm PreasfinteiTreimi, Izvorul vieţii şi al bucurieieterne, să vă binecuvinteze cu pace,lumină şi iubire!* Mesajul PreafericituluiPărinte Daniel, Patriarhul Bis-ericii Ortodoxe Române, la Întâl-
nirea Internaţională a Tinerilor
Ortodocși, Iaşi, 01–04 septembrie2017.  
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În perioada 1-4 septembrie2017, un grup de 50 de tineri orto-docşi arădeni au participat, cu bine-cuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiTimotei, Arhiepiscop al Aradului,la  ITO (Întâlnirea Tinerilor Orto-docşi din Toată Lumea). Cea de-acincea ediţie a acestei întâlniri aavut loc la Iași, participanţii fiindelevi premianţi la Olimpiada deReligie, elevi seminarişti, membriASCOR, tineri care se implică înactivităţi de voluntariat derulate înparohii ale eparhiei şi profesori dereligie. După cum preciza şiPreafericitul Părinte PatriarhDaniel „prezenţa tinerilor la ITO,în Iași, reprezintă un programduhovnicesc, pe traseul lor de for-mare spirituală, culturală şisocială, care facilitează un schimbde experienţă pentru dezvoltareaulterioară a activităţilor de tineretdin viaţa Bisericii”. În acest sens,tinerii participanţi s-au implicat cubucurie şi entuziasm în o serie deactivităţi organizate sub genericul„Tânărul în căutarea libertății”:momentele dedicate rugăciunii încomun au alternat cu ateliere delucru tematice, în care s-a discutatdespre libertatea tinerilor,  concerteşi conferinţe duhovniceşti, toateculminând cu “Marşul Tinereţii”,eveniment devenit tradiţie în cadrulacestor întâlniri. În mijlocul tinerilor arădeni s-aaflat și Preasfințitul Părinte Emil-ian Crișanul, Episcop Vicar alArhiepiscopiei Aradului, care abinecuvântat participanţii. Prea -fericitul Părinte Patriarh subliniacă „ceea ce rămâne în urma aces-tor întâlniri este bucuria, bucuria

comunicării, a comuniunii şi aîntâlnirii cu Hristos”. Cu acestegânduri şi-au luat rămas bun de laIaşi participanţii, în speranţa reved-erii la…ÎNTÂLNIREA TINER-ILOR ORTODOCŞI 2018– SIBIU.Mulţumim Arhiepiscopiei

Ortodoxe a Aradului, Protopiatu-lui Ineu şi Parohiei Ortodoxe Hăl-magiu care au sprijinit financiarorganizarea deplasării şi par-ticipării tinerilor la această activi-tate.Din mărturiile participanţilor:“Încă de mic copil mi-am doritsă vizitez Moldova. Mi-am făcut oimagine despre ea, temându-mă sănu fiu dezamăgită de propria meaplăsmuire care închipuia un locplin de încărcătură istorică, sufe-rință, speranță şi credință. Cred căDumnezeu a ştiut asta fiindcă m-atrimis în acest oraş pentru primaoară la ITO. Chiar aşa, cum ar

putut fi Iaşiul mai frumos decâtplin de tineri ortodocși în căuta-rea libertății? Cum ar fi avut maimultă legătură cu istoria şi suferi-nța strămoşilor decât prin 6000 detineri, dovada vie a faptului că nune-am pierdut nici speranța, nici

credința? Iar Preacuvioasa Maicanoastră Parascheva, cum s-a maibucurat, ea care lăcrimează pentrunoi înaintea lui Dumnezeu pentrucă întârziem să-i cerem ajutorul.Dar acum mare i-a fost bucuria lavederea atâtor suflete tinere, în tri-courile albe ale inocenței păşindu-i pragul catedralei cu stângăciesau îndrăzneală, însă cu aceeaşidorință de a trăi frumos libertateaşi viața. Ajută-ne, PreacuvioasăMaică, să descoperim adevăratalibertate în Adevăr prin care sufle-tul rămâne veşnic tânăr şi împlinit,fiindcă această dorință de elibera-re este strigătul sufletelor noastre

cuprinse de dor după veşnicie...”Andreia Gligan, tânără partici-pantă„Din întâlnirea de anul acestaam înțeles mai deplin, prin deose-bita osteneală și intensa strădaniea organizatorilor, că libertateacorect înțeleasă este numai în IisusHristos și căutarea Acestuia ne vaface liberi (Ioan 8,32), tema cen-trală a întâlnirii fiind „Tânărul încăutarea libertății”. Deasemenea,socotesc că gestul de a aduna6.000 de tineri ortodocși la un loc,arată dragostea și purtarea degrijă, cu responsabilitate, a Bise-ricii Ortodoxe pentru mădulareleEi și am conștientizat că cinevapriveghează și se roagă pentrusufletele noastre, iar nouă rămă-nându-ne să ascultăm de pe pări-nții noștri duhovnicești (Evrei13,17). Mă voi strădui ca celeînvățate la Iași, să le pun la sufletși când va fi de folos, să transmit șieu mai departe celor tineri dinexperiența acumulată acum.”Andrei Melniczky, tânăr partici-pant„Trăim într-o lume atât demare, cu atâtea provocări, o lumeîn care libertatea este uitată, saucel puțin sensul primordial al liber-tății...și totuși trăim. Pe mine aces-te patru zile petrecute la Iași m-audus cu gândul la adevărata liber-tate, care, de fapt este reprezenta-tă de credința în Dumnezeu.ORTODOXIA nu înseamnă o reli-gie, o credință și o atitudine sobră,ci este BUCURIA deplină ce tre-buie să se transmită de la creștin lacreștin. Liturghia, rugăciunile încomun, discuțiile despre adevăra-

ta libertate, procesiunea, masa lacomun cu prietenii din România,dar și de peste hotare m-au făcut săuit de problemele zilnice și să credcă viața poate fi trăită frumos chiarși în zilele noastre când anturajeletind să manipuleze oamenii. Înconcluzie, aș dori să mulțumescorganizatorilor și să conștientizămcă nu trebuie să ne uităm credințași că nu trebuie să ne fie frică să omărturisim. Hristos în mijloculnostru!” Cătălin-Iulian Drăgan,preşedinte ASCOR“Începutul noului an bisericesca reprezentat debutul ÎntâlniriiInternaționale a Tinerilor Orto-docși de la Iași  – ITO 2017, eve-niment la care, cu bucurie,am par-ticipat alături de alţi tineri dinArhiepiscopia Aradului. Întâlnireaa stat sub semnul libertății, allibertății în Hristos. PreafericitulPărinte Patriarh Daniel și Înalt-preasfințitul Părinte Teofan ne-audăruit binecuvântarea și cuvânt deînvățătură despre acest dar, pentruca, mai apoi, în timpul dezbaterilorşi activităţilor să descoperim noisensuri ale libertății și vieții înHristos. Participările la slujba Sfin-tei Liturghii, la rugăciunile de dimi-neață și de seară, la procesiuneaspre Catedrala Mitropolitană curostirea Crezului, a rugăciunii Tatălnostru și cu intonarea cântărilorreligioase și a cântecelor patrioti-ce, au însemnat adevăratele acteale mărturisirii credinței de cătretineri în bucuria și cu împreuna-paricipare a ieșenilor.” MariaBupte, elevă participantăArhid. prof. Sirca Florin,inspector şcolar

Tineri arădeni la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, din Iași    
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Secolul al XX-lea a redeschis epocamuceniciei. Toate semnele date de acestveac reclamau sfințenia. Au existat, înacest secol al întunericului, mii deoameni care s-au sfințit, ei fiind ajutațide Dumnezeu să supraviețuiască pentrua depune mărturie în favoarea Adevă-rului. Despre suferințele îndurate decreștini în timpul regimului comunist s-a scris mult după anul 1989. Martoriidescriu aceeași realitate, dar extrem dediferit. Ele dezvăluie pentru noi faptereale, care colorează o părticică a imen-sei pete albe pe care o reprezintă istoriaultimei jumătăți de secol, nescrisă dinlipsa documentelor ce au fost falsifica-te, fie distruse sau încă interzise.Desigur există deja o serie de cărțicare prezintă date referitoare la martiriulBisericii noastre, dar în general secunoaște foarte puțin despre suferințacelor peste 1600 de preoți ortodocșiarestați în perioada prigoanei comunis-te și nu se știe aproape nimic despreschimbările impuse de Partidul Comu-nist în Sinodul de la București1. Este evi-dentă existența unui gen imund de pro-pagandă antiortodoxă (și până la urmă cusau fără voie antinațională), din Româ-nia sau din afara ei, care au reușit să acre-diteze în multe conștiințe superficialesau neavizate, ideea fixă că B.O.R. ar fifost o simplă unealtă obedientă și chiarmonstruoasă a regimului comunist, fațăde care n-ar fi schițat nici o opoziție sem-nificativă, în timp ce alte confesiuni ar firezistat eroic vremurilor, umplând închi-sorile și dând cohorte de martiri.Pare neverosimil cum o personali-tate ca Onisifor Ghibu (altminteri unintelectual de prim rang și nu fără fricăde Dumnezeu, iar pe deasupra trecut șiprin temnițele comuniste între anii1956-1958) să poată să afirme: ,,Înepoca de teribile încercări inauguratăde ocupația comunistă, B.O.R. care nua dat în întreagă această epocă niciunsingur luptător eroic și nici un singurmartir… abandonând aproape toatepozițiile sale de onoare de până aici șiîmpărtășindu-și activitatea între servi-lismul odios față de regimul comunist șiîntre un ritualism sterp,care, în ultimăanaliză, nu este decât un pseudo-crești-nism.” (Onisifor Ghibu: ,,Chemarea lajudecata istoriei”, Ed. Albatros, Bucu-rești, 1992, p.186). În fața unor aseme-nea probe de rea-credință și de creduli-tate amnezică îți trebuie multă stăpânirede sine. Cine să-și mai aminteascăastăzi de curajoșii ierarhi înlăturați învremea prigoanei comuniste, cum a fostși Episcopul martir Nicolae Popovicial Oradiei, care prorocea în cuvântulrostit cu prilejul înscăunării sale: ,,Măgândesc la începutul unui drum pecare-l văd presărat nu cu flori și tran-dafiri, ci cu cruci”2. Și într-adevăr, tri-mis cu domiciliu obligatoriu la Mănăs-tirea Cheia, a murit la 20 octombrie1960, după ce s-a încercat de mai multeori otrăvirea sa. Deja în 1945 Tit Sime-drea, Mitropolitul Bucovinei, s-a retrasdin scaun, înțelegând că va fi disponi-bilizat din oficiu, iar Mitropolitul Olte-niei, Nifon Grigore Criveanu, a fostpensionat la 56 de ani, o dată cu desfi-nțarea Mitropoliei Olteniei.La 21 februarie 1946, MitropolitulTransnistriei, Visarion Puiu, a fost con-damnat la moarte în contumacie, iar la28 februarie 1950 a fost depus dintreaptă. În 1947 au fost ,,puși în retra-gere”, prin decretul 1836 din 10 sep-tembrie, Episcopii Cosma Petrovici șiLucian Triteanu al Romanului. La 16august 1947 se retrăgea din scaunmitropolitul Moldovei, Irineu Mihăl-cescu, murind la scurtă vreme în împre-jurări neclare.

Noii ierarhi au fost aleși în maregrabă. În trei zile consecutive, trei noiepiscopi: la 19 noiembrie 1947 Justi-nian a devenit Mitropolitul Moldovei, la20 noiembrie 1947 Firmilian Marin afost ales episcop al Craiovei, iar a douazi, protopopul Sebastian Rusan a ajunsepiscop al Maramureșului. În după-amiaza zilei de 27 februarie 1948 clo-potele anunțau moartea PatriarhuluiNicodim Munteanu, iar la 24 mai Jus-tinian a devenit Patriarhul României.La 5 februarie 1949 Episcopia Hușilors-a împărțit între Episcopiile de Roa-man și Galați, iar Episcopul GrigoreLeu a fost ,,pus în retragere” și a muritla mai puțin de o lună de la destituire, separe că a fost otrăvit. Pe 25 martie 1949a avut loc înscăunarea MitropolituluiFirmilian  al Olteniei, iar după douăzile, instalarea episcopului Iosif al Râm-nicului și Argeșului. Numai la mănăs-tirea Neamț se aflau în 1949, cinci epis-copi ortodocși destituiți de cătreautoritățile comuniste: Eugeniu Laiu,Partenie Ciopron, Emilian Antal, PavelȘarpe și Atanasie Dincă.Nu e posibil ca un om citit și debună credință să nu fi auzit de moarteaîn temniță a poetului-călugăr SanduTudor (ieroschimonahul Daniil de laRarău) sau a Maicii Mihaela de la Vla-dimirești, de anii grei de închisoare aiunor mari duhovnici ca Arsenie Boca(sprijinitor, între altele, ale legendareirezistențe armate anticomuniste dinMunții Făgărașului), Sofian Boghiu,Adrian Făgețeanu, Arsenie Papaciocsau Iustin Pârvu, al marelui teologDumitru Stăniloae sau ai viitoruluiierarh Bartolomeu Valeriu Anania, decazul părintelui Calciu ( 21 de ani dedetenție, inclusiv Piteștiul) sau de cel allui Nicolae Steinhardt ( botezat în închi-soare, apoi călugărit la începutul anilor80), sau de cel al preotului Ilie Lăcătușu,fost deținut politic descoperit cu ose-mintele întregi și bine-mirositoare,,Până și blândul părinte Galeriu a făcutun an de pușcărie politică”3. Adevărultrebuie probat, așa că este important săvedem ce spun datele statistice efective,atâtea câte s-au putut inventariadeocamdată. Încă din  1998 avem la îndemânăun dicționar statistic intitulat ,,Bisericaîntemnițată, România 1944-1989’’,alcătuit de Paul Caravia, Virgiliu Con-stantinescu și Florin Stănescu (și apărutsub egida Institutului Național pentruStudiul Totalitarismului fără limităriconfesionale, ceea ce dă posibilitateaunor comparații foarte relevante), undese află înregistrate 2544 de persoane,între care 2398 de preoți (ortodocși-1725; greco-catolici-226; romano-cato-lici-165; protestanți și neoprotestanți-90; de alte religii-36.4În studiul introductiv sunt mențio-nați și 31 de ierarhi ortodocși scoși dinscaun (sechestrați sau exilați, unii morțiîn împrejurări pe cât de obscure, pe atâtde suspecte, ca Irineu Mihălcescu șiNicolae Popoviciu), peste 1500 decazuri de personal ecleziastic epurat,precum și 60 de monahi despre care seștie cu certitudine că au sprijinit mișca-rea națională de rezistență. Dar cei maimulți au fost arestați doar pentru ,,vina’’de a-L fi slujit pe Hristos. Astfel înaugust 1952 au fost ridicați de Securi-tate sute de preoți și nu puțini au rămasînchiși fără a fi judecați sau condamnați.În cazul părintelui Dumitru C. Popescu,procesul a avut loc abia după șapte anide la data arestării iar condamnarea afost de numai doi ani, așa că s-a consi-derat că a executat pedeapsa în timpulcelor 7 ani cât a fost închis. Comuniștiiau făcut totul pentru ai distruge pe slu-

