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Cu dragoste părintească, binecu-vântăm pe toţi elevii, părinţii şicadrele didactice din învăţământulpreuniversitar, la începutul anuluişcolar 2018-2019.În anul în care sărbătorim Cente-narul Marii Uniri de la 1918, neamintim cu recunoștință de toți aceiacare, de-a lungul veacurilor, prindragostea lor jertfelnică, au apăratunitatea de credință a românilor șiau contribuit la cultivarea și consol-idarea conștiinței naţionale. În acestsens, Biserica, prin Sfânta Liturghieși tipar, a cultivat cu stăruință însufletele românilor conștiința că auaceeași origine, ca neam, aceeașilimbă neolatină sau romanică șiaceeași credință creștină. Astfel, Bis-erica a susţinut eforturile patrioticepentru înfăptuirea marilor eveni-mente din istoria românilor: UnireaPrincipatelor din 1859, obținereaIndependenței de Stat a României

(1877-1878) și Marea Unire din1918.Mesajul educaţional al sărbătoririiCentenarului Marii Uniri de la 1918este acesta: Familia, Biserica și Școalasunt chemate să prezinte copiilor șitinerilor chipurile luminoase, înțelep-ciunea şi jertfelnicia făuritorilor MariiUniri, pentru a prețui virtuțile lor și ale cultiva în prezent şi în viitor.În contextul actual, marcat detendințe ideologice individualiste șisecularizante, este necesară intensifi-carea cooperării dintre Familie, Bis-erică și Școală, pentru a promova val-orile permanente și modeleleautentice, care leagă între ele gener-ațiile trecute, prezente și viitoare. Deasemenea, este esențială dezvoltareaunei educații utile pentru viață, atât înplan personal, cât și comunitar, caresă cultive libertatea și demnitatea per-soanei umane, creată după chipul luiDumnezeu, iubirea părintească, fil-

ială şi fraternă, recunoştinţa și core-sponsabilitatea, prietenia și întraju-torarea.În anul 2018, declarat în Patri-arhia Română drept An omagial alunității de credință și de neam și Ancomemorativ al făuritorilor MariiUniri din 1918, Biserica a hotărât să

sporească mai mult comuniunea curomânii de pretutindeni și să pro-moveze demnitatea poporului românîn dialog cu celelalte popoare alelumii. Totodată, prin continuarea Pro-gramului catehetic „Hristosîmpărtăşit copiilor” și a Proiectului„Alege Şcoala!”, prin organizarea de

tabere și activități educaționale, Bis-erica dorește să încurajeze copiii şitinerii să crească permanent în comu-niune de iubire în familie, în Bisericăşi în societate, preţuind valorile spir-ituale şi culturale ale poporuluiromân.Cu prilejul începutului anuluișcolar 2018-2019, ne rugăm Preas-fintei Treimi să ocrotească pe toţi ele-vii, părinţii şi cadrele didactice dinînvăţământul preuniversitar şi să ledăruiască tuturor bucuria comuniu-nii fraterne în păstrarea dreptei cred-ințe, a unității și a demnității noastrenaționale! † DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române
*Mesajul Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, cu prilejul începerii nouluian școlar 2018-2019  

Educația – lumină pentru viață şi bucurie de Centenar*

Sfârșitul secolului al XIX-lea șiînceputul secolului al XX-lea, repre-zintă pentru  Transilvania, perioada dua-listă. De asemenea, în această perioadă,Biserica Ortodoxă din Transilvania,devine autonomă (1865). Pe fondulacestor cadre apar primele reviste șiziare bisericești arădene. Amintim aicipe cele mai importante: revista Spera-nța (1869); revista Lumina (1872) șicea mai prestigioasă publicație dinArad, din a doua jumătate a secolului alXIX-lea, Biserica și Școala (1877).În acest context politic, bisericescși cultural, își desfășoară activitatea unadintre cele mai importante persona-lități din istoria Eparhiei Aradului și apublicisticii arădene, Roman R. Cio-rogariu. Născut în 1852 în localitateaPecica județul Arad, Roman R. Cioro-gariu își desăvârșește pregătirea inte-lectuală, începută la Institutul Teologicdin Arad, la Universități de renumeprecum cele din Leipzig și Bonn. Fărăsă uite vreodată originile sale, se întoar-ce în Arad, unde din 1881 ocupă cate-dra de studii teologice de la InstitutulPedagogic-Teologic din Arad, urmândca, din 1901 să devină, mai întâi pro-vizoriu, iar mai apoi definitiv, directo-rul acestui Institut, până în 1917, cândeste ales în postul de vicar episcopal laOradea.Pe lângă faptul că a fost un dascălstrălucit, Roman R. Ciorogariu, a fostși un cleric de excepție. În 1900, la 10martie, este tuns în monahism înstrăvechea mănăstire Hodoș-Bodrog,primind numele de Roman. Nu dupămult timp, este hirotonit diacon, iar înDuminica Tomii, este hirotonit iero-monah. În 1904, la 8 noiembrie, estehirotesit protosinghel de către episco-pul Marii Uniri, Ioan Ignatie Papp, cuocazia sfințirii bisericii din Șimand.

Roman Ciorogariu a fost o preze-nță constructivă în multe sectoare alevieții, fie ca slujitor al bisericii, fie caom al școlii, fie ca luptător național sauîn special ca publicist foarte căutat șiprezent în multe publicații ale vremii.Astfel, în presa transilvăneană, Cioro-gariu, a fost unul din spiritele activecare s-a impus prin idei statornice,curajul opiniilor, plasticitatea stilului,alături de alți mari publiciști.Activitatea publicistică a acestuia afost concentrată în jurul tezei solida-rității naționale, pe baza căreia a încer-cat să descopere rostul nostru ca națiu-ne în marea evenimentelor politice deatunci și să întărească năzuințele derealizare a unității naționale. Rolul pre-sei, în viziunea lui Ciorogariu, este toc-mai afirmarea solidarității naționale.De aceea, lupta pe care a propus-o, afost o luptă de principii, în careadevărul trebuie respectat.Roman Ciorogariu, își începe acti-vitatea publicistică în 1884, la revistaTribuna din Sibiu, fiind adeptul unei

atitudini de combatere, cerând româ-nilor să nu rămână indiferenți și mar-ginalizați prin deciziile politice aleadministrației. Corespondențele pecare le trimitea la Tribuna din Sibiu,arătau de fapt problemele și preo-cupările arădenilor.După ce Tribuna din Sibiu a deve-nit organ oficial al partidului, au înce-put să apară diferite probleme. În acestcontext, I. Russu-Șirianu, a întreprinsacțiunea de editare la Arad a ziaruluiTribuna poporului (1897), acțiune cese bucură și de spijinul lui Roman Cio-rogariu.În scrierile și articolele de la Tri-buna, Roman Ciorogariu, s-a doveditun susținător al tinerei generații, darfără să facă și să admită divizareaforțelor naționale în tineri și bătrâni,deoarece, orice divizare sau împărțireafecta lupta națională. Apoi, purificareamoravurilor politice avea menirea săelimine divergențele dintre generații.Prin toate aceste articole publicate laTribuna poporului sau Tribuna,Roman Ciorogariu urmărea să facă dinpresa națională „o armă de luptă care sățină «mereu aprins focul sacru al iubi-rii de neam» și să înflăcăreze conști-ințele românești în lupta aprigă pe careo duceau împotriva asupriri naționale.El a cerut luptătorilor naționali să pro-moveze prin scrisul lor o atitudine deînțelegere a poporului român și sălovească, împreună cu el, în tirania careîl nedreptățea și îl asuprea”1.Așadar, Roman Ciorogariu a fostunul dintre promotorii spiritului tribu-nist, apărând și sprijinind cu toată inimaapariția Tribunei. Totodată a contribuitla conturarea profilului activist, militantși îndepărtat de politica dinasticătradițională a ziarului Tribuna2. În spi-ritul Tribunei, Ciorogariu a căutat

modul de a stabili o relație directă cupopulația, deoarece mesajul său trebu-ia să ajungă la popor, iar catedra de laInstitut nu-i permitea o deschidere atâtde largă pentru a atrage populația înlupta pentru păstrarea identității națio-nale. Concluzia este că, Roman Cio-rogariu a respectat curățenia condeiu-lui, în sensul de moralitate și respect aladevărului, refuzând să facă educațiacondeiului servil3.Începând cu 1 ianuarie 1901, atri-buțiile de redactor al publicației Bise-rica și Școala, au fost încredințate luiRoman Ciorogariu, care a continuat săangajeze publicația în frontul larg alpublicisticii enciclopedice. RomanCiorogariu a administrat activitățilerevistei în timpuri destul de grele pre-cum adoptarea de către români a acti-vismului politic, asaltul legislativ dinanii 1904-1907 asura identității con-fesionale și naționale a școlii româ-nești transilvănene, stabilirea Araduluica centru politic al luptei naționaleromânești, izbucnirea conflictuluimondial și accentuarea politicii repre-sive de către administrația de statmaghiară4. În acest cadru, Roman Cio-rogariu, s-a dovedit un publicist cu largorizont politic și cultural și un spiritdotat cu clarviziune, care a reușit săimprime revistei pe care o conducea,un deziderat demn, ghidat de valori șiinterese naționale.Ca redactor al revistei Biserica șiȘcoala, Roman Ciorogariu, a fost preo-cupat de viața culturală din Arad, lucruce reiese din paginile publicației. Ast-fel, în viziunea lui Ciorogariu, școalaera un laborator în care se forma conști-ința tinerei generații. Pe acest consi-derent, el a militat pentru întărireafuncției educative a școlilor. În pagini-le revistei aveau loc dezbateri concen-

trate pe problemele metodice moderneîn vederea organizării examenelor, peorientarea practică a învățământului,pe predarea limbii române și altele. Înacest mod Ciorogariu se încadra îngândirea progresistă a vremii, conformcăreia atât școala cât și economia suntmodalități de civilizație a poporului șia îmbunătățirii stării materiale.Biserica și Școala a devenit, subconducerea lui Roman Ciorogariu,unul din organele de presă activă dinTransilvania, care a militat pentru pre-darea și aprofundarea limbii române, îninstituțiile școlare. În studiile din aceastăpublicație, Ciorogariu arăta că dezide-ratul pedagogic al învățătorilor dinTransilvania, trebuie să fie perfecțio-narea predării limbii române. A și publi-cat, de fapt, în 1904, în revistă, norme-le ortografice stabilite de AcademiaRomână. În paginile revistei este subli-niată foarte clar premisa că cizelareaexprimării elevilor și cunoaștereatemeinică a limbii este o necesitate pen-tru orice membru al națiunii române5.De asemenea, în paginile revistei,au fost publicate informații și desprepresa de peste Carpați. Ce a urmăritCiorogariu prin acest lucru? Formareaunei imagini unitare a culturii românepentru cititori. Din această perspectivă,Roman Ciorogariu era îndreptățit săafirme despre revista Biserica și Școa-la, că ea a fost: „«izvor de apă vie pen-tru sufletele setoase de adevăr și dra-goste, carte deschisă a istoriei culturalecontemporane, tribună a discuțiilorpublice asupra așezămintelor noastrebisericești și școlare, râu de îndrumăripentru cei ce cearcă adevărul și drep-tatea»”6. Alin Ciotea,Student teologContinuare în pagina 2

Roman R. Ciorogariu – activitatea publicistică și reverberanța ei în activismul unității naționale (1884-1917)



Urmare din pagina 1Un foarte mare accent, în aceastăpublicație, l-a pus Roman Ciorogariu,asupra modelului preoțesc. Iată ce spuneael: „Preoții sunt părinții românismului.Ei ne-au susținut legea și limbastrămoșească, toate câte s-au făcut, prindânșii s-au făcut. Preotul ne-a dat grosulintelectualilor, a pus piatra fundamentalăla bănci, la asociații și la fondurile cultu-rale, la școli, la gazete și la toate instituțiilece le are. Preotul l-a ridicat pe țăran, indus-triaș, comerciant, advocat, prin apostolialui nesfârșită. El a adus poporul la adunăriși la urnă și pretutindeni unde a fost che-mat să-și manifeste naționalitatea”7.Cu alte cuvinte, Roman Ciorogariu,a insistat în Biserica și Școala, asupra

duhului apostolic al modelului preoțesc.A urmărit ca, această revistă să fie înălțatăla modelul preotului în fața oastei crești-ne. Oastea creștină, era alcătuită dințărani și intelectuali cu suflete curate, pecare Ciorogariu a încercat să-i solidari-zeze în urmărirea unor scopuri comune.Prin articolele publicate de RomanCiorogariu, presa din Arad, a avut unuldintre cei mai puternici modelatori aiopiniei publice românești. El a intuitsituațiile care îi cereau să nu rămână indi-ferent, ci să intervină. A găsit tonul potri-vit care să-i miște pe cititori și să le for-meze convingeri.De asemenea, a contribuit prin zia-rul Tribuna, la conturarea profilului acti-vist și militant, iar prin revista Biserica și