jitorii Bisericii. La Peninsula s-au con-stituit două brigăzi formate numai dinpreoți, care aveau parte de un regim șimai sever decât ceilalți deținuți politici.Ziua erau supuși la muncile cele maigrele, noaptea erau treziți și bătuți cucruzime. Dar Dumnezeu a vrut să fialtfel și tocmai acolo unde se părea căeste iadul, Dumnezeu a strămutat raiul,(după cum spunea Părintele ArseniePapacioc). În ciuda frigului, foamei și aschingiuirilor incredibile la care au fostsupuși, nu puțini sunt preoții care măr-turisec că niciodată nu au trăit o viațămai curată și de înaltă trăire spirituală caîn acei ani. Mulți preoți au știut să tran-sforme ,,închisoarea în altar” (părinte-le Ioan Iovan, părintele Zosim Oancea).Părintele Ioan Iovan mărturisește căa fost cuprins de o bucurie mistuitorecând, pus în lanțuri în închisoare, și-aamintit de Sfântul Petru care deaseme-nea a fost pus în lanțuri și bătut pentrucredința în Hristos. Altă dată, bătut de ungardian cu cruzime, fără nici un motiv,părintele s-a întors spre acesta și l-a bine-cuvântat: ,,Domnul Dumnezeu și Mân-tuitorul nostru Iisus Hristos să te ierte petine fiule duhovnicesc după nume și să-ți șteargă toate păcatele!’’5. Un astfel deom, după atâta suferință, a putut săspună: ,,A fost frumos la Gherla!”6. Exi-ste numeroase amintiri din închisorelegate de câte un preot care, chiar înacele condiții teribile, era cu fața senină,luminată de un zâmbet.Mihai Rădulescu mărturiseștedespre părintele Gheorghe Chiriac dinBucurești că nu l-a văzut niciodată nicitrist, nici morocănos...Astfel, cu oamenii trecuți prinînchisorile comuniste s-au întâmplatadevărate miracole. Este cunoscutămărturia părintelui Nicolae Steinhardtdespre experiența luminii taborice pecare a trăit-o în închisoarea de la Jilava,precum și fericirea primirii botezuluiortodox (15 martie 1960) de la părinte-le Mina Dobzeu. ,,Mă nasc din nou,din apă viermănoasă și din duh rapid”7.Mărturii despre această perioadă întâl-nim la Părintele Filaret Gămălău, con-damnat la 25 de ani de muncă silnică,Părintele Vasile Vasilache, Părintele IlieLăcătușu, mort în 1983, s-a învrednicitde acel dar de la Dumnezeu rezervatunor sfinți: trupul său a rămas neatins destricăciune.8Comunismul  este un sistem ideo-logic al cărui scop a fost răsturnarea șiînlăturarea prin forță a tuturor celorlal-te sisteme și a avut ca prim țel elimina-rea creștinismului. Omul care rămâne înafara unui sistem creștin de valori estefoarte ușor de manipulat. Comunismula sugrumat libertatea. I s-a opus o rezi-stență acerbă, manifestată în diferiteforme, de la rezistența din munți-cuGavrilă Ogoranu, adevărat simbol aljertfei și rezistenței neamului românesc,până la cei care au scăpat din iadulînchisorilor comuniste.O acțiune cumplită în închisorilecomuniste a fost ceea ce se numea

,,Reeducarea’’. Reeducările în temnițe-le comuniste au început la 16 decembrie19499. Reeducarea a fost inițiată decolonelul de Securitate Popic, care arecrutat dintre deținuți omul de careavea nevoie: Alexandru Bogdanovici.Apogeul reeducării este atins la Pitești,un adevărat ,,fenomen” al suferinței șise leagă de numele celui mai temuttorționar, Eugen Țurcanu. Reeducărilede la Pitești au dus la îmbolnăvirea  detuberculoză a 250 de studenți, dintrecare 64 au murit. În primăvara anului1953 ,,demascările’’ de la Pitești șipedepsele de la Gherla au făcut ca dintr-un efectiv de trei mii de deținuți să fiepeste 350 de bolnavi într-un stadiuavansat10. Părintele Gheorghe Calciu,care a trecut prin sinistra ,,reeducare’’ dela Pitești, afirmă că ea a fost o lucraresatanică. ,,Diavolul și-a adus nișteoameni de acolo dintre noi care au fostînzestrați și de administrație și deSatana’’11.Martirajul celor din închisori a fostfoarte mare. Suferința nu a ocolit penimeni, mii de copii au fost scoși dinșcoli și universități, batjocoriți de pro-fesori și colegi, din pricină că aveaucredință în Dumnezeu sau erau fii aiunor deținuți ,,politici.’’Căci oficial nuau existat în România deținuți ,,reli-gioși”, ci toți erau ,,politici”. La CapulMidia au fost bătrâni de peste 70 de anicare au fost puși să spargă pietre cu cio-canul. La ,,Canalul Morții’’ a fost deci-mată cea mai mare parte a elitei nea-mului românesc, Lagărul de la PoartaAlbă adăpostea peste 10.000 de oam-nei. Aici s-a format așa-numita brigadă,,Haș”, formată integral din preoți (80de preoți dintre care un singur preotromno-catolic, 3 greco-catolici, iar cei-lalți preoți ortodocși). Preoții au fostînchiși pentru Biserica lui Hristos. Simpla existență a acestei brigăzi depreoți, a fost dovada că Biserica s-aîmpotrivit regimului ateu comunist. Înanul 1951, la Canal se aflau 3000 depreoți.În temnița de la Mislea au fost1200 de femei condamnate. La minelede plumb din Baia Sprie au fost până la1000 de condamnați, la fel la Salciacolonie de muncă silnică.Prezența figurilor bisericești înînchisori în perioada 1948-1964 a fostbenefică. Prin prezența sutelor de pre-oți în închisori a existat o reală spiri-tualitate creștină. Preoții și-au făcut fru-mos datoria, atât prin învățătura lor câtși prin săvârșirea Sfintelor Taine. Dato-rită preoților o bună parte din cei întem-nițați puteau să moară creștinește: spo-vediți și împărtășiți. Preoțimea, inclusivtineretul și marea majoritate a oameni-lor, au fost persecutați pentru credințaortodoxă și nu pentru convingeri poli-tice sau alte motive.Părintele Ilarion V. Felea a fost con-damnat la ani grei de închisoare pentrucă a propovăduit pacea lui Hristos înfamilie și societate. Moare la Aiud, la 58de ani toți cei din temniță i-au oficiat

slujba de înmormântare, pentru că auaflat prin morse de moartea părinteluiIlarion. Părintele Constantin Voicescu afost ,,o minune de suflet”. În 1963, laAiud se afla în secția bolnavilor deTBC. Pătrundea în spital, mărturisea șidezlega păcatele celor în suferință. Elspunea: ,,Tuberculoza mi-a salvatviața!”. Părintele Dumitru Stăniloae,închis la Jilava și Aiud, a spus la unmoment dat: ,,În afară de regretul pen-tru suferințele familiei mele, nu-mi parerău că am împărtășit suferința atâtorfrați români, pentru a fi dovedit că șidintre preoți, au fost unii, au fost destuicare au împărtășit durerea poporuluinostru”12. Mulți dintre cei întemnițațiau ajuns la dimensiunea hristică a iubi-rii, au iertat și chiar au iubit pe torționari.,,Suferința de acolo a transformat iadulîn bucurie! Simți o bucurie când suferipe nedrept. Și nu urăști pe cel care techinuiește!’’ spune Părintele DimitrieBejan.Anul 1964 aduce cu sine elibera-rea tuturor deținuților politici. Mulți aumărturisit că au schimbat o închisoa-rea cu o altă închisoare. Securitatea acontinuat să-i urmărească, mai multsau mai puțin discret. Ei au lucrat suboblăduirea lui Dumnezeu, ca mariduhovnici, sau mari predicatori, saumari cărturari, unii au ajuns ierarhi,alții arhimandriți, alții parohi exem-plari, iar țara este plină de ctitoriilelor. O întrebare firească-eventual reto-rică: Ce suntem noi cei de azi, fără mar-tirii perioadei comuniste?!.Nu negămvor fi existat și ierarhi manipulabili șipreoți nevrednici, și monahi compro-miși, nu pretinde nimeni că Ortodoxiaromânească n-a avut uscăturile ei,numai că pădurea nu se judecă prinuscăturile ei. Faptul că ,,virtuoșii” suntastăzi cu cerbicie ignorați, iar ,,păcăto-șii” tendențios invocați, ține de lipsa derectitudine  a adversarilor. În orice caz,regretatul Paul Caravia avea dreptatesă conchidă în studiul introductiv al,,Bisericii întemnițate”: ,,Se vede căBiserica a fost nu numai contemplativă,ci și luptătoare.” Iar filoane de tărie, pelângă rugăciune au fost  poeziile- RaduGyr și Nichifor Crainic au adăpat cuversurile lor nădejdea și durerea atâtornevoitori. Preot Petrică UngurParohia Felnac
1 VASILE MANEA: ,,Preoți-orto-docși în închisorile comuniste”, ediția aII-a, revizuită și adăugată, Editura Pat-mos, p.5
2 Ibidem
3 ,,Sfinții închisorilor în ,,Lumeacredinței’’, Din rezistența României cre-știne împotriva ateismului comunist,texte alese, prefațată și note de RăzvanCodrescu, cu un cuvânt înainte dePărintele Profesor Gheorghe I. Drăgu-lin, fost deținut politic, Editura ,,Lumeacredinței”, București, 2014, p.11
4 Ibidem, p.12
5 V.Manea: op.cit., p.7
6 PR. IOAN IOVAN: ,,A fost fru-mos la Gherla!”, Ediția a II-a, EdituraPatmos, Cluj-Napoca, 2009, p.7
7 NICOLAE STEINHARDT:,,Jurnalul Fericirii’’, Postfață și reperebio-biografice de Virgil Bulat, EdituraMănăstirii Rohia, Rohia 2005, p. 91
8 V. Manea: op.cit., p.8
9 CONSTANTIN I.STAN: ,,Cru-cea reeducării- O istorie a reeducări-lor” în temnițele comuniste din Româ-nia (1948-1964), Editura Christiana,București, 2010, p.46
10 Anca Bujoreanu; op. cit., p.163
11 Constantin I.Stan, op. cit., p.77 
12 Anca Bujoreanu, op. cit., p. 238 

Chipuri de ierarhi, preoţi şi mireni care au mărturisit şi apăratcredinţa ortodoxă în Hristos în timpul regimului comunist



Septembrie 2017 Pagina 4

După obţinerea bacalaureatului,tânărul Budai s-a înscris la Acade-mia Teologică din Arad, pe care aabsolvit-o în 1939. În 1941, obţinelicenţa în Teologie la Facultatea deTeologie din Chişi nău-Iaşi.În mai 1941 este angajat cafuncţionar la Centrul eparhial dinArad, iar la 18 octombrie 1941primeşte darul diaconiei din mâinileEpiscopului Andrei Magieru. La 19ianuarie 1945 este hirotonit preot peseama Parohiei Arad-Grădişte. În mai1949 este numit exarh al mănăstirilordin Eparhia Aradului, iar de la 1noiembrie 1949 protopop de Arad.Pentru că era considerat unapropiat al Episcopului AndreiMagieru, care nu ceda presiunilorvenite dinspre autorităţile comuniste,preotul Budai a ajuns inevitabil învizorul organelor de represiune. Maiales după 1949 este urmărit de Secu-ritate.Adeseori, preotul Budai estedenunţat pentru că asculta posturi deradio occidentale, pentru unele rostiri

sau că ar deţine literatură interzisă,precum „biblioteca şovinistă a tinere-tului grădiştean”.În ianuarie 1949, un informatorarăta într-o notă cum că preotulBudai, la Sfânta Liturghie, rostea:„Pomeneşte Doamne pe eroii români,care au căzut pe câmpul de luptă pen-tru apărarea patriei şi a nea muluiromânesc!”.Faţă de această rostire, informa-torul era de părere că preotul Budai „nuvrea să recunoască că fără eroii sovi-etici, noi, românii, nu am fi putut izgo-ni hoardele hitleriste şi horthyste dinţara noastră”. De asemenea, sunt evi-denţiate unele scrieri ale părinteluiBudai apărute înainte de august 1944,precum un fragment publicat în „Tri-buna română”: „Preotul are misiuneade a pregăti pe cei împreună cu dânsulla o rezistenţă sufletească pentru a-i feride otrava comunistă şi a-i păstra curaţi”.În planul colaborării cuautorităţile locale, părintelui Budai ise consemnează activitatea în cadrulmişcării luptei pentru pace şi, toto-

dată, pasivitatea faţă de iniţiativeleregimului în agricultură.Este caracterizat de Securitate ast-fel: „Cinstit, serios, fără vicii, cu prizăîn rândurile credincioşilor”. Toateacestea, alături de activitatea sa pas-torală intensă într-o parohie consti-tuită mai ales din muncitori, apoirelaţiile pe care le cultiva cu Epis-

copul Andrei şi cei mai respectaţi pre-oţi arădeni (Ilarion V. Felea, TudorDemian ş.a.), nu erau bine văzute deSecuritate şi de Departamentul Cul-telor, care alimentau o stare tension-ată în rândurile preoţimii arădene.La 25 septembrie 1958 este are-stat alături de preoţii Tudor Demian,Ilarion V. Felea, Emilian Benţa şiAurel Moise. În anchetă este acuzatcă, în biroul său de la protopopiat, arfi găzduit „discuţiile duşmănoase laadresa regimului din RPR” purtatede către ceilalţi învinuiţi, care mizaula o intervenţie a statelor occidentaleîmpotriva Uniunii Sovietice şi la „oeventuală acţiune internă contrarev-oluţionară”.Evident că totul era o mascaradăa Securităţii făcută la ordinul par-tidului, menită să instaleze teroarea înrândul clerului arădean. Prin Sentinţanr. 347 din 14 martie 1959 a Tri-bunalului Militar Cluj, părinteleBudai a fost condamnat la 15 ani demuncă silnică, pentru infracţiunea de„uneltire contra ordinii sociale”.

A cunoscut penitenciarele Gherla(martie 1959 şi aprilie 1962) şi Jilava(martie 1962), apoi lagărele de muncăforţată de la Salcia-Ostrov (septem-brie 1959, octombrie 1960 şi iulie1964), Giurgeni (iunie 1960 şi mai1963) şi Periprava (iulie 1962). La 7august 1964 a fost eliberat de laOstrov.După eliberare a făcut cerere dereabilitare. Prin Sentinţa nr. 10 din25 septembrie 1964 a Consistoriuluieparhial Arad a primit pedeapsaopririi de la săvârşirea lucrărilor sfintepe perioada echivalentă detenţiei.La 1 octombrie 1964 a fost numitla Parohia Sântămăria Orlea, judeţulHunedoara, nebugetată de cătreDeparta mentul Cultelor. La 1 august1967 a fost transferat la Parohia Petri-la- Poeni, judeţul Hunedoara. Pentruactivitatea sa rodnică, în 1968 a prim-it distincţia de „iconom”.Adrian-Nicolae PetcuSursa: http://basilica.ro/preotul-aradean-alexandru-budai-marturisitor-in-temnita-comunista/

Preoţi arădeni în temniţa comunistăPreotul arădean Alexandru Budai – mărturisitor în temniţa comunistă

S-a născut la 19 iulie 1902, înfamilia preotului Pavel Vraciu dinStănija de Jos, judeţul Hunedoara.După şcoala primară, tânărul TraianVraciu a urmat Gimnaziul din Brad,apoi Liceul greco-catolic din Blaj. La24 iunie 1921 obţine absolutoriul înTeologie la Institutul pedagogic-teo-logic de la Sibiu. Primeşte darul pre-oţiei din mâinile Episcopului IoanIgnatie Papp al Aradului la 17 decem-brie 1924, pe seama Parohiei Revetiş.La 6 august 1926 se transferă la Paro-hia Aldeşti, judeţul Arad. PreotulVraciu se dedică altarului şi păstoririioamenilor. Fiind văzut ca un intelec-tual cu autoritate în localitate, în tim-pul guvernării naţional-legionarepreotului Vraciu i se cere să participela diverse manifestări legionare, maiales prin ţinerea unor conferinţe.Devine membru legionar, dar pentrucă ţinea conferinţe era considerat unlider legionar local. În timpul rebeli-unii legionare, aflându-se în drumspre Sebiş, în localitatea Bârna, preo-tul Vraciu le-a cerut legionarilor careocupaseră Primăria şi îl ţineau ostat-ic pe şeful postului de Jandarmeriesă-l elibereze şi să-l trateze omeneşte.

Gestul său însă a fost mai apoi inter-pretat de acelaşi jandarm ca o insti-gare la rebeliune. Din acest motiv,preotul Vraciu a trecut printr-un pro-ces pentru „participare la rebeliuneşi port ilegal de armă”, el fiind achi-tat. În martie 1942, organele Jan-darmeriei consemnează despre el:„Se bucură de autoritate şi moralitateîn comună”. Însă el rămâne cu stig-matul de „legionar”, încât înoctombrie-noiembrie 1944 este reţin-ut şi internat în lagărul de la Arad,dar eliberat la puţin timp. Un an maitârziu se întâlneşte cu Gligor Can-temir, un legionar paraşutat de aviaţiagermană, în decembrie 1944, pentruorganizarea unor sabotaje în spatelefrontului. Gligor nu reuşise săîndeplinească nici o misiune, darîncerca să-şi legalizeze situaţia per-sonală. În martie 1948, aflat în târgulde la Buteni, preotul Vraciu este abor-dat din nou de către Gligor, de dataaceasta propunându-i să strângă înjurul său pe legionarii din Aldeşti.Preotul Vraciu refuză categoric. Poatecă de întâlnirea cu Gligor nu avea săafle Securitatea decât la ancheta din1949. Dar o altă întâlnire i-a fost

fatală preotului Vraciu. Un anumeFlorea Pucea, unul dintre apropiaţiilui Gligor, l-a vizitat pe preotul Vraciula domiciliu în ajunul Crăciunului din1948, în scopul solicitării unor aju-toare alimentare pentru legionariiînchişi şi cei fugari. Şi de aceastădată, preotul Vraciu a refuzat, maiales la insistenţele soţiei. Securitateaa aflat şi, în contextul arestărilor pecare le opera în zona Aradului, în rân-durile celor contactaţi de Gligor, l-aarestat pe părintele Vraciu în noapteade 5 spre 6 ianuarie 1949. A făcutparte dintr-un lot de 24 de inculpaţi înfrunte cu Gligor Cantemir. PrinSentinţa nr. 1550 din 28 octombrie1949 a Tribunalului Militar Timişoaraa fost condamnat la 2 ani deînchisoare corecţională pentruinfracţiunea de „uneltire contraordinii sociale”. A trecut prin închiso-rile din Timişoara şi Aiud (noiembrie1949). La 27 aprilie 1951 a fost elib-erat de la Aiud. Preotul Vraciu arevenit în Aldeşti, fiind reîncadrat decătre Episcopul Andrei Magieru, fărărecunoaşterea Ministerului Cultelor.În contextul campaniei represiveîncepute în 1958 şi pentru stigmatul

ideologic sub care figura în docu-mentele organelor de represiune, la 4septembrie 1959 preotul Vraciu estearestat din nou. În ancheta Securităţiidin Oradea este acuzat de „activitateintensă contra clasei muncitoare”,adică de politică legionară înainte de23 august 1944. Este incriminat căar fi avut calitatea de şef de sectorlegionar şi că ar fi participat la rebe-liune. Cu toate presiunile fizice şi psi-hice, preotul Vraciu nu recunoaştenici o acuzaţie, afirmând categoric că

el a avut doar calitatea de simplumembru legionar în perioadaguvernării legionare. Atunci, ancheta-torii au interogat martori, care însănu au adus dovezi la acuzaţiilesusţinute împotriva preotului. Dinaceste motive, la 22 decembrie 1959s-a încetat urmărirea penală, preotulVraciu fiind eliberat. S-a întors înAldeşti, dar aici autorităţile locale aurefuzat să-l mai primească. Două zilemai târziu, de la protopopiat avea săafle că Departamentul Cultelor îi„desfăcuse contractul de muncă”. Acerut să fie transferat la ParohiaChişcădaga, dar i s-a răspuns că nu-i vacantă. Practic, i se refuzaprezenţa în Episcopia Aradului. Acerut ieşirea din Eparhia Aradului şiintrarea în Arhiepiscopia Timişoareiîn vederea ocupării unei parohii. La1 august 1960 a fost numit la Paro-hia Berini, judeţul Timiş. Aici a slu-jit până în 1985, când a trecut la celeveşnice. Adrian-Nicolae PetcuSursa:http://ziarullumina.ro/preotul-tra-ian-vraciu-din-aldesti-judetul-arad-in-temnita-comunista-125697.html

Preotul Traian Vraciu din Aldeşti, în temniţa comunistă

S-a născut la 19 aprilie 1916 înfamilia unor agricultori din localitateaTauţ, judeţul Arad. După şcoala pri-mară, a urmat Liceul „DiaconoviciLoga” din Timişoara (1937), apoi Aca-demia Teologică din Arad (1941).Licenţa în teologie a obţinut-o la Fac-ultatea de Teologie Cernăuţi-Suceava(1945). La 14 aprilie 1942 a primitdarul preoţiei din mâinile EpiscopuluiAndrei Magieru al Aradului, pe seamaParohiei Poiana, judeţul Arad. La 1august 1943 a fost transferat la ParohiaSatu Mic, la 1 aprilie 1949 la ChişineuCriş II, iar în 1953 la Arad Centru I,adică la Catedrala eparhială. După niciun an, este transferat la Parohia Arad-Şega II, unde va sluji alături de preotulEmilian Benţa. În timpul studenţiei,părintele Moise se distinsese alături dealţi colegi, precum Dimitrie Gornic,

Emilian Benţa sau Ioan Ageu. Calicenţiat în teologie şi la recomandareaprofesorilor din perioada academiei,Ilarion V. Felea şi Tudor Demian, preo-tul Moise a fost transferat în Arad.

Actul a fost văzut de către unii clericişi interpretat de Securitate şi Departa-mentul Cultelor ca o regrupare a pre-oţilor „legionari” în jurul EpiscopuluiAndrei Magieru, care se dovedearefractar la presiunile autorităţilorcomuniste. În urma unor presiuni fiz-ice şi psihice, părintele Moise esterecrutat de Securitate în anii ‘50, dar lapuţin timp abandonat pentru „nesin-ceritate”. Pentru Securitate era clar căpreotul Moise nu va colabora cuautorităţile statului. Din acest motiv,împotriva lui s-a deschis un dosar deurmărire informativă. Însă informatoriiîl apreciau pe părintele Moise, spunânddespre el: „În tot timpul preoţiei sale s-a manifestat ca unul dintre cei mai bunipreoţi; serios, conştiincios, fire blândăşi disciplinată, înzestrat cu deosebit tal-ent pastoral; între păstoriţii săi a câşti-

gat stimă şi respect; mult apreciat deautorităţile bisericeşti, mai ales de vic-arul eparhial, Gheorghe Liţiu”. La 25septembrie 1958 este arestat de Secu-ritate şi trimis în arestul MinisteruluiAfacerilor Interne de la Bucureşti.După eliberarea lui, soţia avea să aratecum părintele Moise „a fost dus dupăarestare la Bucureşti, unde a fost cerc-etat şi în fiecare zi era dus la interoga-toriu şi bătut crunt ca să spună în ce aconstat atitudinea lui duşmănoasă faţăde regim, şi asta ca să aibă un motiv să-l consemneze în actele de la dosar ca săpoată fi condamnat, întrucât fără motivnu putea fi trimis în judecată”. Prinurmare, părintele Moise a făcut partedin lotul format din preoţii: Ilarion V.Felea, Tudor Demian, Cornel Caceu,Alexandru Budai, Dimitrie Gornic şiEmilian Benţa. Prin Sentinţa nr. 347

din 14 martie 1959 a Tribunalului Mil-itar Cluj a fost condamnat la 17 ani demuncă silnică, pentru infracţiunea de„uneltire contra ordinii sociale”. Acunoscut închisorile de la Gherla (mar-tie 1959) şi Aiud (februarie 1960), apoilagărul de muncă forţată de la Ostrov.La 23 iunie 1964 a fost eliberat de laOstrov. Pentru a se reîncadra în slu-jire, a cerut reabilitarea canonică. PrinSentinţa nr. 5 din 31 iulie 1964 a Con-sistoriului eparhial din Arad a fostpedepsit cu oprirea de la săvârşirealucrărilor sfinte pe perioada echivalen-tă detenţiei. La 1 octombrie 1964 a fostnumit preot la Parohia Comlăuş II,judeţul Arad. Adrian-Nicolae PetcuSursa:http://ziarullumina.ro/preotul-aradean-aurel-moise-in-temnita-comunista-125623.html 