Școala, la păstrarea duhului apostolic șiafirmarea chemării culturale.În concluzie, personalitatea Episco-pului Roman R. Ciorogariu, rămâne înmemoria românilor ca un apărător alunității de neam, limbă și credință, pro-motor al spiritului tribunist și un publicistde excepție.
1 Vasile Popeangă, Roman Cioro-gariu, personalitate marcantă a gene-rației unirii, în vol. „Roman R. Cioro-gariu (1852-19336). Studii șidocumente, Editura Episcopiei Ortodo-xe Române a Oradiei, Oradea, 1981, p.82.
2 Vasile Popeangă, Eparhia Aradu-lui în perioada instituționalizării cultu-

rii naționale: 1807-1948, Editura Vasi-le Goldiș University Press, Arad, 2006,p. 240.
3 Elisaveta Roșu, Roman R. Cioro-gariu (1852-1936). Repere istorice, Edi-tura Arca, Oradea, 2007, p. 274.
4 Vasile Popeangă, Eparhia Aradu-

lui în perioada instituționalizării cultu-rii naționale: 1807-1948, Editura Vasi-le Goldiș University Press, Arad, 2006,p. 238.
5 V. Popeangă, Roman Ciorogariu,personalitate marcantă a generației uni-rii, p. 86.
6 Vezi: V. Popeangă, Roman Cioro-gariu, personalitate marcantă a gene-rației unirii, p. 87.
7 Eugen Criste, Contribuții docu-mentare despre concepția lui RomanCiorogariu privind rolul învățământuluiși culturii în viața poporului român, învol.:  „175 de ani de la înființareaînvățământului superior teologic arăde-an (1822-1997), Editura UniversitățiiAurel Vlaicu, Arad, 1997, p. 179. 
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Credinţa în Dumnezeu şi dragostea de neam au susţinut lupta pentru unitate naţională*
Dragi tineri,Cu multă bucurie duhovniceascăvă adresăm un cuvânt de binecu-vântare, vouă tinerilor participanți laSibiu, în centrul României, la Întâl-nirea Internațională a TinerilorOrtodocși (ITO).Evenimentul acesta este organizatîn perioada 6-9 septembrie 2018 deArhiepiscopia Sibiului, având ca temă:„Unitate. Credință. Neam”, în contex-tul Anului omagial al unității de cred-ință și de neam în Patriarhia Română,cu prilejul Centenarului Marii Uniri aromânilor din 1918.Maica Domnului este icoana Bis-ericii şi Ocrotitoarea familieiEste deosebit de semnificativ fap-tul că, în Biserica Ortodoxă Română,aceste adunări internaționale ale tiner-ilor creștini ortodocși se desfăşoară încomuniune de credință, de rugăciuneşi cântare, de dialog și prietenie, laînceputul noului An Bisericesc, care necheamă la sfințirea timpului vieţiipământeşti ca timp al mântuirii.În acest sens, prima mare sărbă-toare din luna septembrie este NaștereaMaicii Domnului (8 septembrie),Maica Domnului fiind icoana Bisericii,deoarece ea este ființa umană prin careFiul Cel veşnic al lui Dumnezeu, IisusHristos, devine om în istoria umană, casă dăruiască oamenilor muritori viaţaveşnică (cf. Ioan 11, 25). Cifra 8 sim-bolizează viaţa eternă şi lumina infinitădin Împărăţia Cerurilor.Copiii şi tinerii sunt un dar sfânt şio mare binecuvântare pentru familie şiBiserică, pentru ţară şi poporTinerii sunt dornici să trăiască încomuniune de iubire, să iubească şi săfie iubiţi, în familie şi în societate, darși să cultive un ideal, să dea un sensvieții lor prezente și viitoare, prin acu-mulare de cunoştinţe noi şi prin cre-ativitate.În această privinţă, ei reprezintănu doar viitorul Bisericii şi al soci-etăţii, ci și prezentul lor dinamic șiînnoitor la nivel național și inter-național.Participând la programele de tineretsusţinute de Biserică, tinerii au şansa dea se cunoaşte mai bine între ei, de-alega prietenii și de a preţui mai multmoștenirea culturală și bogăția tradiți-ilor specifice Ortodoxiei românești dindiferite oraşe ale României, dar şi de aafla date noi despre bogăţia spirituală aOrtodoxiei universale.Dacă anul trecut, ITO – 2017 de laIaşi a avut ca temă principală liber-

tatea, în anul acesta, ITO – 2018 de laSibiu ne cheamă să gândim şi să trăimmai intens legătura dintre libertate şiunitate: în familie, în Biserică şi însocietate, având ca lumină şi exemplulfăuritorilor Marii Uniri din 1918.Libertatea şi unitatea sunt douăcomponente esențiale şi permanenteale vieții umane, deoarece omul a fostcreat pentru a trăi în comuniune deiubire, după chipul lui Dumnezeu,Care este Iubire (cf. 1 Ioan 4, 16 ),adică Treime de Persoane distincte,libere şi nedespărțite, vieţuind în uni-tate desăvârşităÎn acest sens, starea sănătoasă avieții umane, în care libertatea per-soanelor distincte se armonizează cuunitatea dintre ele, se exprimă încomuniune de iubire.Această comuniune de iubirerodeşte pace şi bucurie, respect reci-proc, dialog şi cooperare, solidaritate şicoresponsabilitate în familie, Bisericăşi societate. Aceasta este viaţa umanăbinecuvântată de Dumnezeu şi bine-făcătoare pentru persoană şi comuni-tate.Însă, când din cauza păcatului,care este atitudine şi acţiune egoistă,posesivă şi agresivă a omului în relaţiecu semenul său, libertatea persoanei seafirmă împotriva unității sau a comu-niunii de iubire, această libertatedevine libertate distructivă.Aşa au apărut în lume certurile înfamilie, în societate, dar şi conflicteleşi războaiele violente de cucerire şiapoi revoltele şi războaiele de eliber-are a popoarelor cucerite şi oprimate.Preasfânta Treime este izvorulunităţii şi al libertăţii în comuniune deiubireÎnţelegem, aşadar, că deşi păcatulegoismului dezbină persoane şipopoare între ele, totuşi, iubirea

milostivă a lui Dumnezeu sau harulPreasfintei Treimi adună în comuni-une persoane diferite şi popoare sauetnii diferite (cf. Faptele Apostolilor,cap. 2).De aceea, în Biserica lui Hristos,viaţa creștină începe prin Botezul înapă şi în Duh Sfânt, săvârșit de Biser-ică în numele Tatălui şi al Fiului şi alSfântului Duh, adică în relaţie spiritu-ală cu iubirea eternă a Preasfintei Trei-mi. Apoi, viaţa creştină se dezvoltăprin participarea creştinilor la viaţaliturgică şi social-filantropică a Bis-ericii, pentru a primi prin rugăciune şia transmite ulterior prin fapte buneiubirea smerită şi darnică a PreasfinteiTreimi în viaţa familială, comunitară şisocială.În fiecare Sfântă Liturghie euharis-tică ortodoxă, noi mărturisim credințanoastră comună în Dumnezeu Tatăl,Fiul şi Duhul Sfânt (Crezul ortodox),mulţumim Preasfintei Treimi pentrudarul vieţii şi pentru „toată darea ceabună”.Apoi, prin împărtășirea cu Trupulşi Sângele lui Hristos Cel răstignit şiînviat, noi primim în suflet „harulDomnului nostru Iisus Hristos şidragostea lui Dumnezeu Tatăl şiîmpărtăşirea Sfântului Duh” (2 Corin-teni 13, 13). Iar către sfârșitul SfinteiLiturghii, cântăm: „nedespărțitei Sfin-tei Treimi să ne închinăm, că aceastane-a mântuit pre noi” (Cântarea Amvăzut lumina cea adevărată).De fapt, toată viaţa liturgică orto-doxă este ritmată de semnul SfinteiCruci şi de doxologia: „Slavă Tatăluişi Fiului şi Sfântului Duh, acum şipururea şi în vecii vecilor. Amin!”.Credinţa în iubirea lui Hristos Celrăstignit şi înviat a întărit iubirea deneam şi solidaritatea între români

Pentru fiecare popor creștin orto-dox, credinţa în Preasfânta Treime afost de-a lungul veacurilor izvor deiubire sfântă în Biserică, familie şisocietate. Iar semnul Sfintei Cruci, casemn al suferinţei, dar şi al biruinţeiprin Înviere, a fost chemare la iubirejertfelnică pentru Biserică şi neam, înlupta de eliberare de sub stăpânirinedrepte şi opresive, precum şi în luptade apărare a identității etnice şi derealizare a unității naționale.În acest sens, este semnificativfaptul că în Transilvania mai multecatedrale eparhiale au ca hram saupatron spiritual Sărbătoarea Preasfin-tei Treimi (Sibiu, Arad, Baia Mare,Blaj (greco-catolică) şi în moddeosebit Catedrala Reîntregirii Nea-mului de la Alba Iulia), subliniind ast-fel, deopotrivă, dorința românilor delibertate şi de unitate națională.Prin cărţile de cult tipărite în limbaromână şi prin dragostea de neam aslujitorilor ei, Biserica a contribuitmult la cultivarea conştiinţei naţionalea românilor, când aceştia locuiau întrei principate româneşti aflate subdominaţie străină: Moldova şi ŢaraRomânească, aflate sub stăpânireotomană, şi Transilvania, aflată substăpânire habsburgică.În acest sens, un cronicar umanist,membru al elitei maghiare, constata, lasfârşitul secolului 16, că victoria luiMihai Viteazul în Transilvania a fostpregătită şi „prin lucrarea tainică a pre-oţilor şi a călugărilor”[1].De asemenea, preoţii ortodocşimilitari prezenţi pe front alături de sol-daţii români în Primul Război Mondi-al (1916-1918) au insuflat acestora multcuraj şi multă credinţă în realizarea ide-alului Marii Uniri a românilor din toateprovinciile româneşti.Identitatea naţională va fi cultivatăchiar şi în cooperarea internaţionalăAstăzi însă, din cauza secularizăriisau a slăbirii credinţei în Dumnezeu –Izvorul iubirii veşnice, slăbește şicomuniunea de iubire între oameni, înfamilie şi în societate.Astfel, se constată adesea că fărăiubirea reciprocă, smerită şi sincerădin familie, libertatea şi unitatea mem-brilor acesteia se transformă repede înconflict şi dezbinare între soț şi soţie,sau între părinți şi copii.De asemenea, fără iubirea de țarăşi de neam, libertatea şi unitateanaţională se transformă treptat înînstrăinare de sine, iar patriotismulfiresc este adesea înlocuit cu dorinţa de

profit material imediat: patria ubi bene(patria este acolo unde trăiesc bine).Însă, dincolo de această slăbire acultivării valorilor naţionale, avemconvingerea că aceste valori, adicăidentitatea, libertatea şi unitatea naţion-ală, nu vor dispărea, ci vor fi cultivatede naţiuni chiar şi în timpul cooperăriilor internaţionale.De ce? Pentru că aceste valorinaţionale sunt valori identitare,care exprimă specificul sau unici-tatea, bogăţia şi demnitatea fiecăruipopor în relaţie cu celelaltepopoare.Tinerii ortodocşi sunt misionari aiunităţii ortodoxe şi ai comuniunii întrepopoareDragi tineri creştini ortodocşi dinRomânia şi din alte ţări, voi sunteţiapostoli sau misionari ai libertăţii şi aiunităţii etnice sau naţionale, dar şi aicomuniunii între etnii și ai cooperăriiîntre popoare, când cultivaţi iubireageneroasă în familie, în prietenie, înparohie, în eparhie, în societate şi întoate întrunirile ortodoxe naţionale şiinternaționale, spre bucuria Ortodox-iei întregi şi comuniunea întrepopoarele lumii.Ne rugăm lui Dumnezeu să văbinecuvinteze pe toţi, să folosiţi tim-pul şederii voastre la Sibiu ca fiindun timp de cultivare a credinţei, a dia-logului, a prieteniei şi a unităţii creş-tine ortodoxe, spre slava PreasfinteiTreimi, binele Bisericii şi bucuriavoastră a tuturor!Vă invităm pe toţi la Bucureşti,anul acesta, în 25 noiembrie, pentru afi prezenţi la sfinţirea CatedraleiNaţionale! † DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române* Cuvântul adresat de Preaferic-itul Părinte Patriarh Daniel tiner-ilor participanți la a cincea edițieITO, în deschiderea evenimentului,joi, 6 septembrie 2018, în Piața Maredin Sibiu
Note:[1] Cf. Istoria Transilvaniei, volu-mul II, Academia Română, Cluj-Napoca, 2007, p. 100.Foto credit: Mircea Florescu /Basilica.roSursa:http:// basilica.ro/ credinta-in-dumnezeu-si-dragostea-de-neam-au-sustinut-lupta-pentru-unitate-nationala-patriarhul-daniel-la-ito-2018text-integral/

Roman R. Ciorogariu – activitatea publicistică și reverberanța ei în activismul unității naționale (1884-1917)
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Până la 1 Decembrie 1918, poporulromân din ținuturile locuite de acesta afla-te sub dominație străină a avut în Bisericaortodoxă un sprijin și un îndrumător puter-nic. Biserica ortodoxă din Transilvania s-a opus celor ce o oprimau apărându-șiautonomia dar și ființa neamului și unita-tea lui. Românii din Transilvania, Banat șiCrișana aflați sub stăpânire austro-ungarăerau legați prin origine, limbă, credință șitradiții, dorind unirea într-un stat unitar-național. Rolul Bisericii în acest context afost covârșitor prin implicarea ierarhilor, apreoților și a poporului dreptcredincios înrealizarea acestui ideal secular, unitateanațională.În anul 1706, Episcopia Ortodoxă aAradului și-a mutat sediul de la Ineu, laArad, devenind un centru de dezvoltareculturală și de întărire a conștiinței dreptu-rilor poporului român. În contextul proce-sului de catolicizare impus de Curtea dinViena, Aradul s-a dovedit a fi prin preoțiiși ierarhii săi un centru de coagulare a orto-doxiei românești din Transilvania.În primajumătate a secolului al XIX-lea mișcareanațională a prins elan prin alegerea epis-copilor de neam român și obținerea auto-nomiei bisericești. Un alt moment impor-tant îl constituie despărțirea ierarhicădecisăîn 1864, în cadrul Sinodului de la Car-loviț. Decizia a fost finalizată prin Decre-tul imperial din 24 decembrie același an.Tot atunci s-a reînființat Mitropolia Orto-doxă a românilor din Imperiul habsburgiciar episcopul Andrei Șaguna a devenitmitropolit. În toamna anului 1868, mitro-politul Șaguna a convocat CongresulNațional Bisericesc al românilor dincuprinsul Mitropoliei ce avea ca episcopiisufragane Aradul și Caransebeșul, ce aelaborat Statutul Organic sau StatutulȘagunian, aprobat în anul următor de foru-rile politice, dându-i-se putere de lege. Înprimul articol al Statutului Organic s-a sta-bilit că ”eparhia își administrează și con-duce independent afacerile sale bisericești,școlare și fundaționale în toate părțile și fac-torii ei constitutivi, după forma reprezen-tativă.”1Totodată în cadrul sinoadelor epar-hiale erau aleși și mireni. Obținereaautonomiei bisericești a reprezentat o rea-lizare majoră în istoria noastră națională șipentru faptul că Biserica ”reprezenta sin-gura formă de organizare națională”.2Ast-fel că Biserica din Transilvania a devenit înperioada dualismului austro-ungar apără-toarea aspirațiilor naționale ale românilor.Principiul autonomiei bisericești nu per-mitea implicarea monarhiei în treburileinterne ale Bisericii.În data de 12 octombrie 1918 s-a întru-nit la Oradea Comitetul Executiv al Parti-dului Național din Transilvania și Ungariaunde s-a adresat Parlamentului maghiar”Declarația” alcătuită de Vasile Goldiș,secretarul Episcopiei din Arad în cadrulcăreia nu se mai recunosc parlamentul șiguvernul maghiar drept reprezentante alepoporului român, document citit în parla-mentul maghiar de Alexandru Vaida îndata de 18 octombrie același an. De acum,procesul de desființare a monarhiei nu maiputea fi oprit. Consiliul Național Român și-a stabilit sediul la Arad în primele zile alelui octombrie 1918, unde veneau oamenidin satele din jur însoțiți de preoți și învăță-tori. În data de 8/21 noiembrie 1918 ziarulRomânul a publicat Convocarea AdunăriiNaționale de la Alba-Iulia în care se spu-nea că ”ne-am trezit din somnul cel demoarte și vrem să trăim alături de celelal-te națiuni ale lumii, liberi și independenți...națiunea română din Ungaria și Transil-vania să-și hotărască însăși soarta sa, deacum înainte”.3 Pentru a asigura o repre-zentare cât mai largă și mai democratică anațiunii române, în această Convocare s-austabilit criteriile după care vor fi aleși repre-zentanții clerului și mirenii. În cursul luniinoiembrie 1918, preoții români au partici-pat la constituirea Consiliilor și Gărzilornaționale, la alegerea deputaților care să-ireprezinte la Marea Adunare Națională dela Alba-Iulia. Românii și-au ales un număr de 1228de reprezentanți ai poporului care să repre-zinte la Alba-Iulia dorința ca toți să fie una.

Dintre reprezentanții Episcopiei Araduluivom aminti un ierarh,un consilier eparhial,un protopop, un profesor de teologie și unpreot paroh care au participat la MareaAdunare Națională de la Alba-Iulia, la 1Decembrie 1918.
1. Ioan Ignatie Papp -episcopul Marii Uniri

În toamna anului 1918, după moarteamitropolitului Ardealului Vasile Mangra,scaunul mitropolitan a fost ocupat provi-zoriu de episcopul Aradului, Ioan IgnatiePapp. În această situație, pe lângă centrupolitic, Aradul a devenit și centrul biseri-cesc al românilor din Transilvania. La Arads-au ținut și sinoadele mitropolitane, dato-rită stării precare de sănătate a episcopului,unde au fost luate hotărâri importante ce auvizat situația politică și bisericească aromânilor din întreaga Transilvanie. La începutul lunii noiembrie 1918,vicecomitele Aradului a solicitat episco-pului Aradului să ceară protopopilor șipreoților liniștirea spiritelor, deoarece auto-ritățile din localitățile județului Arad aufost alungate de români. Apelul n-a avutnici un succes, deoarece preoții și învăță-torii erau în același gând cu credincioșii lorcare doreau Unirea. Biserica Ortodoxă s-a alăturat mișcării naționale deoarece poli-tica de deznaționalizare promovată deguvernul de la Buda Pesta a lovit și în inte-resele clerului, care s-a implicat activ încadrul mișcării naționale.4În 10/23 noiembrie în cadrul Sinodu-lui mitropolitan de la Arad, unde a partici-pat și episcopul Caransebeșului MironCristea, a fost emisă o Circulară intitulată”Către înaltul cler al Mitropoliei ortodoxea românilor din Ungaria și Transilvania”,ce anunța abdicarea împăratului Carol deHabsburg precum și omiterea pomeniriiacestuia la sfintele slujbe. În locul pome-nirii împăratului Austriei, se pomeneaMarele Sfat al Națiunii Române, MareaAdunare Națională de la Alba-Iulia.Această scrisoare pastorală se încheie cuRugăciunea de îngenunchere alcătuită depărintele Gheorghe Ciuhandu și care s-arânduit a fi citită după Rugăciunea amvo-nului în Catedrala din Alba-Iulia, la 1Decembrie.5La Sfânta Liturghie de la Alba-Iuliaserviciul divin a fost pontificat de episco-pul Aradului care în cadrul otpustului aadăugat ”Cel Ce a înviat din morți și aînviat astăzi din morți și neamul nostruromânesc, Hristos, Adevăratul Dumne-zeul nostru...”.Mare a fost povara de pe umerii epis-copului Ioan Ignatie Papp în vremurilepremergătoare Marii Uniri și multă înțe-lepciune trebuie să fi avut pentru a repre-zenta drepturile credincioșilor săi și amenține relații de echilibru cu guvernulde la Buda Pesta. Dar rămân memorabilecuvintele sale: ”Unde merge poporul, mer-gem și noi vlădicii”.2. Părintele Gheorghe Ciuhandu - consilier culturalal Episcopiei Aradului6
În întreaga istorie a Bisericii Ortodo-xe Române în general și a Bisericii arăde-ne în special, se remarcă unul dintre vred-nicii preoți cărturari, părintele iconomstavrofor dr. Gheorghe Ciuhandu. A fost opersonalitate distinsă, apreciat fiind de con-temporani, ca unul dintre cei mai învățațipreoți din prima jumătate a veacului trecut.Părintele Gheorghe Ciuhandu s-aremarcat ca participant activ la plămădireaMarii Uniri din 1918 de la Alba-Iulia, alcă-tuind o Rugăciune pentru poporul romândreptcredincios, citită în mod solemn deviitorul patriarh al României, episcopul deCaransebeș de atunci, Miron Cristea. Înacele vremi, părintele Ciuhandu a deținutfuncția de referent școlar și asesor consis-torial al Episcopiei Aradului. Gândul carel-a însuflețit pe părintele Ciuhandu a fostca, odată cu unificarea politică și teritoria-lă a celor trei provincii, Transilvania, ȚaraRomânească și Moldova, să se desăvâ-rșească și unitatea spirituală a acestora,într-o singură Biserică, sub un singurpatriarh, ceea ce se va înfăptui câțiva animai târziu.

În noiembrie 1918 împăratul Austrieiși regele Ungariei Carol al IV-lea a abdicat.Datorită acestui lucru, consilierului cultu-ral al Episcopiei Aradului i-a fost încredi-nțată sarcina de a alcătui un referat cu pri-vire la ”unele dispoziții canonico-liturgicecare trebuie luate pentru înlocuirea la ser-viciile divine a numelui împăratului-regeabdicat”.7 Acest referat al lui Ciuhandu afost prezentat Sinodului mitropolitan înședința din 10/23 noiembrie 1918 de laArad, președinte fiind episcopul Aradu-lui, fiind acceptate propunerile venite dinpartea asesorului consistorial, Sinod ce aemis o Circulară nr. 147/1918 ”Către iubi-tul cler al Mitropoliei ortodoxe-românedin Transilvania și Ungaria”.8 În aceastăCirculară se arăta modul cum trebuiapomenită înalta stăpânire românească încadrul cultului divin.Tot în acest context, părintele Gheor-ghe Ciuhandu a alcătuit o ”Rugăciune deîngenunchere” care a fost așezată la fina-lul Circularei mitropolitane, fiind citită laAlba-Iulia de către episcopul Miron Cris-tea, precum și în toate bisericile ortodoxedin Transilvania. Această rugăciune a apă-rut mai întâi în revista ”Biserica și Școala”din Arad și a fost alcătuită din alăturareaunor texte biblice din Vechiul Testament,cu precădere din Psalmi, Proorocii mari,Plângerile lui Ieremia și are ca sursă deinspirație ”Rugăciunea românului” publi-cată tot de Gheorghe Ciuhandu în ”Tribu-na Poporului” din Arad, în anul 1904.Rugăciunea era alcătuită spre a fi rostită deomul nedreptățit de vrăjmașii lui, bunăoarăde către românii din Transilvania, cureferire la abuzurile venite din parteaguvernului de la Buda Pesta.9Gheorghe Ciuhandu a participat la Alba-Iulia, ca delegat al Consistoriului eparhialdin Arad, care avea să afirme mai târziu:”Niciodată în viața mea n-am văzut scenede mai mare însuflețire românească decâtatunci. În decursul Sfintei Liturghii, pon-tificată de episcopul Aradului, s-au cântat,în loc de priceasnă, cântece naționaleromânești. Rugăciunea ce propusesem afost citită în genunchi, din ușile împărăteștide episcopul Miron la sfârșitul LiturghieiSfinte provocând o cutremuraresufletească generală. Cel mai fericit, poate,în acel moment mă simțeam eu, careîntocmisem și publicasem rugăciunea,adoptată de Sinodul episcopesc și citită întoate bisericile din Mitropolia ortodoxă aArdealului, până în primăvara anului viitor,când Sinodul episcopesc a emis o altă pas-torală pentru pomenirea regelui Ferdinandpe măsură ce vor înainta, eliberându-neArmatele românești în Ardeal. Dar secuvine să fie reținut încă un amănunt.Însuși episcopul Aradului, care pontifica șise socotea pe sine mare ritualist și păstră-tor al formelor de cult bisericesc, s-a lăsatpurtat de momentele cutremurătoare desuflete din biserică. Anume, când a făcutîncheierea - otpustul- Sfintei Liturghii, culacrimi în ochi și glas emoționat a adăugatceva în textul otpustului, după cum sub-liniem reproducându-l: Cel ce a înviat dinmorți și a înviat și Neamul nostru Româ-nesc, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nos-tru...”10 Aceste cuvinte vin parcă săîntărească actul Unirii semnat la Alba-Iulia,unde, Biserica prin reprezentanții ei deseamă, episcopi, preoți și credincioși, auconsfințit în rugăciune stăruitoare către cer,dorința întregului neam românesc de a fiuna. Aceasta este, în câteva rânduri, o viațăde Om care și-a înțeles misiunea slujindBisericii și Națiunii române pe care le-aiubit atât de mult.3. Pr. Iacob Lazăr - profesor la Institutul teologico-pedagogic din AradO importantă personalitate a vieții bis-ericești și școlare din Eparhia Aradului estepărintele Iacob Lazăr. După obținerea doc-toratului la vestita Facultate de Teologie aUniversității din Cernăuți, în anul 1908 afost numit profesor suplinitor la catedrade Drept bisericesc a Institutului teologico-pedagogic arădan, iar din 1910, profesortitular în cadrul aceleiași catedre.La Arad a stat până în anul 1922, cânds-a transferat la Oradea, unde va ajunge