Preotul arădean Aurel Moise în temniţa comunistă



SLUJIRI CHIRIARHALE
 Coliturghisire arhierească laMănăstirea sârbească BezdinÎn dimineața zilei de duminică, 3 Sep-tembrie 2017, cu ocazia vizitei canonicea Preasfințitului Părinte Lukian, Episcopulortodox sârb al Timișoarei și Budapestei,la mănăstirea Bezdin, dar și cu prilejulhramului bisericii, sărbătorit recent, a fostinvitat și Înaltpreasfințitul Părinte Arhie-piscop Timotei. Cei doi ierarhi au săvârșitSfânta Liturghie, înconjurați fiind de unales sobor de preoți și diaconi.Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvântde binecuvântare, în care a arătat că isto-ria bisericească locală reflectă comuni-unea credincioșilor ortodocși de diferiteetnii, în virtutea căreia, în prezent aceștiao dovedesc prin înlăturarea oricăror încer-cări contrarii, păstrând Tradiția în unitateaOrtodoxiei, așa cum reiese din lucrărileSfântului și Marelui Sinod din Creta, diniunie 2016.Răspunsurile liturgice au fost date decorul bisericii ortodoxe sârbe din Sânico-laul Mare, urmând apoi tradiționala pro-cesiune în jurul bisericii, încheindu-se cu,,tăierea colacului”. A urmat apoi, un pro-gram artistic de cântece și jocuritradiționale sârbești, oferite de tinerii și deansamblurile de dansuri din localitățile cuetnici sârbi, limitrofe mănăstirii Bezdin,încheindu-se cu o agapă frățească.Binecuvântare de lucrări înParohia Fiscut În Duminica a 13-a după Rusalii, laslujba de seară, Înaltpreasfinţitul Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit înmijlocul credincioşilor din Parohia Fis-cut, Protopopiatul Arad, la invitaţia preo-tului paroh Dan-Marius Braiţ şi a credin-cioşilor parohiei pentru a binecuvânta şiresfinţi troița restaurată din fața bisericii șilucrările efectuate la biserica cu hramulSfântul Mare Mucenic Gheorghe. Aici,chiriarhul a fost întâmpinat în faţa bis-ericii de părintele protopop Flavius Petcuț,care a rostit şi cuvântul de bun-venit, depreotul paroh şi preotul Valentin Goronea,fiul satului și de numeroşi credincioşi dinparohie. Conform tradiţiei populare, copi-ii şi tinerii satului, îmbrăcaţi în frumoase-le straie populare, specifice zonei, l-auîntâmpinat pe ierarh cu pâine şi sare şi i-au oferit flori.  Înaltpreasfinția Sa a oficiatslujba de sfințire a troiței și de binecu-vântare a lucrărilor efectuate la biserică. Aurmat apoi, săvârșirea slujbei Vecerniei. În cuvântul de învăţătură, pus subtitlul ,,Lucrători în via Domnului”, cureferire la citirile duminicale, ÎPS Timoteia sintetizat cuvântarea de primire a pro-toiereului locului, ca și cel de prezentare avieții parohiale ținut de preotul paroh, într-o tâlcuire ce a evidențiat în principallucrarea credincioșilor în Biserică, aceeacare este Trupul tainic al Domnului, dincare toți fac parte, într-o unitate desăvârșităspre mântuire, fapt reflectat și în înnoireași împodobirea Casei Domnului. Ierarhula subliniat de asemenea faptul că Mântu-itorul este Capul Trupului Bisericii și toto-dată, Piatra din capul unghiului sfintei eizidiri.  În cadrul slujbei Vecerniei, chiri-arhul a hirotesit întru iconom-stavrofor pepreotul paroh Dan-Marius Braiţ caapreciere şi meritată răsplată pentru activ-itatea pastoral-misionară pe care o des-făşoară în această parohie.  La final, preo-tul paroh a mulţumit chiriarhului pentrupurtarea de grijă şi dragostea părintească pecare ÎPS Timotei a arătat-o faţă de credin-cioşii acestei parohii precum şi pentru dis-tincţia acordată care oglindeşte dragosteaşi jertfelnicia bunilor credincioşi ai parohieifaţă de Sfânta Biserică.  În încheiere preo-tul paroh a mulţumit tuturor celor prezenţipentru dragostea, jertfelnicia şi pentruostenelile suportate pentru a fi împreună laaceastă sărbătoare a parohiei.Naşterea Maicii Domnuluisărbătorită la MănăstireaArad-GaiÎn fiecare an, la data de 8 septembrie,când se sărbătorește Naşterea MaiciiDomnului, cea dintâi sărbătoare mare de

la începutul anului bisericesc, MănăstireaArad-Gai îmbracă haine de sărbătoare.Astfel, și-n acest an, a fost sărbătorit cumultă bucurie duhovnicească unul dintrehramurile acestei mănăstiri de cătreobştea maicilor, în frunte cu maica starețăEcaterina Joldeș și mulțimea de peleriniveniți să se roage Maicii Domnului înaceastă oază de liniște.În seara de ajun, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei, înconjuratde un ales sobor de ieromonahi şi preoţi demir, a săvârşit slujba de Priveghere. Dinsobor au făcut parte părintele Silviu-Nico-lae Faur, consilier administrativ-bisericesc,părintele Gabriel Mariș, consilier social,părintele Flavius Petcuț, protopop alAradului, alți preoți și diaconi.În cadrul acesteia, Chiriarhul arădeana adresat pelerinilor prezenţi un părintesccuvânt de învăţătură pus sub titlul ,,Oste-neală sfântă în grădina Maicii Domnu-lui”, vorbind despre zilele de hram laMănăstirea Arad-Gai, la început de anbisericesc, în contextul momentelor fes-tive ale orașului: Zilele Aradului, PrimulCongres Internațional al Grădinilor Botan-ice din Regiunea Danubiană, precum și acelor desfășurate la nivel național: Întâl-nirea Internațională a Tinerilor Ortodocșide la Iași.Slujbele au continuat pe întreg par-cursul nopţii, săvârşindu-se Taina Sfântu-lui Maslu, Sfânta Liturghie de noapte,Ceasurile liturgice, Slujba Aghiasmeimici, Acatistul Naşterii Maicii Domnului.În ziua praznicului, ÎnaltpreasfințitulPărinte Ioan, Mitropolitul Banatuluiîmpreună cu Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului și cuPreasfințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, înconjurați de un sobor de preoți și dia-coni, au săvârşit Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie arhierească în altarul de varădin curtea mănăstirii. Din sobor a făcutparte și părintele arhim. Ilarion Tăucean,starețul Mănăstirii Feredeu.În cuvântul de învăţătură, Înaltpreas-fințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatu-lui, a făcut o exegeză biblică a textelorscripturistice rânduite pentru acest praznic(Filipeni 2; Luca 10 și 11), punând înlumină însemnătatea nașterii FecioareiMaria pentru viața creștină și modul încare s-a făcut pregătirea omenirii pentruprimirea Mântuitorului Hristos în lume.De asemenea, Mitropolitul Banatului aapreciat prin cuvinte alese rolul mamelorcare o au drept model în creșterea și edu-carea copiilor lor pe Maica Domnului.Răspunsurile liturgice, atât seara laPriveghere cât şi în ziua de praznic, laSfânta Liturghie, au fost date de studenţişi seminarişti de la şcolile teologice ară-dene.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei,a mulţumit Întâistătătorului MitropolieiBanatului pentru această vizită efectuată înEparhia Aradului şi pentru împreuna slu-jire la mănăstirea de maici din Cartierularădean Gai, preoților și credincioșilorprezenţi la hram şi a ţinut să apreciezestrădania maicilor în organizarea eveni-mentului.Slujire arhierească în Parohia Vladimirescu IIÎn Duminica dinaintea Înalțării Sfin-tei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului s-a aflat înmijlocul credincioșilor din ParohiaVladimirescu II. Înaltpreasfinția Sa, însoțitde Părintele Arhidiacon Tiberiu Ardelean,inspector eparhial, a fost întâmpinat depreotul paroh Pr.Prof. Dacian-EmilianNan, alături de care s-a aflat și preotulDan Dorin Mândra de la Parohia Fân-tanele(cumnatul preotului paroh), precumși Preacucernicul Părinte ArhidiaconFlorin Sirca, inspector școlar de Religie încadrul ISJ Arad. Cu acest prilej, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei a săvârșitSfânta Liturghie Arhierească într-o atmos-feră solemnă, în prezența unui numărmare de credincioși, mulți dintre ei îmbră-cați în costum național, precum și a ofi-

cialităților locale, în frunte cu domnul pri-mar Ioan Crișan.În cuvântul de învăță-tură pus sub titlul ,,Roadele cugetării laînvățătura dumnezeiască” (cf. Gal. 6; Ioan3), Chiriarhul arădean preia formulareaCazaniei duminicale subliniind contribuțiaBisericii la formarea caracterului religios-moral al credinciosului printr-o pregătirecontinuă, cu dragostea de Dumnezeu șioameni răspunzând iubirii divine. În acestcadru Biserica apelează mai ales la medi-ul familial și cel școlar. Sărbătorile înrăstimpul cărora suntem, Nașterea MaiciiDomnului și Înălțarea Sfintei Cruci, prile-juiesc și temeluirea creștinilor în hotărâreaurmării căii adevărate de învățătură șitrăire, iar începutul anului școlar îndeam-nă la grija pentru generația tânără de a seinstrui și educa spre beneficiul propriu șiprogresul general. Faptul este pus înlumină și de recenta Întâlnire a Tineretu-lui Ortodox din întreaga lume și demesajul Întâistătătorului Bisericii Orto-doxe Române, a amintit ÎnaltpreasfințiaSa. După otpustul Sfintei Liturghii s-aoficiat un Te-deum de mulțumire pentrubinefacerile ce au fost asupra credin-cioșilor parohiei, slujbă la care au maiparticipat și Preacucernicul Părinte Con-silier Gabriel Mariș din cadrul Arhiepis-copiei Aradului, Preotul Profesor CodinȘimonca-Oprița de la Seminarul Teolog-ic Ortodox Arad și preotul Dorin Ște-fănuț de la parohia Seceani.Preotul paroh a mulțumit Inaltpreas-finției Sale pentru grijă și binecuvântare,asigurându-l pe mai departe de ascultareîn Hristos Domnul.Totul s-a încheiat cu o agapă frățeascăla Casa Tineretului din Vladimirescu, ofer-ită de parohie și Consiliul Local.Prezenţă arhierească la rugadin Parohia MândrulocÎn după-amiaza zilei de 10 septembrie2017, credincioșii parohiei din Mândrulocau trăit momente de sărbătoare și bucurieduhovnicească prilejuite de desfășurareacelei de a treia ediții a ,,Rugii BisericiiOrtodoxe’’ din Mândruloc la care a fostprezent și Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de unsobor de preoți din care a făcut partePreaonoratul părinte Flavius Petcuț – pro-topopul Aradului, arhid. Tiberiu Ardelean– inspector eparhial, pr. Pavel Teodor fostparoh al Parohiei Mândruloc, pr. ȘtefănuțDorin – fiu al parohiei și numeroși preoțiapropiați părintelui paroh.Prin acest eveniment, s-a dorit pe deo parte cinstirea Maicii Preacurate, iar pede altă parte valorificarea tradițiilor pop-ulare locale, având caracterul unei ,,Rugibănățene”. Manifestarea a debutat cusăvârșirea unei slujbe de Tedeum prinintermediul căreia s-a adus mulțumire luiDumnezeu pentru binefacerile revărsatepeste comunitatea locală și parohialăocrotită de Maica Domnului.La finalul slujbei s-a săvârșit și rân-duiala tăierii colacului și a binecuvântăriiprinoaselor oferite de către familia ManeaCiprian și Sorina – „Nașii Rugii” din acestan. Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, lasfârșitul slujbei, a rostit un cuvânt deînvățătură în care a subliniat importanțahramurilor bisericești pentru întărireacomuniunii între cei ce alcătuiesc parohi-ile precum și apropierea între toți locuitoriilor atât prin actele de cult cât și prin man-ifestările populare doveditoare ale tezau-rului cultural național, menite a cultivatradiții din strămoși. După acest cuvânt,Înaltpreasfinţia Sa l-a felicitat pe preotulparoh pentru buna organizare a acesteisărbători, după care a urat tuturor tinerilorşcolari din parohie, un an şcolar binecu-vântat, cu mult succes şi rezultate fru-moase la învăţătură, spre a fi bucuriepărinţilor şi dascălilor lor şi buni credin-cioşi ai Bisericii lui Hristos.La manifestare au participat şireprezentanţii autorităților locale, tineriîmbrăcați în straie populare și diverși cred-incioși din parohie și împrejurimi.

Preotul paroh a evidențiat însemnă-tatea momentului aducând mulțumirituturor celor prezenți pentru bucuria de afi împreună la acest ceas de sărbătoaredar și pentru împlicare deosebită a cred-incioșilor în organizarea frumosului eveni-ment.În continuare, după parada portuluipopular, a avut loc pe terenul de sport alŞcolii Generale din Mândruloc o fru-moasă prestație cultural-artistică realizatăde ansambluri folclorice și tineri interprețide muzică populară, în prezențaautorităților locale și a unui numeros pub-lic. De asemenea, au încântat publiculprezent și câțiva interpreți de muzică pop-ulară din localitate, cei prezenți bucurându-se și de o agapă frățească oferită dePrimăria Vladimirescu și de credincioșiiParohiei Ortodoxe Române din Mândru-loc.Arădenii l-au sărbătorit peSfântul Ierarh Iosif cel Noude la PartoşVineri, 15 septembrie 2017, la ceasde seară, Întâistătătorul Eparhiei Aradu-lui, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, asăvârșit în Catedrala arhiepiscopală Slu-jba Vecerniei și Acatistul Sfântului IerarhIosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorulBanatului. Sfântul Iosif este consideratunul dintre sfinții cinstiți mai deosebit înBiserica noastră. Fost mitropolit al Tim-ișoarei și a toată Țara Banatului, IerarhulIosif a strălucit cu aureola sfințeniei încăde când era în viață, fiind ,,podoaba ier-arhilor, izgonitorul tuturor patimilor,izbăvirea credincioșilor, lauda prea fru-moasă a Timișoarei și cinstea Partoșu-lui”, așa după cum îl numește Acatistulînchinat lui. La finalul Acatistului, Chiriarhularădean a adresat credincioșilor prezențiun cuvânt de învățătură privind ,,Viațaunui mitropolit sfânt al Banatului”, încare a arătat că folosul pe care l-audobândit credincioșii prin pastorația sa s-a răsfrâns nu doar în sens individual câtși colectiv, beneficiind oameni de diferitenaționalități, confesiuni sau religii, într-unloc aflat sub mari frământări istorice dinprima jumătate a secolului al XVII-lea, aamintit Înaltpreasfinția Sa.După aceasta, Înaltpreasfințitul Tim-otei a vizitat șantierul de pictură al cate-dralei, care se află în plină derulare, împre-ună cu părintele Simion Mladin și pictorulprof. Cătălin Băluț. Pictura a început înurmă cu câțiva ani, prof. Cătălin Băluț șiechipa de colaboratori și ucenici studenți(de la academii de artă din țară), reușind săfinalizeze mare parte din interiorul cate-dralei. Slujire arhierească în Parohia BaiaDuminica de după Înălţarea SfinteiCruci s-a constituit într-o aleasă sărbă-toare pentru credincioşii parohiei Baia,din cuprinsul protopopiatului Lipova.Prin strădania preotului paroh Raul Adri-an Moț şi cu sprijinul enoriaşilor şi aaltor oameni inimoşi, biserica parohialăcu hramul „Sf. M. Mc. Gheorghe” s-aînnoit, prin schimbarea în totalitate aacoperişului bisericii şi prin construireaunei troiţe în memoria eroilor căzuţi înCele Două Războaie Mondiale. Pe lângăacestea, s-a împodobit biserica cu douănoi tetrapoade, cu un nou baldachin şi cudouă icoane noi pe uşile diaconeşti.În dimineaţa zilei un ales sobor depreoţi în frunte cu protopopul Lipovei, pr.Jidoi Terentie, împreună cu un numărmare de credincioşi şi de copii îmbrăcațiîn frumoase costume populare specificezonei, au întâmpinat pe Înaltpreasfinţit-ul Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui, care după cuvântul de bun venit, amulţumit pentru invitaţia făcută şi pentruprimirea călduroasă. În continuare ÎnaltPreasfinţia Sa a oficiat slujba de sfinţirea lucrărilor ce s-au făcut la bisericăurmată de Sfânta Liturghie arhierească,răspunsurile liturgice fiind date de cătreCorul Facultății de Teologie Ortodoxădin Arad, condus de prof. dr. Mircea