decanul Academiei de Drept. După trans-ferarea Academiei de Drept de la Oradeala Cluj, îndeplinește și în orașul de peSomeș funcția de decan. În 1938 a ocupatcatedra de Drept bisericesc a Facultății deTeologie din București, ajungând pentru operioadă decan al acestei instituții teolo -gice.11
În perioada premergătoare Unirii,părintele Iacob Lazăr insista asupra faptu-lui că toți factorii vieții românești trebuie săparticipe la activitatea de pregătire a MariiUniri. Astfel, într-un articol publicat înziarul Românul din 1918 intitulat ”Preoțicu crucea-n frunte!” sublinia rolul pe careBiserica l-a avut în ”păstrarea curată asufletului românesc”. Părintele spunea că”...Nu poate rămânea departe nici Biseri-ca națională. Biserica a avut în trecutul eifrumoasa chemare de a păstra curat sufle-tul românesc. Ea a trăit cu neamul, a sufer-it cu el și împreună s-au bucurat în clipelemai liniștite ale neamului. Din vremibătrâne, de demult Biserica a fost loculunde sufletul românesc năcăjit și asuprit aaflat scăpare și alinare. O Biserică - ce deveacuri a împărtășit soartea neamului înbine și în rău - nu va lipsi de la împlinireadatoriei sale, nici în aceste momentemari”12
A fost ales ca deputat de către româniidin orașul Arad pentru a-i reprezenta laMarea Adunare Națională de la Alba-Iulia.4. Pr. Traian Vățianu - protopopului AraduluiProtopopul Traian Vățianu a fost opersonalitate marcantă a preoțimii arădenea celei de-a doua jumătăți a secolului alXIX-lea și prima jumătate asecoluluiurmător. După absolvirea cursurilor pri-mare și gimnaziale a studiat Teologia înArad. În 1895 a fost hirotonit preot peseama parohiei Arad-Centru. În 1917 afost ales protopop al Aradului, fiind hirote-sit de episcopul Aradului, Ioan IgnatiePapp. Ca protopop a avut parte de operioadă grea, atât înainte, cât și dupăMarea Unire.13
Părintele Traian Vățianu, alături deRoman Ciorogariu, Ioan Russu-Șirianu,Ioan Suciu, Vasile Mangra a făcut parte dinClubul național arădean. A sprijinit famili-ile ostașilor români plecați pe front.Deasemenea a ajutat la constituireaGărzilor Naționale Românești. A reprezen-tat protopopiatul său ca delegat la MareaAdunare Națională de la Alba-Iulia.Spovedit și împărtășit de duhovniculsău  Gheorghe Ciuhandu, protopopul Tra-ian Vățian s-a despărțit de familia sa mică,și de cea mare, preoții și credincioșii dinprotopopiatul Aradului, ultimele salecuvinte fiind ”Dumnezeu cu voi!” iar ”fațai s-a înseninat ca a unui școlar cu lecția binefăcută, ca a unui om cu datoria împlin-ită.”14
5. Pr. Iancu Ștefănuț - paroh în MândrulocPărintele Iancu Ștefănuț face parte dinșirul nenumărat de preoți de la sfârșitulsecolului al XIX-lea și începutul secoluluial XX-lea, care, pe lângă misiunea pas-torală, a desfășurat o bogată activitate însfera mișcării de unitate națională aromânilor. Ca preot paroh în localitateaMândruloc a desfășurat o bogată activitateculturală și socială remarcându-se prin aju-torul pe care l-a acordat familiilor soldațilormobilizați pe front în primul război mon-dial. Datorită atitudinii sale hotărâte,împotriva părintelui Iancu Ștefănuț s-afăcut o plângere, de către autoritățile comu-nale, că n-ar fi săvârșit ”prescrisul serviciudivin” de ziua împăratului. Deasemenea,era găsit vinovat că a demascat abuzurilenotarului din Mândruloc, care a maltratatfemeile ale căror soți au plecat pe front.Drept răspuns, notarul a angajat treizeci demilitari care l-au arestat pe părintele Ște-fănuț și l-au întemnițat cu învinuirea că aajutat poporul. A fost eliberat la insistențeleavocatului dr. Ștefan Cicio-Pop, președin-tele Consiliului Național Român.15

A fost ales ca reprezentant al cerculuiRadna pentru a participa la Marea AdunareNațională de la Alba-Iulia, după care aveasă declare cu entuziasm: ”Aceasta trebuie

să fie singura noastră tendință firească -unitatea națională și politică. Am fi nișteignoranți, vrednici de disprețul lumii, dacăam avea altă dorință”.16
Nu se poate să nu-i amintim aici pepărinții protopopi și delegații acestora, ceau participat la Alba-Iulia. Rememorămaici pe protopopul Ion Georgia și MihaiCosma de la Ineu, pe protopopul FabriciuManuilă de la Lipova, pe protopopul Pro-copie Givulescu de la Radna, pe pro-topopul Cornel Lazăr de la Hălmagiu, peprotopopul Mihail Lucuța de la Șiria, peprotopopul Florian Roxin de la Buteni, peprotopopul Dimitrie Barbu de la Chișineu-Criș, pe protopopul Sava Seculin șiPatrichie Țiucra de la Vinga, pe protopop-ul Ștefan Cioroianu de la Comloșu Mare,pe protopopul Gherasim Sârbu de la Belințși mulți alți păstori de suflete care au păs-trat vie în inima românilor năzuința unitățiinaționale.17
În an centenar, gândurile noastre seîndreaptă spre ierarhii, preoții și întregulpopor român dreptcredincios, care auconsfințit idealul secular al românilor de afi una, prin participarea la Marea AdunareNațională de la Alba-Iulia din 1 Decembrie1918. Pr. Drd. Petru Ursulescu - Parohia Micălaca-Nouă, Arad
1 Popeangă Vasile, Mureșianu Ion B.,Aradul cultural în lupta pentru înfăptuireaMarii Uniri (1908-1918), Prefață de P. S.Episcop Dr. Timotei Seviciu, Editura Epis-copiei Aradului, Arad, 1991, p. 10
2 G. Em. Marica, Ideologia generațieide la 1848 din Transilvania, București,1969, p. 299
3 Românul, anul VII, Arad, Joi, 8/21noiembrie 1918, nr. 11, p. 1
4 Vesa Pavel, Clerici cărturari ară-deni de altădată, Editura GutenbergUnivers, Arad, 2008, p. 223
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Caracterul militant și de-a dreptulagresiv al secularismului din societateapostmodernă, ca și frământările spiritua-le aflate în derută și confuzie, determinătot mai mult apelul la eclesiologie, încâtvariatele aspecte eclesiologice constituieobiectivul studiilor biblice, patristice,moral-spirituale, canonice și mai ales pas-toral-misionare, ce se săvârșește „in nomi-ne Christi” și „in nomime ecclesiae”.În acest context, studiul de față îșipropune să recupereze gândirea spiritua-lității patristice, evidențiind una din pro-blemele gândirii Dascălilor Bisericii, șianume: cum este înțeleasă unitatea Bise-ricii. Autorul precizează în acest sens cănu-și propune să explice „esența” Biseri-cii, nici să lămurească ontologia relațiilorintercomunitare sau semnificația misiuniiOrtodoxiei, ci să descrie dinamica uneiunități ecleziale prin afirmarea comuniu-nii katolice și a sobornicității comunitare.Prezenta cercetare are o întreită coor-donare și se întemeiază pe trei premisefundamentale. În primul rând, caracterultriadologic al eclesiologiei, în sensul căînvățătura despre Biserică este depen-dentă dogmei Sfintei Treimi și decurgedin aceasta. În al doilea rând, antinomiaeclesiologiei, în sensul că ekklesia nupoate fi descrisă doar ca realitate cereas-că sau doar ca experiență pământeascăatâta timp cât istoria și eshatonul formea-ză o simbioză în Biserică, încât singuramodalitate de a evita tendințele monofi-zite sau nestoriene recurente în eclesiolo-gia actuală, este recunoașterea și cultiva-rea antinomiilor biblice și patristice. În altreilea rând, dimensiunea integratoare aeclesiologiei, în sensul că studiul unitățiiecleziale implică toate aspectele teologi-ce, deopotrivă liturgice, canonice, pasto-rale, sau ale oricărei discipline științifice.Referindu-ne la structura lucrării, înrezumat, vom spune că primele trei capi-tole dezvoltă tema unității Bisericii înbaza textelor patristice și liturgice, iar ceade-a patra secțiune face analiza eclesio-logiei contemporane așa cum apare ea îndialogurile bilaterale, în dialogul multila-teral, precum și în opera MitropolituluiIoannis Zizioulas și în opera PărinteluiProfesor Dumitru Stăniloae.În detaliu, primul capitol se intitulea-ză „Sfânta Treime și unitatea Bisericii șiviziunea Părinților Capadocieni. Premi-sele trinitare ale eclesiologiei răsărite-ne”.Cercetarea este restrânsă la textelesfinților Vasile cel Mare, Grigorie deNazianz și Grigore de Nyssa, întrucât

învățătura ortodoxă despre Sfânta Treimes-a cristalizat datorită eforturilor acestora.Primul subcapitol detaliază concepția Sfi-nților Vasile cel Mare și Grigorie deNazianz privind unitatea Dumnezeiască,arătând asemănările și deosebirile dintreteologhisirea celor doi Părinți ai Bisericii,cu precizarea că valoarea lor creatoareeste reliefată atunci când textele sunt citi-te împreună, în duhul Bisericii. Cel de aldoilea subcapitol intitulat: Sfânta Treimeși unitatea creației după Sfinții Grigore deNyssa și Vasile cel Mare, sintetizeazăraportul dintre unitatea lui Dumnezeu șisobornicitatea creației. Ultimul subcapi-tol punctează câteva concluzii privindpremisele trinitare ale eclesiologiei orto-doxe.Capitolul II: Hristos Cap al Bisericiipornește de la antinomiile stripturistice șipatristice referitoare la relația dintre Hris-tos și Biserică, interpretată în termeniiunei sinergii care păstrează specificitatealui Hristos și a Bisericii. Primul subcapi-tol, reliefând raportul dintre Hristos șiBiserică, înfățișează doctrina eclesiolo-gică a Sfinților Clement Romanul, Irineude Lyon, Ciprian de Cartagina și a luiOrigen. În baza analizei comparative esteexplicată unitatea ekklesiei într-un Trup șipleroma comuniunii cu Dumnezeu. Aldoile asubcapitol referitor la dinamicaunității ecleziale și metanoia, ponește dela faptul că în centrul preocupărilor pri-melor comunități creștine stă ideea liber-tății omului de a alege între o mișcareascendentă sau descendentă privindcomuniunea cu Sfânta Treime „A vorbidespre metanoia în descrierea dinamiciiunității ecleziale – spune autorul –înseamnă a exprima participarea omuluiprin har la adevăr, la viață și la iconomialui Dumnezeu. Înseamnă, deopotrivă, aenunța sensul acestei participări prinDuhul Sfânt și efectul ei asupra ființeiumane. Metanoia este cuvântul ce înfă-țișează cel mai limpede darul unității făcutBisericii la Cincizecime și dinamica aces-tei unități. Metanoia este itinerarul ce rân-duiește experiența fiecărui mădular șiorientarea ce definește întregul Trup șicomuniunea întreagă” (pagina 152).Dinamica unității ecleziale se prezintă cametanoia sub aspectele credinței, vieții șislujirii care au relevanță atât pentru fiecarepersoană, cât și pentru comunitate. Dacăîn Iisus Hristos mișcarea de metanoia areun caracter personal, prin evenimentulCincizecimii această mișcare primește ocontinuitate comunitară, săvârșită prinlucrarea Sfântului Duh, încât calea către

metanoia personală depinde astăzi dedobândirea harului dat comunității apos-tolice.Capitolul III: Biserica sobornicească.Cincizecimea și dinamica unității ecle-ziale dezbate experiența practică a Bise-ricii nuanțând tema sobornicității în rela-ție cu pleroma sau catolicitatea ekklesiei.Raportul de corelație dintre cele douădimensiuni este clarificat de istoria ter-menului „soborny”, care reia semnifica-ția primară a lui „katholikos”, însemnând„potrivit întregului”. Astfel, sobornicita-tea este definită ca realizare sinodală acatolicității implicite Bisericii. Primul sub-capitol prezintă o analiză teologică a Sluj-bei Praznicului Cincizecimii, cu evide-nțierea raportului dintre pogorâreaSfântului Duh, adevărata cunoaștere șirezidirea existenței create. Cel de-al doi-lea subcapitol prezintă acest întreit raportîn conexiune cu problema organizării teri-toriale a ekklesiei. Bisericile locale, indi-ferent când și unde există, sunt constitui-te în aceeași comuniune cu Dumnezeu șisunt zidite în același Trup al lui Hristos.Dimensiunea identică a experinței ecle-ziale nu anulează calitatea istorică, parti-cularitățile comunitare sunt specificitateafiecărui credincios, ci ridică aceste dife-rențe la Dumnezeu. Tocmai pentru că areo coerență eonică în Duhul Sfânt, Biseri-ca poate valorifica diversitatea creației șipoate exprima deopotrivă comuniuneatuturor făpturilor. Astfel, Biserica își vaactualiza comuniunea în toate timpurile șiîn toate locurile, fără să o modifice ese-nțial. Capitolul IV: Dinamica unității ecle-ziale astăzi. Comuniunea Bisericii și Bise-rica în comuniune.Acest capitol analizează principiileecleziologiei contemporane în prisma dia-logurilor bilaterale și multilaterale. Pri-mul subcapitol oferă o perspectivă istori-că și teologică asupra a trei dialoguribilaterale: luteran-catolic, anglican-cato-lic și ortodox-catolic. Al doilea sub-capitol dezbate trei dintre dialogurile mul-tilaterale, și anume: „Unitatea Bisericii încomuniune: dar și vocație” – Camberra,1991; „Către koinonia în credință, viață,și mărturisire” – Santiago de Composte-la, 1993, și: „Biserica către o viziunecomună” – acceptată de Adunarea de laBusan, 2013. Din analiza textelor rezul-tă că dialogul multilateral a păstrat ace-leași caracteristici, alternând doar accen-tele teologice. Cel de-al treilea subcapitolface o analiză a eclesiologiei Mitropoli-tului Ioannis Zizioulas, evidențiind că

scrierile sale se referă la întemeierea tri-adologică a unității ecleziale, realizareaeuharistică a comuniunii ortodoxe șinecesitatea slujirii episcopale în Biserică.Al patrulea subcapitol analizează viziuneaeclesiologică a Părintelui Profesor Dumi-tru Stăniloae. Sunt indicate asemănărileși deosebirile dintre perspectiva Mitro-politului Ioannis Zizioulas și cea a Părin-telui Stăniloae cu sistematizarea premi-selor eclesiologice. Acest subcapitolrezumă și generalizează conclusiv dialo-gurile bilaterale și multilaterale, precum șiteologia Mitropolitului Ioannis Zizioulasși cea a Părintelui Profesor Dumitru Stă-niloae, arătând contingentele și incontin-gentele existente între eclesiologia con-temporană și teologhisirea primelorsecole.Concluziile generaleschițate de autorreprezintă o sinteză a dezbaterii, spre adezvălui valența cercetării pe care a intre-prins-o, precum și evidențierea temeiuri-lor axiomatice ale dinamicii unității ecle-ziale. Precizarea finală este legată defaptul că spiritualitatea ortodoxă, păstrândanumite rigori ascetice și misionare,impune ca în dinamismul unității ecle-ziale să existe o interpătrundere organicăși funcțională între abordarea dogmaticăși cea practică, încât aceasta trebuie săaibă în centru tocmai problematicaduhovnicească, pornind de la semnifica-ția comunităților locale a parohiei și epar-hiei.Bibliografia generală ilustreazăîntreg periplul intreprins de autor în cer-cetarea sa. Discernem din lista de autori

perspicacitatea și acuratețea de selecțiaspecifică autorului, precum și modul inge-nios de utilizare a bibliografiei pe tot par-cursul lucrării. Menționăm că Părintele dr. LucianZenoviu Bot s-a documentat asuprasubiectului în cadrul studiilor efectuate laInstitutul Ecumenic din Bossey – Gene-va, încât dovedește o foarte bună infor-mare și orientare în literatura patristică șiteologică de specialitate. Ca urmare, auto-rul a surprins și a aprofundat punctelenodale ale subiectului, referindu-se și stă-ruind pe larg, cum este și firesc într-olucrare de doctorat, asupra implicațiilorpractice specifice spiritualității ortodoxe. Autorul stăpânește metoda teologicăde cercetare și expunere științifică, speci-fică teologiei dogmatice și spiritualitățiiortodoxe, dovedind putere de analiză șisinteză, precum și un echilibru al judecă-ții în probleme controversate.Forma de expunere este adecvatălucrăriilor științifice, tratând problemeleîntr-un stil sobru, curgător și antrenant.Prin perspectiva nouă în care abor-dează tema, prin bogăția ideilor și impli-cațiilor care le sugerează, ca și prin meto-da riguroasă de cercetare, prezentul studiuse înscrie ca o contribuiție importantă îndomeniu.În încheiere, concluzionăm cu cuvin-tele Înaltpreasfințitului Dr. Irineu Popa,Arhiepiscopul Craiovei și MitropolitulOlteniei, coordonatorul prezentei teze dedoctorat, care în Prefața volumului evi-dențiază faptul că „studiul părintelui asis-tent universitar dr. Lucian Bot comportăexigențele academice ale unei teze dedoctorat, fapt ce-i permite să deschidă undialog științific și critic. Autorul cărții,fără să rămână în vreun fel tributar pro-blematizărilor scolastice, ajunge să stâr-nească preocupări existențiale care săfaciliteze trasarea unor principii sau con-cluzii teoretice. Pentru că își fundamen-tează teza în gândirea patristică și liturgi-că a Bisercii din primele secole, respectivpentru că dorește să recupereze «chipulduhovnicesc al întrebărilor» privind uni-tatea ekklesiei, părintele asistent depășe-ște limitele înguste ale unei cercetărisuperficiale și abstracte. Tema dinamiciiunității în Biserica Ortodoxă nu este și nicinu poate fi elaborată sub presiunea nece-sității definirii «ființei» Bisericii printr-oterminologie simplistă. Dimpotrivă,învățătura noastră pornește de la expe-riența Sfinților Părinți și de la practicabimilenară a Bisericii”.Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma

Lucian Zenoviu Bot, Dinamica unității ecleziale. Comuniunea șicomunitățile – Ed. Presa Universitară Clujeană, 2017, 410 pagini

Sâmbătă, 15 septembrie 2018, înlocalitatea Conop, la biserica cu hramul,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” a avutloc slujba de prohodire a celui care a fostPreotul Ioan-Sorin Ciurlea, preot paroh allocalității Conop. Încă de la aflarea tris-tei vești că regretatul părinte a plecat din-tre noi, în ziua de miercuri, 12 septem-brie, întreaga comunitate a comuneiConop precum și preoții, cunoscuții șiapropiații părintelui au fost alături defamilia îndurerată. Catafalcul cu trupulneînsuflețit a fost depus joi în bisericaparohială din Conop, unde preotul Ioan-Sorin a slujit timp de treizeci de ani,moment din care preoții din toată vecină-tatea au săvârșit slujbe de priveghere șiSfânta Liturghie, în fiecare zi. În primaseară Preaonoratul Părinte Nelu Mercea,Protopop al Lipovei, alături de PărinteleArhidiacon Tiberiu Ardelean, InspectorEparhial al Arhiepiscopiei Aradului șidelegat al Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop Timotei al Aradului, alăturide soborul de preoți au săvârșit slujbaprivegherii, iar la momentul cuvenit

Părintele protopop a rostit un cuvânt demângâiere și îmbărbătare pentru familiagreu încercată și pentru familiasufletească din Conop, păstorită de regre-tatul părinte. În cea de-a doua searăcuvântul de mângâiere a fost ținut dePreacucernicul părinte Gheorghe Gligor,preot în Sânnicolaul Mic din Municipi-ul Arad, un fost coleg și apropiat al părin-telui.

În ziua înmormântării, Înaltpreas-fințitului Părinte Arhiepiscop Timotei alAradului, înconjurat de un sobor de pre-oți a săvârșit slujba de prohodire a părin-telui. Din sobor au făcut parte PărinteleIustin Popovici, Consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, PreaonoratulPărinte Nelu Mercea, Protopop alLipovei, Părintele Arhidiacon TiberiuArdelean, Inspector eparhial, precum șialți preoți din Arhiepiscopia Aradului șinu numai. La momentul cuvenit Înalt-preasfințitulPărinte Arhiepiscop Timoteial Aradului a rostit cuvântul de învățăturăreliefând momentul liturgic în care neaflăm cel al praznicului împărătesc alÎnălțării Sfintei Cruci, arătând importanțaacestei sărbători prin Duminicile rânduitede dinaintea și după acest mare prazniccare ne transmit mesaje importante prinpericopele evanghelice rânduite, mesajpe care, spunea Înaltpreasfinția Sa , șipreotul Ioan –Sorin l-a înțeles în activi-tatea sa de păstor de suflete și trăitor peacest pământ, acela ca fiecare dintre noi:,,să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”.

Cuvântul de iertare și de rămas buna fost ținut de Preaonoratul Părinte NeluMercea, Protopop al Lipovei. După aces-te momente de rugăciune s-au înscris lacuvânt și primarul Comunei Conop,domnul Petrică Moldovan, primarulmunicipiului Arad , domnul Ing. Gheo-rghe Falcă cel care a transmis un mesajde condoleanțe în calitate de prietenapropiat și colaborator cu părintele SorinCiurlea. La acest moment de tristețe auluat parte și domnul Președinte al Con-siliului Județean , Iustin Cionca, domnulSenator Traian Igaș, domnul GheorgheSeculici, vice prim-ministru, precum șialte oficialități, preoți, prieteni, apropiațiși cunoscuți ai părintelui din toată țara.La final, după îndătinatul obicei, trupulneînsuflețit al părintelui a fost purtat înprocesiune, înconjurând biserica și pur-tat pe brațele preoților până la marginealocalității de unde s-a dus la cimitirul dinlocalitatea Gothatea, județul Hunedoara,locul de obârșie al părintelui.Şi pe această cale ArhiepiscopiaAradului transmite condoleanțe familiei,

credincioșilor și tuturor cunoscuțilorpărintelui Ioan–Sorin Ciurlea, rugându-l pe Bunul Dumnezeu să-l odihnească cudrepții Săi!
Scurtă biografie:Părintele Ioan-Sorin Ciurlea,preot în Parohia Conop, Protopopiat-ul Lipova, a încetat din viață marți, 11septembrie 2018, la vârsta de 62 deani. Părintele Ioan-Sorin Ciurlea s-anăscut la data de 24 noiembrie 1956,în localitatea Gothatea, Jud. Hune-doara.A absolvit Institutul Teologic de graduniversitar din Sibiu (1982) și Facul-tatea de Istorie din cadrul UniversitățiiBabeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2008).Din anul 1988 a fost parohul bis-ericii ortodoxe din Conop, Protopopiat-ul Lipova.Ierarhii, preoții și credincioșii dinArhiepiscopia Aradului se roagă BunuluiDumnezeu să-i așeze sufletul împreunăcu drepții și să dăruiască mângâieremembrilor familie îndoliate.

Părintele Ioan-Sorin Ciurlea din Parohia Conop a trecut la viaţa cea veşnică



SLUJIRI CHIRIARHALE
Hramul Mănăstirii ,,SfântulSimeon Stâlpnicul” Arad-GaiSâmbătă, 1 septembrie 2018 – înce-putul anului bisericesc, când se face pome-nirea Sfântului Simeon Stâlpnicul, obșteaMănăstirii ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” dincartierul arădean Gai s-a aflat în zi de marebucurie duhovnicească, sărbătorindu-șiocrotitorul spiritual.Cu acest prilej, un sobor de trei ierarhiai Bisericii Ortodoxe au săvârșit Sfânta șiDumnezeiasca Liturghie în altarul de varăal mănăstirii, înconjurați un număr marede preoți și diaconi.Din soborul arhieresc au făcut parte:Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, Preasfințitul PărinteLukian, Episcopul ortodox sârb al Ungarieişi administrator al Eparhiei ortodoxe sârbedin Timişoara și Preasfințitul Părinte Emil-ian Crişanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului. Alături de ierarhi au slujitşi Preacuviosul Părinte Protos. Matei Buli-ga, stareţul Mănăstirii Sfânta CuvioasăParaschiva din satul Dobreşti, jud. Timiş,Pr. Marinco Marcov, vicar administrativ alEpiscopiei Ortodoxe sârbe din Timișoara,Pr. Ognean Plavșici, protopop al Pro-topopiatului Ortodox sârb din Arad, Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, Arhid.Mircea Proteasa, Diac. Miodrag Iovanovi-ci, părinți de la Mănăstirea Feredeu și de laparohiile din vecinătate.Cuvântul de învăţătură a fost rostit decătre ÎPS Timotei, Chiriarhul locului, carea vorbit despre ,,Însemnătatea Anului Noubisericesc” ca învățătură din cele ale trecu-tului pentru viitor, având mereu călăuzăSfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, cumlămuresc citirile scripturistice ale zilei,Evanghelia arătând ca împlinite cele scrisedespre Mântuitorul, iar Apostolul legătu-ra dintre cei credincioși, promotoare arespectării poruncilor sfinte. Unul dintrehramurile mănăstirii, Sfântul SimeonStâlpnicul, încă este grăitor prin simbolulsuirii spre cerul spiritual, iar între aleșiisărbătoriți împreună, Isus Navi, martor aneapunerii soarelui până la biruința finală,înțelegând și într-un război nevăzut, e unîndemn la stăruința continuă spre bine. Lafel, icoana cinstită în această zi evocămijlocirea ei către Dumnezeu pentrupoporul dreptcredincios; iar sfințiipomeniți în aceiași zi, sunt pildă de jertfireîn strădania spre desăvârșire. Ca exemplede biruință în afirmarea Ortodoxiei într-ovreme de frământări în istoria locală (înveacul al XVIII-lea), însuși episcopulSinesie Jivanovici, ca și ctitor al mănăstiriia dovedit o legătură frățească între biseri-cile naționale ortodoxe, ca cea română șisârbă, și care se afirmă mereu, cum oglin-dește și soborul sfințiților slujitori în ziuade hram, a arătat Înaltpreasfinția Sa.Ierarhul sârb, Preasfințitul PărinteLukian a mulțumit ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei pentru invitație și a sub-liniat importanța legăturilor pe care Bis-ericile Ortodoxe surori le-au pecetluit încursul vremii pentru întărirea credin-cioșilor în viața țărilor și popoarelor pri-etene.La momentul rânduit, Chiriarhularădean i-a hirotesit pe tinerii preoți Nico-lae Monea, Parohia Tăgădău și RăzvanChivulescu, Parohia Craiva, întruduhovnici.La finalul slujbei, a fost săvârșit unparastas pentru toți ierarhii, slujitorii, mon-ahiile și ctitorii sfintei mănăstiri, trecuți laDomnul și au fost binecuvântate roadeleaduse în cinstea hramului. De asemenea,ierarhii au sfințit placa de pe mormântulierarhilor arădeni, mare parte sârbi, caresunt înmormântați în biserica veche amănăstirii. După aceasta, ierarhii, părințiislujitori și toți credincioșii prezenți la sfân-ta slujbă au înconjurat lăcașul de cult.Răspunsurile liturgice au fost oferitede un grup de tineri teologi arădeni, con-duși de domnul Marius Lăscoiu-Martin,profesor la Seminarul Teologic Ortodoxdin Arad.Maica stareţă, monahia EcaterinaJoldeș, le-a mulțumit ierarhilor pentru slu-jire și le-a oferit câte un frumos buchet cuflori, precum și tuturor slujitorilor și cred-incioșilor prezenți.