Buta.La momentul cuvenit, Ierarhul a vor-bit credincioșilor prezenți despre,,Urmarea Mântuitorului”, în baza citir-ilor scripturistice ale duminicii (Gal. 2;Mc. 8; 9), precum și a altor duhovniceșticunoscute, lămuritoare pentru ceea ceînsemnează datoria vieții creștine. Deasemenea, Cazania duminicii lămureșteprin titlul ,,iubirii de sine”, ce este lepă-darea de sine pentru a putea fi vrednici deluarea crucii Domnului sau a-și impro-pria jertfa mântuitoare prin fapte core-spunzătoare din dragoste față de Dum-nezeu și aproapele. Enoriașii parohiei,prin devotamentul față de biserică sedovedesc următori ai căii Domnului iarridicarea unei troițe pentru eroii loculuiface prezent cultul vrednicilor ostașiașezați sub semnul jertfei, pecetluind ast-fel exemplar credincioșia față de Biser-ică, patrie și popor, a subliniat Înalt-preasfinția Sa.Chiriarhul a hirotesit întru iconom,pe preotul paroh, care în încheiere amulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Tim-otei pentru grija părintească şi pentrufaptul că a descins în parohia păstorităpentru a binecuvânta şi sfinţi lucrărilesăvârşite.La sfârşitul Sfintei Liturghii, dl.Sinaci Doru, director al BiblioteciiJudeţene „A.D. Xenopol” din Arad aprezentat în faţa întregii adunări lucrarea„Monografia satului Baia, judeţul Arad”,tipărită sub tutela Centrului CulturalJudeţean Arad, scrisă de către Ana I.Mihalache şi îngrijită de IenăşescuLucian, lucrare care s-a împărţit maiapoi, în mod gratuit, tuturor celorprezenţi.Binecuvântare de lucrări noila Mănăstirea FeredeuÎn Duminica a 18-a după Rusalii,obștea Mănăstirii Feredeu s-a bucurat devizita Întâistătătorului ArhiepiscopieiAradului, a Înaltpreasfințitului Părinte Tim-otei.Înconjurat de un ales sobor deieromonahi, preoţi şi diaconi, Chiriarhula săvârșit Sfânta Liturghie în prezenţaunui număr mare de pelerini.În cuvântul de învățătură, Înaltpreas-finția Sa a vorbit despre ,,Întâietatea celorspirituale”, înaintea celor materiale (înbaza citirilor de la 2 Cor. 9; Lc. 5), temăavută în vedere și la Cazania zilei, aicioprind cu precădere asupra simboalelorcelor relatate în pericopele zilei, adică,,marea vieții” și ,,corabia Bisericii”;,,mrejele pescarilor” și ,,calea apostolat-ului; ,,mulțimea peștilor”, închipuind pecredincioșii purtători ai numelui Mântu-itorului în ascultarea cuvântului dum-nezeiesc, umplând sfintele locașuri cuaceea de a se asocial jertfei pe care Bis-erica o aduce mereu lui Dumnezeu înurmarea Aceluia ce este Călăuzitorul pecalea mântuirii. În contextul citirilor dinduminicile și sărbătorile premergătoareca și a momentului binecuvântăriilucrărilor din incinta mănăstirii, se ream-intește în Biserică mijlocirea MaiciiDomnului, puterea Sfintei Cruci ca șicomuniunea celor sfinți spre folosul tutur-or celor ce urmează calea cerului, a sub-liniat Înaltpreasfințitul părinte Timotei.La Sfânta Liturghie au participat unnumăr însemnat de credincioși deoareceîn această duminică, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a sfințit o cruce de laintrarea în mănăstire, clopotnița și noulaltar de vară cu hramul ,,AdormireaMaicii Domnului” din curtea mănăstirii,ridicate prin osteneala și permanentaimplicare a părintelui stareț și cu sprijin-ul bunilor credincioși care frecventeazăcu regularitate această oază de liniște.În încheiere, Înaltpreacuviosul Arhi-mandrit Ilarion Tăucean, stareţul sfinteimănăstiri, a mulţumit Ierarhului pentruparticipare şi pentru întreaga purtare degrijă arătată cu consecvenţă soborului şinevoilor mănăstirii, de asemenea, cleri-cilor prezenţi şi pelerinilor care cerceteazăacest binecuvântat aşezământ monahal.Continuare în pagina 6
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AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Zile de prăznuire la Mănăstirea Arad-GaiMănăstirea Arad-Gai îşi sărbătoreşteîn fiecare an, la 1 septembrie – începutulanului bisericesc, pe ocrotitorul ei, Sfân-tul Simeon Stâlpnicul. Preasfințitul PărinteEmilian Crișanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Aradului, înconjurat de unsobor de ieromonahi, preoți și diaconi asăvârşit Sfânta Liturghie Arhierească înaltarul de vară din curtea mănăstirii, înprezenţa unui însemnat număr de credin-cioşi. Din sobor a făcut parte şi Preacu-viosul Părinte protos. David Ionescu,stareţul Schitului Sfinții Apostoli Petru șiPavel din loc. Moneasa.În cuvântul de învățătură PreasfințiaSa a vorbit credincioșilor despre Evanghe-lia sărbătorii (citirea prorociei lui Isaia decătre Mântuitorul Hristos), despre SfântulDionisie Exigul și a prezentat viața șinevoința Cuviosului Simeon Stâlpnicul,ocrotitorul spiritual al acestei Sfinte Mănă-stiri de aproape trei secole. Totodată, Ier-arhul a amintit că astăzi este și începutulanului bisericesc. ,,Timpul îl măsurăm înzile, luni și ani și totuși nu se poatemăsura!”, a subliniat Preasfințitul PărinteEmilian.La finalul slujbei, părintele Protos.Macarie Deleu, duhovnicul mănăstirii, amulţumit Ierarhului, părinţilor slujitori şicredincioşilor pentru prezenţă şi pentruîmpreuna-rugăciune.În ziua precedentă, la prăznuireaPunerii în raclă a Cinstitului Brâu al MaiciiDomnului, Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul a săvârșit DumnezeiascaLiturghie în biserica paraclis a Mănăstirii,cu ocazia unuia dintre hramurile nouluilăcaș de rugăciune, rostind un cuvânt deînvățătură.La finalul Sfintei slujbe, PreasfințitulEmilian a binecuvântat prinoasele pusede către obștea mănăstirii în cinstea zilei,a săvârșit Parastasul pentru ctitorii mănă-stirii, precum și Slujba de Te Deum cuprilejul începutului noului an bisericesc.După aceasta toți credincioșii prezenți, înfrunte cu Ierarhul, au înconjurat bisericaparaclis a mănăstirii.Slujire arhierească la biserica,,Izvorul Tămăduirii” din IneuAstăzi, sâmbătă 9 septembrie 2017,Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului,a slujit Sfânta Liturghie înconjurat de unsobor de preoți și diaconi, în Orașul Ineucu prilejul aniversării unui an de la inau-gurarea Bisericii ,,Izvorul Tămăduirii”,Capelă a Spitalului Orășenesc Ineu. Ier-arhul a fost întâmpinat în fața bisericii decătre soborul de preoți în frunte cu părin-tele Adrian Zaha, protopop al Ineului.Credincioșii atât din oraș, cât și din local-itățile apropiate, au participat în numărmare la Liturghia Arhierească săvârșită laacest ceas aniversar.În cuvântul de învățătură, PreasfințiaSa a arătat că cinstirea Sfinților PărințiIoachim și Ana așezată în calendar a douazi după Sărbătoarea Nașterii Maicii Dom-nului, ne amintește că avem o datorie sfân-tă de a prețui în chip deosebit pe părințiinoștri trupești. Ierarhul a mai menționat căpărinți desăvârșiți nu sunt aceia care nascîn lume prunci doar pentru viața socială șifirească, ci aceia care prin purtare de grijăși educație, îi nasc și întru Hristos. Tot încadrul cuvântului de învățătură, Preas-finția Sa a evidențiat rolul important pecare îl poartă un lăcaș de rugăciune pen-tru spitalul orașului, mai cu seamă căbonavii din spital și credincioșii participăconstant la programul zilnic de slujbe înaceastă biserică.La final, Părintele Radu Constanti-nescu, preotul slujitor al bisericii, a mulțu-mit Preasfințitului Părinte Emilian Crișan-ul pentru slujirea arhierească și pentru

binecuvântarea de a fi prezent în mijloculcomunității credincioșilor la prima aniver-sare a sfântului lăcaș, rugând pe PreasfântaNăscătoare de Dumnezeu să ocroteascăpururea pe toți cei care formează ,,famil-ia duhovnicească”, zilnic unită aici înrugăciune.Înălţarea Sfintei Crucisărbătorită la Mănăstirea Feredeul din dealDe zeci de ani credincioșii din vecină-tatea Mănăstirii Feredeu și nu numai,obișnuiesc ca-n fiecare an la PrazniculÎnălțării Sfintei Cruci să-și îndrepte pașiispre așezământul din deal a sfintei mănă-stiri pentru a se înălța duhovnicește. Și-nacest an, sute de pelerini, încă din ziua deajun a sărbătorii, și-au îndreptat pașii spreacest loc binecuvântat pentru a parcurgeîmpreună cu soborul de slujitori, condusde părintele arhim. Ilarion Tăucean,starețul mănăstirii, procesiunea ,,DrumulCrucii” cu popasuri la cele 14 cruciaşezate la o anumită distanţă, şi care, prinicoanele înălţate pe acestea, exprimă cal-varul Mântuitorului pe drumul spre Gol-gota. După aceasta, pelerinii au participatla Slujba de Priveghere, oficiată în Para-clisul Înălţării Sfintei Cruci din curteamănăstirii.Programul slujbelor a continuat adoua zi dimineaţa, când pelerinii au avutbucuria de a participa la Sfânta Liturghiearhierească, săvârşită de PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, înconjurat de unsobor de preoţi și diaconi, în prezența anumeroși credincioși. Din sobor a făcutparte, pe lângă alți părinți, arhim. IlarionTăucean, starețul mănăstirii și i.La momentul cuvenit, Preasfinția Sale-a vorbit celor prezenți despre însemnă-tatea crucii în viața noastră: ,,Crucea ne-oasumăm cu toții, în preoție, în familie, înadministrația publică. Poporul român și-aasumatSfânta Cruce nu ca dominare, ci casemn de supunere față de Dumnezeu…Am venit în locul acesta binecuvântat,plin de isihie, care este pregătit încă dinvale. Așa este și viața noastră, un drum alcrucii pe care trebuie să-l străbatem custrăduință, cu iubirea de oameni, ca sădevină eficient, altfel devine unul care nueste alături de Dumnezeu”. La finalulcuvântului, Ierarhul a mulțumit BunuluiDumnezeu pentru darurile revărsateasupra mănăstirii și a întregului județ,părintelui stareț pentru frumoasa primireși tuturor preoților și credincioșilorprezenți și a transmis binecuvântarea șidragostea părintească a ÎntâistătătoruluiEparhiei Arădene, a ÎnaltpreasfințituluiPărinte Arhiepiscop Timotei.Răspunsurile liturgice au fost date decorul bărbătesc al Parohiei Covăsânţ, con-dus de domnul Marius Oneț, primarulCovăsânțului.La Sfânta Liturghie a fost prezent șidomnul Iustin Cionca, președintele Con-siliului Județean Arad, alături de primarulComunei Șiria, domnul Valentin Bot.După săvârşirea Sfintei Liturghii,pelerinii au avut ocazia să participe la TainaSfântului Maslu, nu înainte ca părintele stareţarhim. Ilarion Tăucean să mulţumeascăPreasfințitului Părinte Emilian, în numelevieţuitorilor mănăstirii şi al soborului pre-oţilor slujitori, pentru prezenţa în mijloculpelerinilor veniţi din toate colţurile ţării şituturor preoţilor şi credincioşilor care au par-ticipat în aceste zile la sfintele slujbe săvârşitela sfânta mănăstire din deal.
Slujire arhierească înParohia Vinga
În Duminica a 18-a după Rusalii, laorele dimineții Preasfințitul Părinte Emil-ian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, a poposit în ParohiaVinga, Protopopiatul Arad.Aici, Ierarhula fost întâmpinat în faţabisericii de preotul paroh Răzvan Sas, carea rostit şi cuvântul de bun-venit, de preo-tul Liviu Suciu care a păstorit aceastăcomunitate timp de 40 de ani și de Pri-marul comunei Sorin Negrei alături denumeroşi credincioşi.