Sărbătoarea târnosirii bi-sericii din Filia Slatinade Mureș, Parohia Baia
Duminica a 14 – a după Rusalii s-a con-stituit într-o aleasă sărbătoare pentru credin-cioşii din filia Slatina de Mureş a parohieiBaia, din cuprinsul protopopiatului Lipova.Prin strădania preotului paroh Raul AdrianMoț şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad,a Primăriei Bârzava, a enoriaşilor şi a altoroameni inimoşi, biserica parohială cu hramul„Înălţarea Domnului” s-a înnoit, urmare unorample lucrări de reparaţie capitală, exterioareşi interioare. Pe lângă lucrările de reparații afost achiziţionat un nou iconostas sculptatdin Maramureş, pictat de către pictorul Gur-mai Ștefan, a fost înlocut în totalitatemobilierul din întreaga biserică şi a fost refă-cută masa Sfântului Altar.În dimineaţa zilei, un ales sobor depreoţi în frunte cu protopopul Lipovei, pr.Mercea Nelu, împreună cu un număr marede credincioşi şi de copii îmbrăcați în fru-moase costume populare specifice zonei,au întâmpinat pe Înaltpreasfinţitul TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, care dupăcuvântul de bun venit, a mulţumit pentruinvitaţia făcută şi pentru primirea căl-duroasă. În continuare, Înaltpreasfinţia Saa oficiat slujba de târnosire a bisericiiurmată de Sfânta Liturghie arhierească,răspunsurile liturgice fiind date de cătreCorul Facultății de Teologie Ortodoxă dinArad, condus de prof. dr. Mircea Buta.La momentul cuvenit, Înaltpreasfinţi-tul Timotei a rostit cuvântul de învăţătură cutitlul „Nuntire spirituală” (cf. 2 Cor. 1 și 2;Matei 22) adică, privind comunicarea întreDumnezeu și oameni, care se realizeazărăspunzând chemării sfinte la mântuireaadusă lumii prin jertfa Fiului lui Dumnezeu,nerămânând doar la grijile trecătoare, cidepășindu-le prin râvna la cele trecătoare.Sfințirea bisericii este o dovadă a vrednicieicredincioșilor care au dobândit haina săr-bătorească a virtuților creștine spre a par-ticipa, după cuviință, la ospățul ceresc careamintește tocmai jertfa Mântuitorului pen-tru mai multa viață a lumii.Pentru râvna de care a dat dovadă,Chiriarhul a hirotesit întru iconom stavro-for pe preotul paroh şi mai apoi a înmânato Diplomă de Binefăcător domnului Max-inan Gheorghe, fiu al satului Slatina deMureş, care a sprijinit în mod deosebitlucrările de reabilitare ale bisericii. Înîncheiere, preotul paroh a mulţumit Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei pentru grijapărintească şi pentru faptul că a poposit înparohia păstorită pentru a binecuvânta şisfinţi lucrările săvârşite.Imediat după sfârşitul Sfintei Liturghii,toţi credincioşii prezenţi au avut nespusabucurie de a intra în Sfântul Altar, înch-inându-se şi sărutând Sfânta Masă, SfântaEvanghelie şi Sfânta Cruce. Mai apoi, Înalt-preasfinţitul Timotei împreună cu preoţiiprezenţi s-au deplasat la casa parohială dinlocalitate, acolo unde au săvârşit slujba desfinţire în urma finalizării lucrărilor de con-strucţie.Ziua de sărbătoare s-a încheiat cu oagapă creştină la Căminul Cultural dinlocalitate, precum și cu un frumos specta-col de muzică populară.

Nașterea Maicii Domnului,prăznuită de arădeni
În fiecare an, la data de 8 septembrie,arădenii sărbătoresc cu multă bucurieNașterea Maicii Domnului, cea dintâi săr-bătoare mare de la începutul anului bis-ericesc.Vecernie cu Litie la CatedralaArhiepiscopală din AradÎn seara de ajun a sărbătorii NașteriiMaicii Domnului, Chiriarhul arădean, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, a săvârșit slu-jba Vecerniei cu Litie în Catedrala Arhiepis-copală ,,Sfânta Treime” din Arad. La finalulacesteia, Înaltpreasfinția Sa a rostit uncuvânt de învățătură în care a explicatimnografia sărbătorii, îndeosebi troparul,subliniind prin prisma a ceea ce învațăicoanele donate catedralei de către buniicredincioși, ca de pildă cea a Pantanasei șiașezarea spre cinstirea Maicii Domnuluiîn bucuria primirii lor și a nădejdii împliniriirugăciunilor ce se înalță înaintea lor.

Liturghie Arhierească la MănăstireaArad-GaiÎn ziua praznicului, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Araduluidimpreună cu Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop-vicar al ArhiepiscopieiAradului, înconjurați de un sobor de preoțiși diaconi, au săvârşit Sfânta şi Dum-nezeiasca Liturghie arhierească în altarulde vară din curtea mănăstirii. Din sobor afăcut parte, pe lângă alți părinți slujitori: Pr.Silviu-Nicolae Faur, consilier administrativ-bisericesc, Pr. Lucian Farcașiu, conferențiarla Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,IlarionV. Felea” din Arad, Pr. Pompiliu Gavra,directorul Seminarului Teologic Ortodoxdin Arad, Arhid. Tiberiu Ardelean, inspec-tor eparhial.Cuvântul de învățătură rostit de cătreChiriarhul arădean, Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, a fost pus sub titlul ,,Începutulșcolii și școala începutului”, adică adâncindîn lumina vieții Maicii Domnului perioda deformare a fiecărui credincios încă în casapărintească, insistându-se în acest sensasupra îndatoririlor părinților care nu sesfârșesc ci continuă pe tot parcursul viețiicopiilor, omul învățând mereu, mare fiindcâștigul celor dobândite în școală atuncicând au la bază cele moștenite de la înain-tași spre îmbogățire continuă. Tineretulpromite mult totdeauna, ceea ce dovedeșteși Întâlnirea Tineretului Ortodox din întrea-ga lume, care are loc la Sibiu în aceste zilede începere a școlilor, manifestare care sebucură de binecuvântarea și prezențaPreafericitului Părinte Patriarh Daniel, aamintit Înaltpreasfinția Sa.În continuare, Preasfințitul PărinteEmilian Crișanul, a dat citire mesajului PFPărinte Patriarh Daniel cu prilejul începeriinoului an școlar și a adresat un apel deurmare a îndrumărilor Preafericirii Sale.În cadrul Sfintei Liturghii, PărinteleArhid. Dr. Paul-Sebastian Orădan, secretarla Protopopiatul Arad, a fost hirotonit preotpe seama Parohiei Arad-Micalaca Veche I,Protopopiatul Arad, iar tânărul teolog Cos-min-Mihai Iordăchescu a fost hirotonit dia-con, urmând a fi hirotonit preot pe seamaParohiei Nicolae Bălcescu, ProtopopiatulLipova. La finalul slujbei, Preotul Paul-Sebastian Orădan a fost hirotesit duhovnicde către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei.Răspunsurile liturgice, atât seara laPriveghere cât şi în ziua de praznic, la Sfân-ta Liturghie, au fost date de studenţi şi sem-inarişti de la şcolile teologice arădene.Arhiepiscopul Aradului în vizită pastorală în mijloculcredincioșilor din Arad-GaiLa invitația părintelui dr. Caius Cuțarude la parohia Arad-Gai, ÎnaltpreasfințitulPărinte dr. Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, a poposit în biserica parohiei, cuprilejul sărbătorii Nașterii Maicii Domnului,hramul acestui lăcaș de cult.La ceas de vecernie, Înaltpreasfinția Saa fost întâmpinat, în fața bisericii, de cătresoborul slujitor din care au făcut parte:părinții pensionari Viorel Sasu și NicandruCuțaru, foști conducători ai oficiului paro-hial din Gai, părinții profesori de la Facul-tatea de Teologie Ortodoxă din Arad, IoanTulcan și Filip Albu, părinții slujitori ai paro-hiilor sârbești Neboișa Popov și MilovanMilin și a părintelui Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial.După încheierea slujbei vecerniei a fostînconjurat sfântul lăcaș, fiind apoi sfințită nouaicoană a hramului acesteia, executată în moza-ic și pe plasată deasupra ușii de la intrarea înbiserică, aceasta fiind donată de către credin-cioșii Hălmăgen Florin și Mariana.A urmat, apoi, ritualul sfințirii și tăieriicolacului, fiind aleși noii nași ai bisericii,pentru viitorul an, fam. Apostol Tănase șiMaricica.În cuvântul său de învățătură, Chiri-arhul a evidențiat strădania parohiei de amenține la înălțimea cuvenită tradițiilelocale, mai ales cele privind biserica, exem-plificând cu legătura de-a lungul vremii cumănăstirea din vecinătate, întreținând și oatmosferă de trăire creștinească împreună cucetățenii de diferite confesiuni și etnii, dândca dovadă și înzestrarea parohiei cu o fru-moasă icoană mozaic a hramului bisericii,așezată deasupra ușii de la intrare. Chiriarhula menționat totodată folosul pe care l-a avutși Festivalul Românilor de Pretutindeni,desfășurat la Arad zilele trecute, aceasta în

legătură cu prezența unor preoți de pestehotare. De asemenea, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a felicitat pe părintele parohpentru frumoasele realizări de până acum.Părintele paroh Caius Cuțaru a mulțu-mit ierarhului pentru bucuria duhovniceascăresimțită de către toți credincioșii din biser-ică, prilejuită de prezența, slujirea și cuvân-tul de învățătură al Înaltpreasfinției Sale. Încuvântul său, acesta a arătat că istoria aces-tei parohii e legată de vecinătatea cu Mănă-stirea Arad-Gai, de la care și-a și luat hramulbiserica parohială, precum și de frățietateacu credincioșii din parohia ortodoxă sârbă.Prin aceasta se poate observa că viața cre-dinioșilor din această parohiei a fost ghidată,în permanență, de dorința pentru păstrareaunității și a frățietății, Maica Domnului fiin-du-le ghid, spijin și mijlocitoare pentruaceasta. În finalul cuvântului său, parohul amulumit nașilor din anul trecut, fam. PișteaSorin și Ana, pentru întreaga susținere finan-ciară. A fost aminitit și sprijinul concret alCentrului Municipal de Cultură Arad, princare se derulează un proiect de reparațiiexterioare, de îndepărtare a igrasiei. Deasemenea, le-a mulțumit tuturor parohie-nilor pentru deschiderea lor față de toateinițiativele Consiliului Parohial, fapt careaduce multă încurajare în munca pastorală.La final, părintele Viorel Sasu, ca fostpreot slujitor al acestei parohii cu mai bine35 de ani în urmă, și-a manifestat, în cuvinteemoționante, bucuria resimțită acum, de a fiprezent în mijocul foștilor săi credincioși,mărturisindu-le că i-au rămas amintiri fru-moase din perioada cât a fost paroh aici.Manifestările au continuat cu o serbarecâmpenească și cu o agapă frățească.Sfânta Liturghie și binecuvântare de lucrări înParohia CrocnaDuminica dinaintea Înălțării SfinteiCruci, 9 Septembrie 2018, a fost pentruParohia Crocna din Protopopiatul Sebiș o zide aleasă sărbătoare. ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Araduluidupă ce a fost întâmpinat de credincioși șioficialități, a săvârșit Sfânta și Dum-nezeiasca Liturghie dimpreună cu slujba debinecuvântare a lucrărilor de înfrumusețarea bisericii parohiale cu hramul ,,PogorâreaSfântului Duh”. Din soborul de preoțiprezenți au făcut parte Pr. Silviu Faur – con-silier bisericesc, Arhid. Tiberiu Ardelean –inspector eparhial, Pr. Protopop BoteaAlexandru din Parohia Dieci, Pr. Pop Cris-tian din Parohia Revetiș și Pr. Costea Ioandin Parohia Peșteana, jud. Hunedoara.Încuvântul de învățătură, Chiriarhul arădean avorbit despre ,,Școala Sfintei Cruci” (înbaza citirilor scripturistice: Gal. 6, Ioan 3),arătând legătura sărbătorilor zilei, și anume:a Sfinților și Drepților dumnezeiești PărințiIoachim și Ana, părinții Sfintei FecioareMaria, amintind praznicul nașterii ei, celdintâi după Indiction; Duminica SfințilorPărinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic, celcare a formulat adevărata învățătură a Bis-ericii despre Preasfânta Născătoare de Dum-nezeu; totodată, Duminica dinaintea ÎnălțăriiSfintei Cruci, dând prilejul a cugeta la pildaurmării Mântuitorului de către însăși MaicaSa, totul tinzând spre praznicul următor.Astfel, la școala Maicii Domnului și a Sfin-tei Cruci, a îngerilor și a sfinților, primescînvățătură și dar toți creștinii pentruînaintarea continuă pe calea mântuirii, asubliniat Înaltpreasfinția Sa.În cadrul slujbei s-au înălțat rugăciunipentru elevii care încep școala și s-a datcitire Mesajului P.F. Părinte Patriarh Danielcu prilejul începerii anului școlar. Copiii s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Domnu-lui și au primit fiecare câte o iconiță a MaiciiDomnului, care să-i călăuzească totdeauna.Răspunsurile liturgice au fost date într-un mod armonios de ,,Grupul vocal TrifonLugojan” din Arad condus de tânărulMarinel Roz, fiu al satului Crocna.La sfârșitul slujbei ÎnaltpreasfințitulPărinte Arhiepiscop Timotei și soborul depreoți au binecuvântat și lucrările de înfru-musețarea efectuate la casa parohială.Pentru toată strădania în această paro-hie, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei aacordat Părintelui Bej Florin distincția deiconom. În semn de mulțumire, pe lângăcuvintele alese, Părintele paroh a oferit Înalt-preasfințitului Părinte Timotei o icoană aMaicii Domnului și o cruce lucrată în email,întrucât suntem în Duminica dinaintea

Înălțării Sfintei Cruci. Părintele paroh amulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Timo-tei pentru toată dragostea și purtarea de grijă,a mulțumit oficialităților, binefăcătorilor șituturor credincioșilor prezenți.Ruga bisericii din MândrulocÎn după-amiaza zilei de 9 septembrie2018, credincioșii parohiei din Mândrulocau trăit momente de sărbătoare și bucurieduhovnicească prilejuite de desfășurareacelei de a patra ediții a ,,Rugii Bisericii Orto-doxe’’ din Mândruloc la care a fost prezentși Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,înconjurat de un sobor de preoți.În cuvântul de învățătură, cu referire laSinaxarul zilei, Chiriarhul a subliniat însem-nătatea hramului bisericii ca un moment decomuniune a enoriașilor și a celor apropiaților, edificator pentru întreaga viață obșteascăa locului, adică privind și caracterul popu-lar al sărbătorii. Manifestarea a debutat cusăvârșirea unei slujbe de Tedeum prin inter-mediul căreia s-a adus mulțumire lui Dum-nezeu pentru binefacerile revărsate pestecomunitatea locală și parohială ocrotită deMaica Domnului. La finalul slujbei s-asăvârșit și rânduiala tăierii colacului și abinecuvântării prinoaselor.La manifestare au participat şireprezentanţii autorităților locale, tineriîmbrăcați în straie populare și numeroșicredincioși din parohie și împrejurimi.Praznicul Înălțării Sfintei Cruci la Mănăstirea FeredeuSărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci areprezentat pentru credincioșii prezenți laslujbele de la Mănăstirea Feredeu,așezământul monahal din deal, un prilej deînaltă trăire duhovnicească. Pentru a inten-sifica evlavia și bucuria duhovnicească, lainițiativa Părintelui stareț Arhim. IlarionTăucean și cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei, de câțiva ani,soborul de slujitori și pelerinii parcurgîmpreună, procesiunea ,,Drumul Crucii”,care începe la poalele dealului, cu popasurila cele 14 cruci aşezate la o anumită distanţă,şi care, prin icoanele înălţate pe acestea,exprimă calvarul Mântuitorului pe drumulspre Golgota.Din sobor a făcut parte și Pr. AdrianZaha, protopopul Ineului. Cuvântul deînvățătură a fost rostit de către Pr. CiprianTripa, preot slujitor la Schitul Tămand, Ineu,care a explicat semnificațiile Sfintei Cruci șifolosul cinstirii ei de către creștini.După aceasta, credincioșii au participatla Slujba de Priveghere săvârșită în Para-clisul Înălţării Sfintei Cruci din curtea mănă-stirii.Programul slujbelor a continuat a doua zidimineaţa, când pelerinii au avut bucuria de aparticipa la Sfânta Liturghie arhierească,săvârşită de către Întâistătătorul Eparhiei noas-tre, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei, înconjurat de un sobor de preoţi și dia-coni, în prezența a numeroși credincioși. Dinsobor a făcut parte, pe lângă alți părinți, Arhim.Ilarion Tăucean, starețul mănăstirii, Pr. NeluMercea, protopopul Lipovei, Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial și Pr. MirceaȘirian, secretar la Protopopiatul Lipova.La momentul cuvenit, ÎnaltpreasfințiaSa a rostit cuvântul de învățătură cu titlul,,Sfânta Cruce – puterea și înțelepciunealui Dumnezeu” (pe baza citirilor scriptur-istice ale praznicului: I Cor. 1; Ioan 20), încare face o paralelă între prefigurarea și isto-ria crucii în Sfânta Scriptură și SfântaTradiție, subliniind legătura cu starea ceadintâi a omului lângă pomul cunoștințeibinelui și-a răului și a pomului vieții, de lacare s-au depărtat, lemnul Crucii, prin jert-fa Mântuitorului, ridicându-l din cădere șiredându-i adevărata cunoaștere a lui Dum-nezeu, înțelepciunea și puterea spre lucrareamântuirii, a subliniat ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei.Sfânta slujbă a fost înfrumusețată prinhirotonirea întru preot a diaconului Cos-min-Mihai Iordăchescu, pe seama ParohieiNicolae Bălcescu, Protopopiatul Lipova șiîntru diacon a tânărului Dănuț Tulcan, aces-ta urmând a fi hirotonit preot pe seamaParohiei Secaș, Protopopiatul Sebiș.Răspunsurile liturgice au fost date decorul bărbătesc al Parohiei Covăsânţ, condusde domnul Marius Oneț, primarul Covă -sânțului. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5După săvârşirea Sfintei Liturghii,pelerinii au avut ocazia să participe la TainaSfântului Maslu, nu înainte ca părintele stareţarhim. Ilarion Tăucean să mulţumeascăÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei, înnumele vieţuitorilor mănăstirii şi al soboru-lui preoţilor slujitori, pentru prezenţa înmijlocul pelerinilor veniţi din toată vecină-tatea şi tuturor preoţilor şi credincioşilor careau participat în aceste zile la sfintele slujbesăvârşite la sfânta mănăstire din deal.Slujire Arhierească și sfințirede troiță în Filia Avram Iancu,Parohia Vasile GoldișCredincioşii Filiei Avram Iancu, Pro-topopiatul Ineu, au avut bucuria de a primiduminică, 23 septembrie, vizita şi binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Tim-otei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. Încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconi dincare au făcut parte şi arhid. Tiberiu Ardelean– inspector eparhial şi Pr. Ic. Strav. AdrianZaha, protopopul Ineului, Ierarhul a oficiatslujba de sfinţire a troiţei, aflată pe drumulprincipal ce leagă satul Avram Iancu decomuna Cermei.Înaltpreasfinţia Sa a fostîntâmpinat cu multă bucurie şi în bunatradiţie a locului de către autorităţile locale şicredincioşii parohiei cu colac şi sare.După sfinţirea troiţei ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei şi soborul de preoţi s-audeplasat la biserica din sat unde au săvârşitSfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.În cadrul slujbei , Înaltpreasfinţia Sa ahirotonit pe tânărul diacon Tulcan GhiţăDănuţ întru preot pe seama parohiei Secaş,Protopopiatul Sebiş. La sfârşitul Liturghieinoul hirotonit a primit şi hirotesia întruduhovnic, iar preotul pensionar Purice Pavela fost hirotesit întru iconom-stravrofor şipărintele paroh Culda George-Florin întruiconom.Cuvântul de învățătură rostit de Chiriarha fost pus sub titlul ,,Simțul măsurii și darulceresc” (cf. 2 Cor. 9; Luca 5), adică carepăstrează echilibrul vieții între cele tre-buitoare și cele care lipsesc sau prisosesc.Citirile zilei descoperă în toate ajutorul divinca mai presus de strădaniile omenești șiprivind nu doar scopurile pământești ci șifolosul spiritual.În după amiaza zilei, Chiriarhul apoposit în localitatea Vasile Goldiş unde asăvârşit slujba Vecerniei. Cuvântul de învăță-tură rostit de către Chiriarh a fost în legătu-ra acelorași citiri duminicale, stăruind asupraînzestrării fiecărui om cu cele ale vieții, darullui Dumnezeu fiind acela care pune în val-oare lucrarea personală spre beneficiulobștesc. Căutarea acestuia trebuie să se arateși în respectul normelor de conduită, maiales privind familia, atât după învățăturaSfintei Scripturi și Sfintei Tradiții, cât și cumeste oglindită în istoria omenirii, dând toto-dată îndemn credincioșilor să participe laReferendumul ce se va organiza în lunaoctombrie.Primarul localității, dl. Emanuel Horhat-Coraș, luând cuvântul a îndemnat poporul sămergă la Referendum pentru a susţine famil-ia creştină aşa cum a fost hotărâtă de Dum-nezeu, formată dintre un bărbat şi o femeieşi totodată binecuvântată ca şi Sfântă Taină.La sfințirea troițelor, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a vorbit despre importanțaacestora, ce sunt ridicate la răspântia dru-murilor sau la hotarele localităților, ca ori-entând pe trecători spre tot ce este bine și fru-mos, promovând și cultul eroilor și a tuturorcelor care s-au jertfit pentru glia străbună șilibertatea poporului.La final părintele paroh a mulţumitÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentrudeosebita bucurie făcută cu acest popasduhovnicesc în mijlocul credincioşilor paro-hiei vizitate şi pentru binecuvântareaarhierească acordată.
AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Duminica a 14-a după Rusalii la Catedrala Vechedin AradÎn Duminica a 14-a după Rusalii, 2septembrie 2018, Preasfințitul PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului a săvârșit Sfânta

Liturghie în Catedrala Veche din Arad,înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.Din sobor au făcut parte: Părintele TraianMicoroi, parohul Catedralei Vechi, Părin-tele Teodor Pavel, PărinteleIoan Lazăr,Arhid. Mircea Proteasa și Arhid. GheorgheLehaci.La momentul rânduit, Ierarhul a ținutun cuvânt de învățătură pus sub titlul,,Dumnezeu ne cheamă la nuntă – laSfânta Liturghie”, pe baza citirilor scrip-turistice ale duminicii (2 Cor. 1, 21-24; 2, 1-4; Matei 22, 2-14). Aceasta întucât casanunții este considerată Biserica. De aseme-nea, cel chemat trebuie să-și pregăteascăhaina pentru nuntă și să nu rămână și dupăprimirea sa în Biserică în haina cea vechea omului trupesc. Nu poate să se facă păr-taș nunții celei cerești și cinei celeiduhovnicești numai acela care străluceștede lumina harului Duhului Sfânt, a sub-liniat Preasfinția Sa.La finalul Sfintei Liturghii, părinteleparoh a mulțumit Ierarhului pentru împre-una slujire și tuturor credincioșilor care auparticipat la sfânta slujbă.Răspunsurile liturgice au fost date deCorul Armonia, condus de maestrul Ovid-iu Boar.Slujbă de Priveghere laMănăstirea Arad-GaiȘi-n acest an, a fost sărbătorit cu multăbucurie duhovnicească unul dintre hra-murile Mănăstirii Arad-Gai de către obşteamaicilor, în frunte cu maica stareță Ecate-rina Joldeș și mulțimea de pelerini veniți săse roage Maicii Domnului în această oazăde liniște.În seara de ajun, Preasfințitul PărinteEmilian Crișanul, înconjurat de un alessobor de ieromonahi şi preoţi de mir, asăvârşit slujba de Priveghere. Din sobor aufăcut parte părintele Gabriel Mariș, con-silier social și părintele Flavius Petcuț, pro-topop al Aradului, alți preoți și diaconi.În cadrul acesteia, Ierarhul a adresatpelerinilor prezenţi un părintesc cuvânt deînvăţătură despre sărbătoarea NașteriiMaicii Domnului, amintind faptul căFecioara Maria, fiind plină de har încă de lanașterea sa, a rămas așa pe tot timpul viețiisale pământești. Fiind plină de har, păcatuln-a atins nici trupul și nici sufletul ei, încâtlocașul Domnului nostru Iisus Hristos s-apăstrat curat și trupește și sufletește.Slujbele au continuat pe întreg parcur-sul nopţii, săvârşindu-se Taina SfântuluiMaslu, Sfânta Liturghie de noapte, Cea-surile liturgice, Slujba Aghiasmei mici,Acatistul Naşterii Maicii Domnului.Sfânta Liturghie Arhiereascăîn Parohia ChesințÎn Duminica după Înălțarea SfinteiCruci, 16 septembrie 2018, credincioşiiParohiei Chesinţ, Protopopiatul Lipova, cumic cu mare, îmbrăcaţi în straie de sărbă-toare, l-au întâmpinat pe PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, la intrare în curteabisericii. După primirea călduroasă, Preas-fințitul Emilian, împreună cu preotul parohFlorin Ardeuan și Arhid. Mircea Proteasa,a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica paro-hială cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihailși Gavriil”.În cuvântul de învățătură, Ierarhul aexplicat textul Evangheliei de la Marcu,cap. 8, dând îndemn pentru luarea Cruciiși urmarea lui Hristos. Pentru aceastaDomnul Iisus Hristos ne cere prin pilda Sade pe cruce să lepădăm ,,omul cel vechi”al păcatului și urmând pilda Lui de dăruiresă devenim oameni noi ai dragostei, aipăcii și ai bunei înțelegeri. Urmarea luiHristos este drum peste Golgota cupătimiri, cu răstigniri și moartea păcatuluipentru a ne mântui. Pe creștinul care își iacrucea și-L urmează pe Hristos îl însoțeșteneîncetat pe calea izbăvirii harul Domnu-lui nostru Iisus Hristos, a spus PreasfințiaSa. La Sfânta Liturghie au participat, ală-turi de numărul mare de credincioși, dom-nul Iustin Cionca, Președintele ConsiliuluiJudețean și domnul Marian Toader, Pri-marul Comunei Zăbrani.La final, Preasfinția Sa a mulțumitpreotului paroh și tuturor credincioșilorpentru primirea călduroasă și a transmisbinecuvântarea Înaltpreasfințitului PărinteTimotei pentru acest eveniment de suflet alparohiei.