Conform tradiţiei, copiii şi tinerii dincomună, îmbrăcaţi în frumoasele straiepopulare, specifice zonei, l-au întâmpinatpe Ierarh cu pâine şi sare oferindu-i flori.În cuvântul de învățătură, PreasfințiaSa a evidențiat faptul că ,,biserica esteconstruită în formă de corabie și clopotulși toaca sunt semne care ne aduc aminte căîncepe slujba la biserică, de aceea se tragdimineața la Utrenie la Sfânta Liturghie laVecernie pentru a ne aduce aminte că înbiserică începe slujba. Părinții îmbunătățițispuneau că atunci când auzim clopotulsau toaca să ne îndreptăm către bisericăpentru că, corabia pleacă, se depărtează dela pământ, de la liman. Dacă nu ajungemla timp, este ca și cu trenul pe care îl pier-dem, dacă nu ajungem la timp la gară, îlpierdem și trebuie să așteptăm altul dacămai vine. Așa și cu biserica, trebuie săajungem la timp, dacă ajungem mai târz-iu ne folosim puțin sau deloc depinde destarea noastră sufletească, însă alergânddupă corabie putem să o prindem dinurmă adică trebuie să participăm la toatăslujba de la început la final, așa ne aflămîmpreună cu Hristos Domnul în BisericaSa pe care o păstorește și o conduce. Bis-erica este adunarea credincioșilor boteza-ți în numele Sfintei Treimi și care cred înHristos.”La finalul Sfintei Liturghii, părinteleparoh a mulţumit Ierarhului pentrubinecuvântare şi împreună slujire,oferindu-io broșură cu monografia Paro-hiei Vinga.Sfinţii Ioan Evanghelistul şiNeagoe Basarab, sărbătoriţila Catedrala Veche din AradPreasfinţitul Părinte Emilian Crişa nul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,a oficiat astăzi, 26 septembrie 2017, Sfân-ta Liturghie în Catedrala Veche a Aradu-lui. Slujirea Preasfinţiei Sale a fost prile-juită de pomenirea Sfântului Apostol IoanEvanghelistul și Teologul și a SfântuluiNeagoe Basarab, domnitorul ȚăriiRomâneşti. La sfârșitul DumnezeieştiiLiturghii ierarhul a rostit un cuvânt deînvăţătură prezentând viaţa și fapte celordoi sfinţi prăznuiţi, ca unii care reprezin-tă fiecare o dimensiune a trăirii creştine:unul ucenic al Mântuitorului, iar celălaltdin neamul românesc, ajuns domnitor alŢării Româneşti, apărător și sprijinitor alcredinţei ortodoxe.Preasfinţia Sa a adus înmemoria celor prezenţi principalelemomente din viaţa Sfântului Apostol Ioan,ca unul care a participat la evenimente cutotul deosebite din activitatea pământeascăa Mântuitorului. La fel, s-a amintit depropovăduirea sa în Asia Mică, mai pre-cis în Efes și de scrierile sale păstrate deBiserică din care transpare învăţătura sa debază, adică iubirea. Aceasta cu referinţă șila pericopele zilei care scot în evidenţăcentralitatea iubirii, iubirea lui Dumnezeufaţă de lume şi iubirea cu care și noi sun-tem datori să răspundem lui Dumnezeu șisemenilor noştri. Cel de-al doilea sfântcinstit astăzi a fost amintit în cuvântulPreasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, evi-denţiindu-se formarea sa duhovnicească,educaţia primită în Mănăstirea Bistriţa șitotodată, legătura Sfântului Neagoe cuSfântul Nifon, mitropolit al ȚăriiRomâneşti și patriarh al Constan-tinopolului. Binecredinciosul Voievodrămâne un model de domnitor, a sublini-at ierarhul, înşiruind principalele ctitorii,dar și sprijinul oferit mănăstirilor din Sfân-tul Munte și de la Locurile Sfinte. Niciopera sa nu a fost trecută cu vederea, care,după cum evidenţia Preasfinţia Sa,depăşeşte cadrul unui tratat social-politic,cuprinzând îndemnuri morale și creştinevalabile până astăzi. Anul acesta cinstireaSfântului Neagoe este cu totul deosebitădeoarece se împlinesc 500 de ani de latârnosirea Mănăstirii Curtea de Argeş, pre-cum și de la canonizarea Sfântului Nifon.Din soborul liturghisitorilor au făcutparte PC Părinte Flavius Petcuţ, Protopopal Aradului, PC Părinte Traian Micoroi,Parohul Catedralei Vechi și PC DiaconMircea Proteasa.Răspunsurile au fost datede către protopsalții catedralei.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE
Acţiune socială a militarilorarădeniMultora dintre noi ne place să folosimcuvinte frumoase şi să ne învârtim în cer-curi selecte. De multe ori ne aducemaminte de semenii noştrii aflaţi în situaţiidelicate în preajma Marilor Praznice atun-ci când ne întrecem în a-i vizita şi a leaduce bucurie pe feţele triste, brăzdate detrecerea timpului şi de uitarea ce se aşternepe calea ce duce spre casele lor. Câteodatăe prea mult spus case…. . De aceea cred-incioşii Paraclisului Eparhial de la TreiInsule alături de militarii din CetateaAradului au hotărât ca în perioada destulde lungă dintre Sfintele Paşti şi NaştereaDomnului să le descreţească periodicfrunţile mai multor familii nevoiaşe prindaruri constând în alimente şi haine.Ţinând cont că peste câteva zile începeşcoala mai mulţi copii au primit ghiozdaneechipate complet precum şi haine noi.Lacrimile bătrânilor şi ale copiilor vizitaţiau exprimat mulţumirea unor oameni carenu stau cu mâna întinsă, însă care aunevoie de ajutorul nostru.Proiectul social ,,Masa bucuriei” în Parohia ŢipariUrmând îndemnul Sfintei Scripturi: “Împarte pâinea ta cu cel flămând, adă-posteşte în casă pe cel sărman, pe cel golîmbracă-l şi nu te ascunde de cel de unneam cu tine” (Isaia 58,7), în data de 5septembrie 2017, părintele paroh al Bis-ericii Ortodoxe din Țipari, protopopiatulArad, Arhiepiscopia Aradului, a vizitatmai multe familii cu probleme socialedeosebite din parohie pentru a împărţipachete cu alimente.Părintele paroh, Oprea Mihai, amulțumit atât în numele lui, cât și înnumele familiilor nevoiașe care au luatparte la ,,Masa bucuriei”, întregii con-duceri a Arhiepiscopiei Aradului pentrugrija față de acești fii duhovnicești.Acțiunea social-filantropică s-a des-fășurat în contextul „Anului omagial aliconarilor şi pictorilor bisericeşti” şi al,,Anului comemorativ Justinian Patriarhulşi al apărătorilor Ortodoxiei în timpulcomunismului în Patriarhia Română”,precum și în cadrul proiectului național„Masa Bucuriei” derulat de PatriarhiaRomână în parteneriat cu SelgrosCash&Carry, prin acesta arătându-se grijabisericii față de cei nevoiași. Parohia Orto-doxă Țipari și filia Adea fac parte din rân-dul unităților bisericești sărace dinArhiepiscopia Aradului, care beneficiazăde acest program de ajutorare a familiilorcu venituri reduse, prin dăruirea de pro-duse alimentare și nealimentare.Deschiderea noului an şcolar2017-2018 la Seminarul teo-logic ortodox din AradAnul şcolar 2017-2018 a debutat ladata de 11 septembrie 2017, moment carea fost marcat la Seminarul Teologic Orto-dox din Arad prin oficierea slujbei de TeDeumla începerea anului şcolarde cătreun sobor de preoţi, în frunte cu părintelePreacuviosul Părinte Consilier Protos. dr.Iustin Popovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, în prezenţa ÎPSdr. Timotei Seviciu, a domnului IustinCionca, preşedintele Consiliului JudeţeanArad, a domnului Călin Bibarţ, viceprimaral Aradului, a domnului reprezentant alPrefecturii Arad, consilier al doamnei pre-fect Florentina Horgea, a PC părinteinspector arhid. prof. Florin Sirca şi adomnului inspector prof. Nicolae Dolha,reprezentând Inspectoratul ŞcolarJudeţean Arad, a PC pr. prof. Ioan Lazăr,reprezentând Facultatea de Teologie Orto-doxă „Ilarion V. Felea”, din cadrul Uni-versităţii „Aurel Vlaicu” Arad, a PCpărinte arhid. Tiberiu Ardelean, inspectorbisericesc al Arhiepiscopiei Aradului, pre-cum şi a elevilor seminarişti şi a părinţiloracestora, a cadrelor didactice de la Semi-narul arădean.După ce Preacuviosul

Părinte protos. Iustin Popovici a dat citiremesajului PF Părinte Patriarh Daniel laînceput de an şcolar, părintele prof. Pom-piliu Gavra, directorul Seminaruluiarădean a dat cuvântul ÎPS dr. TimoteiSeviciu al Aradului, care a rostit un cuvântde bun-venit profesorilor şi elevilor,amintind de legătura firească dintre trecutşi prezent, dintre administraţia locală şicentrală şi cea bisericească, dintre părinţişi şcoală, dintre Biserică şi Şcoală,reliefând importanţa educaţiei. De aseme-nea, ÎPS Sa a a făcut o parafrază a textuluiscripturistic „Datori suntem noi cei tari săpurtăm slăbiciunile celor neputincioşi”(Romani 15, 1), spunând că acum noi, ceimaturi, suntem datori să fim sprijin încreşterea fiilor noştri, deopotrivă trupeşti şisufleteşti. Au luat cuvântul oficialităţileprezente, care au vorbit despre şcoala teo-logică arădeană ca despre o sursă a liderilorspirituali ai comunităţii arădene (dl. I.Cionca), despre sursele de înţelepciune pecare le găsim în învăţăturile dascălilor,amintind de Solomon şi de Fer. Augustin(dl. C. Bibarţ), despre importanţa şcolii, cainstituţie, cu tot ce decurge de aici, de labaza materială, la informaţiile primite şi larelaţiile dascăli-elevi (mesajul d-nei F.Horgea), importanţa familiei şi a legăturiidintre familie şi şcoală (arhid. F. Sirca) şidespre nevoia elevilor de atinge aşteptărilepe care le au de la ei părinţii, profesorii şi ceiapropiaţi lor (pr. I. Lazăr). S-a dat apoi citireşi mesajului trimis de domnul Ministru aleducaţiei prof. Liviu Marian Pop.Elevii seminarişti s-au întâlnit cu pro-fesorii diriginţi, împărtăşind impresii dinvacanţa ce tocmai s-a încheiat, pregătiţi deînceperea cursurilor noului an şcolar.Festivitatea de deschidere aanului şcolar la Şcoala,,Sfântul Nicolae” din AradȘcoala “Sfântul Ierarh Nicolae” Aradși-a redeschis porțile pe data de 11 sep-tembrie 2017. Festivitatea de deschidere anoului an şcolar a avut loc la sediul şcoliidin Arad, str. Petru Rareș nr. 4, în SalaRomânească, cu începere de la ora 12, înprezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului,însoţit de Părintele Octavian Blaj, consili-er economic al Arhiepiscopiei Aradului.În deschidere s-a oficiat slujba deTedeum, urmată de un cuvânt de învăţă-tură al Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei,pornind de la cuvântul din Evanghelie“Cine are urechi de auzit să audă”. Misi-unea şi valorile şcolii, precum şi person-alul acesteia au fost prezentate de doam-na Director Teodora Guzan, profesor înînvăţământul primar. În final, a fost strigatcatalogul şi fiecare elev a primit în dar ococardă tricoloră cu sfântul Ierarh Nicolae,ocrotitorul şcolii.Anul acesta au pășit spre băncuțele lormicuţii elevi ai noii clase pregătitoare,împreună cu învăţătoarea lor TeodoraGuzan, profesor în învăţământul primar șibineînțeles, mai marii lor colegi de clasaîntâi, împreună cu învăţătoarea lor ElenaPuterity, profesor în învăţământul primar.Şcoala “Sfântul Nicolae” și-a începutactivitatea educativă, în anul 2016, cubinecuvîntarea Înaltpreasfințitului Arhi -episcop Timotei al Aradului, sub patron-ajul Asociației Social Educative Filolo-gos. Specificul şcolii este dat deperspectiva generală a pedagogiei creştineasupra educaţiei, precum şi de valorifi-carea tradiţiilor culturale româneşti înînvăţământ, deoarece educaţia de calitatenu poate face abstracţie de dimensiunilesufleteşti profunde şi de tradiţia naţională.PS Părinte Emilian Crişanula participat la festivitatea dedeschidere a anului şcolar laColegiul Economic din Arad În ziua de luni, 11 septembrie 2017,Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, a participat la festivitatea dedeschidere a anului şcolar 2017-2018,la Colegiul Economic din Arad,răspunzând invitaţiei doamnei directorMonica Băltăreţu.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a rostitun cuvânt de binecuvântare pentru dascălii,elevii şi părinţii prezenţi la acest eveni-ment: ,,Copiilor şi tinerilor elevi, le dorimun an şcolar binecuvântat de Dumnezeu îndobândirea înţelepciunii, cunoaşterii şi abucuriei vieţii frumoase; profesorilor inspi-raţie şi dăruire în educaţie, iar părinţilorputerea dragostei în educaţie şi posibilităţiîn susţinerea material a familiei” şi a trans-mis binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.Alături de Preasfinţitul Părinte EmilianCrişanul au fost şi primarul municipiuluiArad, dl. Gheorghe Falcă, dl. deputat GladVarga, dl. Lucian Cozma din partea pre-fecturii Arad, reprezentanți ai celor douăuniversități arădene și un reprezentant aljandarmeriei Arad, care au urat un an buntuturor elevilor și profesorilor.20 000 Euro donaţi de Arhiepiscopia Aradului pentru spital  Arhiepiscopia Aradului a donat 20000 euro pentru reamenajarea Comparti-mentului de Boli Infecțioase Copii dincadrul Spitalului Clinic de UrgențăJudețean Arad, urmare inițierii campanieiumanitare „Cu drag pentru viitor” de cătreSectorul Social Filantropic și Misionar aleparhiei, în parteneriat cu AsociațiaCetatea Voluntarilor. Campania și-a pro-pus reabilitarea compartimentului, pen-tru a corespunde normelor legale pre-văzute în vederea obținerii autorizațieisanitare și nu în ultimul rând, pentru aatinge standardele europene. Pe lângăcompartimentarea saloanelor, în cadrulproiectului se vor mobila şi dota core-spunzător fiecare salon cu mobilier med-ical, icoane, televizor, frigider, climati-zare, camere video, etc. De asemenea, vacrește calitatea actului medical și confor-tul micuților pacienți și al părinților însoți-tori.La conferinţa de presă organizatămiercuri 13 septembrie 2017 la SpitalulJudețean, au fost prezenţi şi reprezentanţiiArhiepiscopiei Aradului și alți sponsori.„Ierarhii, preoții și credincioșii eparhieiau arătat că iubirea milostivă este și unapractică, implicându-se în strângerea defonduri pentru binele copiilor aflați însuferință aici. Cu binecuvântarea Înalt-preasfințitului Părinte Timotei Arhiepis-cop al Aradului, în 2 săptămâni în biseri-cile arădene s-au adunat aproape 100 000lei pentru renovarea acestui compartimental spitalului destinat copiilor bolnavi.Credincioșii au susținut acțiunea socio-medicală cu multă dragoste, exprimând șidorința de continuare a săvârșirii faptelorbune prin Biserică.” – a declarat părinteleGabriel Mariș consilierul social alArhiepiscopiei Aradului. „Lucrările de reabilitare au început pe2 august, la etaj, fiind realizate în prezentîn proporţie de 50%. „Faţa” Comparti-mentului – cel puţin la acest nivel – estetotal diferită în comparaţie cu spaţiul totalindezirabil de dinaintea începerii lucrărilor.S-au făcut recompartimentări, s-au schim-bat ferestrele şi uşile, urmează zugrăvireapereţilor, montarea covorului PVC, insta-laţiile sanitare, instalarea glasvandurilor,decorul şi instalarea fluidelor medicale.Foarte probabil, în a doua jumătate a luniioctombrie, aici vor putea fi spitalizaţi prim-ii copii.” – a menționat Anamaria NyekiPopa – președinta asociației.Comemorarea Eroilor de laPăulişAnul acesta are loc cea de-a 73 -acomemorare a eroilor de la Păuliș. Astfel,sâmbătă, 16 septembrie 2017, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a participat la ceremoniiletradiţionale dedicate comemorării eroilormartiri ce şi-au pierdut viaţa în bătăliapurtată în zona comunei Păuliş, în sep-tembrie 1944.Primul eveniment a avut loc în curteaUnităţii Militare Radna, unde un soborde preoţi, în frunte cu protopopul Lipovei,preotul Ioan Jidoi, a oficiat slujba depomenire a eroilor din DetaşamentulPăuliş şi a evocat martiriul elevilor Şcol-

ii de Subofiţeri Radna. Aceştia au fostpomeniţi ulterior în cadrul unei slujbe des-făşurată la mormintele lor din CimitirulErolilor Lipova. S-au depus apoi coroanede flori din partea reprezentanţilor insti-tuţiilor de stat centrale şi locale. Urmă-toarea oprire, în acest periplu comemora-tiv, a fost în cimitirul eroilor de la Radna,unde după slujba de parastas s-au depusjerbe de flori. Apoi următoarea oprire afost la biserica ortodoxă din Păuliş, undeun sobor de preoţi, avându-l în mijlocul lorpe Inaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a oficiat SfântaLiturghie. În cuvântul de învăţătură pussub titlul ,,Măreția jertfei” (în baza citirilorscripturistice I Cor. 1; Ioan 8, corespun-zătoare zilelor cinstirii Sfintei Cruci și carereamintesc îndemnul de urmare a Mân-tuitorului în jertfa Sa mântuitoare), Înalt-preasfinţia Sa a făcut referire la faptul căde-a lungul istoriei noastre naționale oast-ea, prin credința în Dumnezeu și dragosteade neam, în luptele de apărare a adus jert-fa supremă la altarul patriei astfel încâtpoporul întreg a consacrat un cult aleroilor. Lupta de la Păuliș s-a desfășurat înzilele din săptămâna Înălțării Sfintei Cruci,semnul jertfei mântuitoare. Sacrificiulunuia pentru altul este ilustrat, așadar, prinevenimentul comemorat, de data aceastaîn legătura Centenarului Primului RăzboiMondial și în pragul celui al Marii Uniri,a subliniat Înaltpreasfinția Sa.A urmat ceremonialul de la monu-mentul aflat pe DN 7, desfăşurat înprezenţa unei asistenţe numeroase, for-mată din oficialităţi, veterani, rezervişti,militari, elevi, alte persoane interesate.Ceremonia a început cu intonareaImnului Naţional al României, apoi s-acontinuat cu slujba de pomenire a eroiloroficiată de către Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului…Oficialitățile prezente la evenimentau evocat prin cuvinte alese însemnătateaaducerii aminte a faptelor eroilor de laPăuliş. ,,Sacrificiul eroilor de la Păuliș esteun simbol care trebuie în mod obligatoriuonorat de instituțiile publice arădene, desocietatea arădeană în general…”, adeclarat doamna Florentina Horgea, pre-fectul Județului Arad.Ceremonia s-a încheiat cu depunereacoroanelor de flori şi defilarea Gărzii deonoare formată din militarii Batalionuluide Infanterie 191 ,,Radu Golescu” dinCetatea Aradului.Consfătuirea profesorilor deReligie ortodoxă din AradLa data de 22 septembrie s-au des-fășurat în Aula „Pr. Dr. Ilarion V. Felea” aFacultății de Teologie Ortodoxă din Arad,consfătuirile profesorilor de Religie dinjudețul Arad.La prezidiu s-au aflat ÎPS dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului,protos. Dr. Iustin Popovici, consilier cul-tural al Arhiepiscopiei Aradului, prof.Anca Stoenescu, Inspector școlar gener-al al Inspectoratului Școlar Județean Arad,PC diac. Florin Sirca, inspector pentrudisciplina Religie la Inspectoratul ȘcolarJudețean Arad și PC arhidiac. TiberiuArdelean, Inspector bisericesc la CentrulEparhial. Au fost prezenți profesorii deReligie din județul Arad. Părintele inspec-tor Florin Sirca a prezentat raportul deactivitate pe anul școlar 2016-2017, felic-itând pe profesorii de religie pentru activ-itatea desfășurată. Anul școlar 2017-2018debutează cu 143 de cadre didactice ladisciplina religie ortodoxă, dintre care 13clerici și 130 mireni. Profesorii care auobținut gradații de merit, vor susține activ-itate metodică în anul curent. În ceea ceprivește problema auxiliarelor, doar celeavizate de Ministerul Educației Naționalepot fi folosite la ora de religie. Profesoriiau fost sfătuiți să obțină acordul părințilorînaintea utilizării acestor auxiliare. Esteprezentată și noutatea anului școlar 2017-2018, în ceea ce privește conținutulînvățării pentru clasa a V-a și anume„Compendiul introductiv pentru gimnaz-iu”. Profesorii au fost sfătuiți să-șiîntocmească planificările în funcție deacest compendiu, ce oferă o resursă deînvățare pentru primele 8 săptămâni de

școală la disciplina religie ortodoxă. Toțiprofesorii au fost îndemnați să participe laactivitățile metodice și la alte activitățidesfășurate în cadrul unităților deînvățământ de care aparțin. În continuareprof. Anca Stoenescu, Inspector școlargeneral al Inspectoratului Județean Aradși-a exprimat atașamentul față de Facul-tatea de Teologie Ilarion V. Felea din Arad,a cărei studentă a fost, adresând felicităridirectorilor și profesorilor de religie pen-tru activitatea desfășurată. Aceasta i-aîncurajat pe cei prezenți la apărarea religieiortodoxe și limbii române, pentru apărareaidentității naționale.ÎPS Arhiepiscop dr. Timotei Seviciua vorbit despre legătura indisolubilă din-tre Biserică și Şcoală, îndemnând la colab-orarea profesorilor de religie cu preoțiidin parohie. Acesta a felicitat pe cei cevor să continue dialogul dintre știință șireligie, așa cum e prezentat în revistelede teologie, dar remarcă prezența peri-colului de a confunda duhovnicia cu psi-hologia.Înaltpreasfințitul atrage atențiaasupra problemei actuale a regresiei ado-lescenților de la Taina Sfintei Impărtășaniiși îi îndrumă pe profesorii de religie sămediteze asupra acestei probleme.În încheierea consfătuirii a fost dis-tribuit numărul 2 (25) al Revistei demetodică şi spiritualitate a profesorilor deReligie ,,Catehetul”, cât și revista eparhială„Biserica și Școala”.Seminarul ,,Tineretul în diaconie socială şi colaborareecumenică” la AradAsociația Ecumenică a Bisericilor dinRomânia, organizează zilele acestea laArad, Seminarul cu titlul „Tineretul îndiaconie socială și colaborare ecumenică”,moderat de PC părinte Mihail Spătărelu.Deschiderea oficială a acestui seminar aavut loc marți, 26 Septembrie, în prezențaÎnaltpreasfințitului Părinte ArhiepiscopTimotei, care a adresat un cuvânt debinecuvântare și apreciere cu privire laorganizarea acestui eveniment, încura-jându-i pe organizatori să continue activ-itățile frumoase pe care le întreprind învederea sprijinirii celor în nevoi. Deasemenea, i-a îndemnat pe aceștia să trans-mită mai departe tinerelor generațiidragostea și interesul față de activitățilecare vin în sprijinul filantropiei creștine.Vizita Ambasadorului Palestinei în România, la Centrul EparhialJoi, 28 septembrie 2017, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, împreună cu PreasfinţitulPărinte Emilian Crişanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, au primit la Cen-trul Eparhial, vizita Excelenţei Sale FuadKokaly, Ambasadorul Extraordinar şiPlenipotenţiar al Statului Palestina înRomânia, însoţit de domnii consilieriAssem Kordi şi dl. Sami Mehanna.În cadrul întâlnirii a avut loc şi unschimb de discuţii pe tema raportului Bis-erici şi cu Statul, în ţara reprezentată şicontribuţia Bisericii noastre mai ales prinvizite reciproce ale ierarhilor, preoţilor şicredincioşilor, pentru stabilizarea unui cli-mat de încredere reciprocă şi pace.Excelenţa Sa a vizitat mai multe insti-tuţii importante ale Cetăţii Aradului, şianume: Prefectura, Consiliul Judeţean,Primăria, Universităţile ş.a, prilej cu carea considerat oportună şi vizitarea Centru-lui Eparhial din Arad.Chiriarhul i-a mulţumit înaltuluioaspete cu multă bucurie pentru aceastădeosebită vizită, făcându-se, la finalulîntâlnirii, tradiţionalele schimburi de daruride cărţi, ca semn de preţuire şi apropiere.Premierea copiilor participanţi la Concursul,,Ortodoxia în culori”Seminarul Teologic Ortodox din Arada fost gazda unui eveniment deosebit, ded-icat copiilor din Eparhia Aradului. Vineri,29 septembrie 2017, a avut loc festivi-tatea de premiere a copiilor participanți laconcursul de desen „Ortodoxia în culori”desfășurat de Arhiepiscopia Aradului în

parteneriat cu Asociația Filantropia Arad,în parohiile arădene.Festivitatea a început la ora 15 înprezența Preasfințitului Părinte EmilianCrișanul, Episcop-vicar al ArhiepiscopieiAradului, reprezentanților AsociațieiFilantropia Arad, a preoților coordonatoriși a tuturor celor implicați în proiect. Pre-mierea concurenților a ajuns la etapaeparhială, fiecare copil prezent având dejapremiul I la etapa parohială.În cuvântul adresat celor prezenți,Preasfinția Sa a vorbit despre icoană încontextul anului omagial 2017 – Anulomagial al sfintelor icoane, al iconarilor şial pictorilor bisericeşti şi anul comemora-tiv Justinian Patriarhul şi al apărătorilorOrtodoxiei în timpul comunismului înPatriarhia Română. „Proiectul Ortodoxiaîn culori a fost o temă inspirată făcândlegătura între copii și părinți (familia), Bis-erica, Școala și Dumnezeu.” – a mențion-at Preasfinția Sa. Apoi a felicitat copiiipentru frumoasele desene realizate încu-rajându-i a continua înmulțirea acestuitalant, devenind astfel vrednici pictori aisfintelor icoane. Nu în ultimul rând a felic-itat și preoții coordonatori și părinții copi-ilor pentru implicarea în buna desfășu-rare a acestui proiect.Concursul s-a desfășurat cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, în perioadavacanței de vară, în cadrul parohiilor careau dorit să implementeze această activitateeducativ religioasă. Cu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,Preasfințitul Părinte Episcop-vicar a acor-dat 27 de diplome și daruri din parteaArhiepiscopiei Aradului tuturor copiilorpremianți la etapa eparhială.Cu această ocazie a avut loc șivernisajul expoziției tuturor celor mai fru-moase desene ale celor aproape 300 decopii implicați din cele 11 parohii partic-ipante din Arhiepiscopia Aradului: AradulNou, Arad Gai, Arad – Micălaca Veche II,Sebiș I, Sebiș II, Șepreuș, Caporal Alexa,Buhani, Cil, Șilindia și Șicula.Prin realizarea obiectivelor sale, aso-ciația Filantropia Arad urmărește să spri-jine Biserica Ortodoxă Română înlucrarea ei social-filantropică săvârșităpentru oameni și comunitățile lor, în spir-itul învățăturii creștine.ÎPS Părinte Timotei a conferenţiat la Catedrala Veche din AradÎn seara zilei de 29 septembrie 2017Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a conferențiat însala de festivități a Parohiei Arad-Centru,în ciclul „Serile duhovnicești de la Cate-drala Veche”. Tema aleasă s-a intitulat„Personalitatea providențială a Patri-arhului Iustinian pentru mărturisirea șidăruirea Ortodoxiei românești în timpulregimului comunist (1948-1977)”,subiec-tul ales de Înaltpreasfinția Sa încadrându-se în tematica anului comemorativ, stabilitde Sfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne.Ca un preambul al conferinței, Înalt-preasfinția Sa a participat la slujbaVecerniei oficiată în biserica CatedraleiVechi din Arad, rugându-se împreună cucredincioșii prezenți, care în bună parte auparticipat la conferință.Conferința Înaltpreasfinției Sale a fostun eveniment și un act de omagiere avrednicului de pomenire Patriarh IustinianMarina, aceasta datorându-se legăturilorpersonale pe care cei doi ierarhi le-au avutîn decursul timpului. Pe lângă parteaistorică, Înaltpreasfințitul Părinte Timoteia împărtășit auditoriului experiențe per-sonale avute cu Patriarhul Iustinian,prezentându-l pe acesta din perspectivaunui martor atât al evenimentelor din tim-pul patriarhatului său, cât și din poziția demembru al Sfântului Sinod condus dePatriarhul Iustinian. De remarcat că Înalt-preasfinția Sa, la momentul actual, estesingurul ierarh dintre membrii SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române, carea activat ca episcop sub cârmuirea Patri-

arhului Iustinian și că, împreună cu vred-nicul de pomenire Mitropolit NicolaeCorneanu, a participat la funeraliile aces-tuia.Chiar în deschiderea conferinței Înalt-preasfinția Sa a remarcat că expunerea dinaceastă seară o consideră o datorie de sufletpentru memoria Patriarhului Iustinian.Extrem de emoționat, Înaltpreasfinți-tul Părinte Timotei a creionat personalitateaPatriarhului Iustinian începând cu sfârșit-ul vieții sale și readucând în memorie mar-ile sale realizări în plan organizatoric șiadministrativ, ținând cont mai ales de vit-regiile vremii în care și-a desfășurat activ-itatea. Mărturiile contemporanilor și uceni-cilor Patriarhului Iustinian, precum GalaGalaction sau Valeriu Anania, au constituitpuncte de referință în descrierea personal-ității vrednicului patriarh, pe care Înalt-preasfinția Sa le-a adus în fața auditoriului.Legăturile patriarhului cu studenții,aprecierea de care se bucura în rândurilelor, contribuția acestuia la reorganizarea șimenținerea învățământului teologic, toateaceste aspecte au fost prezentate de Înalt-preasfinția Sa, multe din experiențe fiindlegate de anii studenției ÎnaltpreasfințieiSale la Institutul Teologic din București.Tot din experiențele ÎnaltpreasfințieiSale precum și a cunoscuților și colaborato-rilor Patriarhului Iustinian, cu care Înalt-preasfinția Sa a intrat în contact sau a colab-orat, a fost prezentată slujirea liturgică apatriarhului, deosebita atenție pe care o acor-da fiecărui credincios și slujitor, excepțion-ala sa calitate umană, atenția sa la nevoilecelorlalți, munca asiduă la birourile și admin-istrația patriarhală, implicarea sa în mișcareaecumenică precum și alte aspecte legate deviața și activitatea sa. Toate acestea au venitsă întregească complexa personalitate a celuicare a condus Biserica Ortodoxă Românăvreme de aproape trei decenii.Conferința din seara acestei zile este adouăzecea în seria „Serile duhovnicești dela Catedrala Veche”, inițiată și coordonatăde Asociația ortodoxă „Calea Mântuirii”.Noul an academic, deschis la UAV AradStudenţi, părinţi, profesori, parteneri dinmediul economic, oficialităţi centrale şilocale au fost prezente la evenimentul ce amarcat începerea anului academic 2017-2018. Ministrul Apărării Naţionale, MihaiFifor, ministrul secretar de stat în MinisterulEducaţiei, Petru Andea, consilierul de stat înMinisterul Cercetării şi Inovării, Mihai Grig-orie au fost alături de profesorii şi studenţiiarădeni şi au sărbătorit acest eveniment alcomunităţii academice arădene. Cuvântulministrului educaţiei, Liviu Pop, a fost ros-tit de către consilierul de stat în MinisterulEducaţiei Naţionale, Raluca Simu.De asemenea au transmis gândurilelor bune pentru cei care au început noul an,IPS Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui, Florentina Horgea, prefectul judeţu-lui, vicepreşedintele CJA, Sergiu Bâlcea,viceprimarul oraşului, Călin Bibarţ pre-cum şi invitaţii din străinătate: FlorinVasiloni, Consulul General al României laGyula, Excelenţa Sa, Jose Arturo TrejoNava, ambasadorul Mexicului la Bucureştiînsoţit de către Adrian Bădescu, consululonorific al Mexicului la Timişoara. Caîntotdeauna, alături de Universitatea AurelVlaicu au fost Inspectoratul ŞcolarJudeţean Arad, prin inspectorul şcolar gen-eral Anca Stoenescu, Universitatea „VasileGoldiş” din Arad prin rectorul universităţii,prof.univ.dr. Coralia Cotoraci şi preşedin-tele UVVG, prof.univ.dr. Aurel Ardelean.CERCURI MISIONAREÎn luna Septembrie au avut loc Cer-curi pastoral-misionare în următoareleparohii arădene:- Protopopiatul Arad: Vărşand;Socodor; Cruceni; Sântana II; Sânleani- Protopopiatul Ineu: Şomoşcheş;Minişel; Selişte;- Protopopiatul Lipova: Şiştarovăţ;- Protopopiatul Sebiş: Revetiş;Băneşti; Dezna; Secaş; (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro) 
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Duminică 3 septembrie – Înalt-preasfințitul Părinte Timotei slujeșteSfânta Liturghie la Mănăstirea sâr-bească Bezdin, împreună cu Preasfi-nțitul Părinte Lukian, episcopul orto-dox sârb al Timișoarei și Budapestei.În aceiaşi zi, Chiriarhul a săvârşitSlujba Vecerniei în biserica ParohieiFiscut, Protopopiatul Arad. Preotulparoh Marius Braiţ a primit distincţiade iconom stavrofor.Joi 7 septembrie – Chiriarhulsăvârșește Slujba Privegherii pentrupraznicul Nașterii Maicii Domnuluila Mănăstirea Arad-Gai, înconjuratde un ales sobor de ieromonahi şipreoţi de mir. În cadrul acesteia, Chi-riarhul arădean a adresat pelerinilorprezenţi un părintesc cuvânt de învă-ţătură pus sub titlul ,,Osteneală sfân-tă în grădina Maicii Domnului”, vor-bind despre zilele de hram laMănăstirea Arad-Gai, la început dean bisericesc.Vineri 8 septembrie – De Sărbă-toarea Nașterii Maicii Domnului,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, ală-turi  de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan,Mitropolitul Banatului și de Preasfi-nțitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului,au săvârșit Sfânta Liturghie Arhie-rească la altarul de vară al MănăstiriiArad-Gai. Duminică 10 septembrie - Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhie-piscopul Aradului s-a aflat în mijlocul

credincioșilor din Parohia Vladimi-rescu II, unde a săvârşit Sfânta Litur-ghie. Cuvântul de învățătură a fostpus sub titlul ,,Roadele cugetării laînvățătura dumnezeiască”. În după-amiaza zilei Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, a participat la a treia ediție a,,Rugii Bisericii Ortodoxe din Mân-druloc”. Luni 11 septembrie - Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei, însoţit dePărintele Octavian Blaj, consilier eco-nomic al Arhiepiscopiei Aradului, aparticipat la festivitatea de deschide-re a noului an școlar la ,,Școala Sfân-tul Ierarh Nicolae” din Arad. În des-chidere s-a oficiat slujba de Tedeum,urmată de un cuvânt de învăţătură alÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei,pornind de la cuvântul din Evanghe-lie ,,Cine are urechi de auzit săaudă”. În aceeași zi, Chiriarhul a luatparte și la festivitatea de deschidere aanului școlar la Seminarul TeologicOrtodox din Arad. Joi 14 Septembrie – Arhiepisco-pul Aradului a slujit Sfânta Liturghiecu prilejul Sărbătorii Înălțarii SfinteiCruci la Mănăstirea Feredeu din Vale,Protopopiatul Lipova, împreună cuun sobor de preoți și diaconi. Vineri 15 septembrie - La ceas deseară, Întâistătătorul Eparhiei Aradu-lui, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,a săvârșit în Catedrala Arhiepiscopa-lă Slujba Vecerniei și Acatistul Sfân-tului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș,

ocrotitorul Banatului. La finalul Aca-tistului, Chiriarhul arădean a adresatcredincioșilor prezenți un cuvânt deînvățătură privind ,,Viața unui mitro-polit sfânt al Banatului”. După aceas-ta, Înaltpreasfințitul Timotei a vizitatșantierul de pictură al catedralei, carese află în plină derulare, împreună cupărintele Simion Mladin și pictorulprof. Cătălin Băluț.Sâmbătă 16 septembrie - Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a participatla ceremoniile tradiţionale dedicatecomemorării eroilor martiri ce şi-aupierdut viaţa în bătălia purtată în zonacomunei Păuliş, în septembrie 1944.La biserica ortodoxă din Păuliș, Înalt-preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie,iar la final a rostit cuvântul de învăţătu-ră pus sub titlul ,,Măreția jertfei”.Duminică 17 septembrie – Chi-riarhul a slujit Sfânta Liturghie înParohia Baia, Protopopiatul Lipova.La momentul cuvenit, Ierarhul a vor-bit credincioșilor prezenți despre,,Urmarea Mântuitorului”.Vineri 22 septembrie – Chiriarhularădean prezidează ședința de Con-sfătuire a Profesorilor de ReligieOrtodoxă din Arad. Duminică 24 septembrie – Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhie-piscopul Aradului, înconjurat de unales sobor de ieromonahi, preoţi şidiaconi, a săvârșit Sfânta Liturghiela Mănăstirea Feredeu în prezenţaunui număr mare de pelerini. În

cuvântul de învățătură, Înaltpreasfi-nția Sa a vorbit despre ,,Întâietateacelor spirituale”, înaintea celor mate-riale. Chiriarhul a sfințit o cruce de laintrarea în mănăstire, clopotnița șinoul altar de vară cu hramul ,,Ador-mirea Maicii Domnului” din curteamănăstirii, ridicate prin osteneala șipermanenta implicare a părintelui sta-reț și cu sprijinul bunilor credincioșicare frecventează cu regularitateaceastă oază de liniște. Marți 26 septembrie – Chiriar-hul arădean participă la susținerea adouă teze de doctorat la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad. Înaceeași zi, Arhiepiscopul Aradului aparticipat și la Seminarul ,,Tineretulîn diaconie socială și colaborareecumenică”, organizat de Asociația

Ecumenică a Bisericilor din Româ-nia. Joi 28 septembrie - Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepisco-pul Aradului, împreună cu Preasfin-ţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ara-dului, au primit la Centrul Eparhial,vizita Excelenţei Sale Fuad Kokaly,Ambasadorul Extraordinar şi Pleni-potenţiar al Statului Palestina înRomânia, însoţit de domnii consilieriAssem Kordi şi dl. Sami Mehanna.Vineri 29 septembrie - Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhie-piscopul Aradului, a conferențiat însala de festivități a Parohiei Arad-Centru, în ciclul „Serile duhovniceștide la Catedrala Veche”. Tema aleasăs-a intitulat „Personalitatea provi-dențială a Patriarhului Iustinian pen-tru mărturisirea și dăruirea Orto-doxiei românești în timpul regimuluicomunist (1948-1977)”, subiectulales de Înaltpreasfinția Sa încadrân-du-se în tematica anului comemora-tiv, stabilit de Sfântul Sinod al Bise-ricii Ortodoxe Române.Sâmbătă 30 septembrie – Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhie-piscopul Aradului a fost prezent și arostit o alocuțiune la Festivitatea dedeschidere a noului an universitar încadrul Universității Aurel Vlaicu dinArad. Pr. drd. Radu ConstantinescuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Septembrie 2017

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.pelerinaje.ro   www.basilicatravel.ro

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou în Maramureș, cu ple-
care din Arad, în care aveți prilejul să vă
închinați în Mănăstirea Bixad, Mănăstirea
Săpânța, Mănăstirea Bârsana (participare la
Sfânta Liturghie), Mănăstirea Rohia și
Mănăstirea Bic.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participați la un pelerinaj nou la
Mănăstirea Râmeț, cu plecare din Arad.
Mănăstirea Râmeț este cea mai veche și
importantă vatră monahală din Arhiepiscopia
de Alba lulia. Biserica veche a Mănăstirii
Râmeţ reprezintă un monument arhitectonic şi
artistic de excepţie.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile încare ne vom închina, menționăm: MunteleTabor, râul Iordan, participare la SfântaLiturghie la Biserica românească de laIerusalim, Biserica ortodoxă a NașteriiDomnului din Betleem, Drumul Crucii, SfântulMormânt și Biserica Învierii, Golgota.

Mulți pelerini români au râvnă pentru a seînchina în locurile de nevoință ale unor sfințidin Grecia. Astfel, Agenția „Basilica Travel”organizează pelerinaje la Tesalonic pe urmeleSfântului Dimitrie, în insula Eghina la moașteleSfântului Nectarie, în insula Evia la moașteleSfântului Ioan Rusul, la moaștele Sfântului Efremcel Nou de la Nea Makri, la Mănăstirea SfântaParaschevi din Valea Tembi, precum și la Meteora.

Vă invităm să participați la un pelerinaj înȚara Sfântă și Peninsula Sinai, cu plecare dinCluj-Napoca, în care aveți prilejul să vă închinați în Ierusalim - Sfântul Mormânt, CaleaCrucii, Golgota; Mănăstirea Sfânta Ecaterina,Muntele Sinai; Nazareth; râul Iordan; MunteleTabor; Hozeva - moaștele Sfântului Ioan IacobRomânul; Betleem - Biserica Nașterii Domnului, precum și în alte minunate locuri.

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

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj la Mănăstirea Izbuc, cea
mai veche mănăstire din Ardeal, cu plecare
din Arad. În acest pelerinaj aveți prilejul să
participați la Sfânta Liturghie și să vă închi-
nați la icoana făcătoare de minuni a Maicii
Domnului de la Mănăstirea Izbuc.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou la mormântul părintelui
Arsenie Boca, cu plecare din Arad. 
Mormântul părintelui Arsenie Boca se află la
Mănăstirea Prislop, ce a fost ctitorită de
Sfântul Nicodim de la Tismana în a doua
jumătate a secolului al XIV-lea.