Preotul paroh a mulțumit Ierarhuluipentru binecuvântarea arhierească oferităcredincioșilor pe care-i păstorește și i-aoferit o frumoasă icoană cu Maica Dom-nului și un buchet de flori, și tuturor ofi-cialităților prezente la acest eveniment desuflet al satului. Răspunsurile liturgice aufost date de corul parohiei.După sfânta slujbă, Ierarhul împreunăcu oaspeții, a vizitat muzeul parohiei.Începând cu orele 16 în biserica paro-hială s-a săvârșit Slujba de Te-Deum dupăcare s-a continuat cu Ruga Satului, organi-zată de către preotul paroh Florin Ardeuan,în colaborare cu autoritățile locale.Slujire Arhierească la Schitul,,Cuvioasa Paraschiva”, Bodrogu-VechiÎn Duminica a 18-a după Rusalii, 23septembrie 2018, Preasfințitul PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, a fost întâmpinatcu multă bucurie de obștea monahală demaici, în frunte cu maica stareță monahiaTeodora Opriș, la Schitul ,,Sfânta CuvioasăParascheva” din satul Bodrogul Vechi, Pro-topopiatul Arad.Cu acest prilej, Preasfinți-tul Părinte Emilian a săvârşit SfântaLiturghie, înconjurat de un ales sobor depărinți. din sobor a făcut parte și părinteleArhim. Teofan Mada, vicar-administrativ șiexarh al mănăstirilor din cuprinsulArhiepiscopiei Aradului.În cuvântul de învăţătură, PreasfințiaSa a tâlcuit pelerinilor prezenți Evangheliaduminicii (Luca 5, 1-11) despre pescuireaminunată. La sfatul lui Iisus pescarii nunumai că au prins mult pește și au primitîncredere în El ci L-au urmat devenindapostoli ,,pescari de oameni”. De acum,acești oameni simpli din Galileea aveaumisiunea să pescuiască oamenii din lumeapăcatelor și să-i ducă la Dumnezeu pentrua dobândi veșnicia. Având exemplulSfinților Apostoli, să ne străduim să împlin-im poruncile lui Dumnezeu și să trăim vir-tuțile creștine și morale. Iubind pe Dum-nezeu și pe aproapele nostru să facem faptebune pentru mântuire, i-a îndemnat Ier-arhul pe credincioșii prezenți.
ACTIVITĂŢIEDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Proiectul Doar împreună:,,Educând o generație,schimbăm viitorul unei țări”La începutul anului bisericesc, în local-itățile Sebiș, Buhani și Minead s-a des-fățurat Proiectul ,,Educând o generație,schimbăm viitorul unei țări”.Printre cei peste 500 de beneficiari aicampaniei derulate sub numele: „Educândo generaţie, schimbăm viitorul unei ţări”, s-au numărat 40 de tineri din localitățileBuhani și Minead, precum și 20 de tineridin Sebiș, prin colaborarea și implicareapreoților Parohiei Sebiș I și Parohiei Buhanicu filia Minead.Astfel sâmbătă – 1 septembrie lanivelul Parohiei Buhani cu filia Minead,preotul paroh Valentin-Nicu Herbei, aîmpărțit cele 40 de ghiozdane tinerilor dinlocalitățile Buhani și Minead, iar duminică– 2 septembrie la nivelul Parohiei Sebiș I –preotul paroh Beni Ioja a distribuit ghioz-danele copiilor aflați în dificultăți arondațiparohiei Sebiș I.Revedere de suflet pentruseminariștii de la Caransebeș- Promoția 1979Marți, 04 septembrie 2018, foștii sem-inariști ai Seminarului Teologic Caranse-beș, promoția 1979, au trăit bucuria reved-erii în Parohia Lipova Băi , organizator alevenimentului fiind Pr. Cornel Ardelean, caabsolvent al promoției sus amintite.Bucuria a fost cu atât mai mare cu câtîn mijocul preoților și a preoteselor prezentea fost ilustrul Părinte profesor Belean Nico-lae, profesor la Facultatea de Teologie Tim-ișoara, catedra de muzică și care le-a fostprofesor de muzică și diriginte totodată.Ziua a debutat cu slujba de Te-Deumîn Biserica parohială Lipova Băi, a urmatun parastas de pomenire a celor adormițicare au făcut parte din această generație deabsolvenți. Soborul de preoți a fost compusdin : Pr. Bara Ioan ( Oradea), Pr. PerșeVasile (Satu Mare) și Pr. Jivanovici Ioța (Vicariatul sârbesc) .

A urmat îndătinata oră de dirigenție încare Părintele Profesor Belean ,, a strigatcatalogul” și fiecare absolvent prezent cândși-a auzit numele, a expus aspecte din viațasa pe plan profesional și familial. S-audepănat amintiri din Seminar, din internat-ul Seminarului unde absolvenții au petrecutmulte întâmplări fericite și mai puținfericite. La sfârșitul orei de dirigenție s-areiterat dorința ca an de an să se organizezeaceastă întâlnire, următoarea , la 40 de anide la absolvire, convenindu-se să fie înCaransebeș. La final Prărintele DiriginteBelean Nicolae a indemnat pe cei prezențisă fie activi în continuare pentru că ,,preoțiiîn vremurile de astăzi sunt soldații dintranșee care țin sus stindardul credinței stră-moșești”., subliniind totodată că toate real-izările expuse la această întâlnire au fostposibile pentru că ,,Dumnezeu ajută și răs-plătește pe slujitorii Lui”.Ziua a continuat cu o agapă frățeascăunde s-au depănat amintiri trăite de absol-venții Seminarului Teologic Caransebeș,promoția 1979.Susțineri de teze de doctoratla Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad Începutul noului an bisericesc a adus,pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă”Ilarion V. Felea” din Arad, o seamă deevenimente academice de o reală impor-tanță pentru teologia românească.Astfel, în zilele de luni și marți, respec-tiv 3 și 4 septembrie au fost susținute treilucrări de doctorat la disciplina TeologieDogmatică.Primul candidat, Stoenescu Teodor, aprezentat lucrarea „Problematica eshato-logică în gândirea Sfântului Maxim Măr-turisitorul”, cercetare realizată sub coor-donarea Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja. În aceeași zi, a fost susținută o a douateză de doctorat intitulată: Contribuția con-textuală a Părintelui Profesor Petru Rezușla dezvoltarea Dogmaticii în TeologiaOrtodoxă Română”. Aceasta a fost elabo-rată de Pr. Drd. Georgescu Stelian-Lau-renţiu, sub îndrumarea ştiinţifică a Pr. Prof.Dr. Cristinel Ioja.A doua zi, în prezența Înaltpreasfințit-ului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscop-ul Aradului, a fost susținută altă teză dedoctorat a candidatului Laurențiu-VictorChilibaru intitulată ,,Aspecte dogmatice alepreacinstirii Maicii Domnului, reflectateîn teologia ortodoxă română din a douajumătate a veacului al XX-lea”, elaboratăsub îndrumarea științifică a Pr. Prof. Dr.Ioan Tulcan.În urma deliberării Comisiilor candi-dații au fost declarați doctori în teologie.ÎPS Arhiepiscop Timotei a felicitatFacultatea cât și pe noii doctori în teologiepentru aceste frumoase realizări, evidenți-ind faptul că toate acestea evenimente încu-nunează și înobilează școala teologicăarădeană, acestea constituindu-se într-unfrumos și încurajator preambul al noului anuniversitar. În ziua de 5 septembrie a.c. au fostprogramate pentru susținere publică douăteze de doctorat în domeniul Dreptului bis-ericesc. Astfel, pr. Traian Nojea a elaborat șisusținut în fața comisiei lucrarea cu titlul:,,Primatul papal în perioada secolelor XII-XV: de la ”honoris” la ”jurisdictionis”, ocercetare întreprinsă sub îndrumarea şti-inţifică a Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus.În cea de-a doua parte a zilei, în prezențaunei troițe de arhierei: ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, a Preasfințiților Părinți TimoteiPrahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepis-copiei Bucureștilor și Emilian Crișanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului,cuviosul ieromonah Iachint Cătălin Var-dianu, și-a prezenta teza de doctorat intitu-lată: ,,Administrarea bunurilor BisericiiOrtodoxe Române potrivit reglementărilorecleziale și legislației de Stat din secolul alXV-lea până în prezent”, cercetare efectu-ată sub coordonarea părintelui profesorConstantin Rus.Părintele decan Cristinel Ioja le-amulțumit ierarhilor pentru cinstea arătatășcolii teologice arădene, prin prezența lor,felicitându-i pe noii doctori pentru muncade cercetare depusă în elaborarea acestorlucrări de specialitate.

ÎPS Arhiepiscop Timotei și-a exprimatbucuria resimțită prin prezența PS Epis-cop-vicar Timotei Aioanei, cât și pentrufrumoasa prezentare realizată de candidat.La rându-i, PS Timotei Aioanei a apre-ciat laudativ bogata activitate a Facultății deTeologie Ortodoxă din Arad, felicitându-lpe candidat, acesta fiind un fiu duhovnicescal Arhiepiscopiei Bucureștilor, viețuitor alMănăstirii Radu Vodă din capitala țării.În ziua de 6 septembrie 2018, înprezența Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a PreasfințituluiPărinte Luchian, Episcop sârb de Budapes-ta și administrator de Timișoara, a Preas-fințitului Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,precum și a Consulului sârb din Timișoara,a altor demnitari și a unei audiențenumeroase, Vicarul administrativ al Epis-copiei Ortodoxe Sârbe de Timișoara, preo-tul Marinco Marcov și-a susținut teza dedoctorat în domneiul Dreptului Bisericesc.Cercetarea sa a fost pusă sub titlul: „Orig-inile dreptului scris în Biserica OrtodoxăSârbă. Studiu istoric-canonic”, fiind astfelprima teză de doctorat a școlii teologicearădene elaborată de un etnic sârb.Părintele decan, profesor Cristinel Ioja,a mulțumit ierarhilor pentru prezență,adresând un cuvânt special PS Luchianprin care s-a evidențiat faptul că și prinaceastă fericită ocazie se dă mărturie defaptul că cele două Biserici surori au o isto-rie comună care ne leagă dar care ne șiresponsabilizează în mărturisirea Evanghe-liei lui Hristos în fața lumii polarizate deastăzi.ÎPS Timotei a mulțumit PS Luchianpentru prezență, manifestându-și bucuriade a fi împreună în această zi specială, felic-itându-l și pe părintele Marcov pentru con-tribuția științifică prezentată pentru care a șiprimit titlul academic de doctor în teologie.La final, PS Luchian a adresat câtevacuvinte de mulțumire și felicitare ÎPS Tim-otei, cât și Facultății de Teologie din Arad,pentru acest frumos eveniment academic,apreciind contribuția noului doctor în teolo-gie, ca una ce aruncă încă o punte deînțelegere și cunoaștere în ceea ce priveșteviața Bisericii Ortodoxe Sârbești.Activitate caritabilă a militarilor arădeni din cetatea AraduluiPentru a patra oară în acest an calen-daristic, militarii din Cetatea Aradului încolaborare cu credincioșii ParaclisuluiEparhial de la Trei Insule, Arad, au des-fășurat o activitate de suflet. De aceastădată ea a fost îndreptată spre copiii carevor începe școala, aflați în imposibilitateade a avea tot ceea ce le este necesar pentrua porni așa cum trebuie în noul an școlar.Astfel, oamenii trimiși, cu dragoste deaproapele și cu dorința de a face o faptăbună, au făcut un efort pentru ca un numărde 15 copii să primească ghiozdane,rechizite, obiecte vestimentare și dulciuri.Tot în cadrul acestei acțiuni au fost vizitateși persoane vârstnice cărora le-au fostdăruite alimente. Mulțumim celor care audăruit pentru a dobândi un nume bun șipentru a-și arăta inima mare și dragosteapentru semeni.Început de An școlarla Seminarul Teologic Ortodox din AradAnul şcolar 2018-2019 a debutat la datade 10 septembrie 2018, moment care a fostmarcat la Seminarul Teologic Ortodox dinArad prin săvârșirea slujbei de Te Deum laînceperea anului şcolar de către un sobor depreoţi, în frunte cu pr. prof. Pompiliu Gavra,directorul acestei instituții, în prezenţa ÎPS dr.Timotei Seviciu, a domnului Sergiu Bîl-cea, vicepreşedintele Consiliului JudeţeanArad, a domnului Vasilică Damian, sub-prefectul județului Arad, a domnuluiinspector prof. Nicolae Dolha, reprezen-tantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad,a Preacuviosului părinte lect. univ. dr. Nico-lae Tang, reprezentând Facultatea de Teolo-gie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, din cadrulUniversităţii „Aurel Vlaicu” Arad, a PCpărinte arhid. asist. univ. drd. Tiberiu Arde-lean, inspector bisericesc al ArhiepiscopieiAradului, precum şi a elevilor seminarişti şia părinţilor acestora, a cadrelor didactice dela Seminarul arădean.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6La sfârșitul slujbei, după ce Preacu-viosul Părinte protos. dr. Iustin Popovici adat citire mesajului PF Părinte PatriarhDaniel la început de an şcolar, părintele prof.Pompiliu Gavra, directorul Seminaruluiarădean a dat cuvântul ÎPS dr. Timotei Sevi-ciu al Aradului, care a rostit un cuvânt debun-venit profesorilor şi elevilor, spunându-le celor prezenți despre responsabilitatea pecare o au profesorii de a forma caracteredemne pentru propășirea neamului nostru,amintind și despre importanța pe care o areacest an, al centenarului Marii Uniri, pentruțara noastră. De asemenea, a subliniat cât deimportant este ca Biserica, Școala și Famil-ia, să rămână într-o comuniune continuă, înașa fel încât toate acestea să aducă în mințileși inimile copiilor și tinerilor cele mai fru-moase și netrecătoare valori.După aceasta, au urmat la cuvânt ofi-cialitățile prezente, care le-au amintitelevilor despre cât de prețioasă este educațiaîn viața unui om și, mai mult, despre câtimportant este ca România să aibă elevibuni, curajoși și iubitori de credință, de țarăși de neam.Elevii seminarişti s-au întâlnit cu pro-fesorii diriginţi, împărtăşind impresii dinvacanţa ce tocmai s-a încheiat, pregătiţi deînceperea cursurilor noului an şcolar.PS Părinte Emilian Crişanula participat la festivitatea dedeschidere a anului şcolar ladouă colegii arădeneLuni, 10 septembrie 2018, PreasfinţitulPărinte Emilian Crişanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, a participat la fes-tivitatea de deschidere a anului şcolar 2018-2019, la Colegiile Naționale Elena GhibaBirta și Economic din Arad, răspunzândinvitaţiei conducerii acestor două insti-tuții.Cu acest prilej, Preasfinţia Sa, însoțit dePărintele Flavius Petcuț, protopop al Ara-dului și Părintele Radomir Stoica, de laParohia Arad-Subcetate, a săvârșit o slujbăde binecuvântare și a rostit câte un cuvântde învățătură pentru dascălii, elevii şipărinţii prezenţi la acest eveniment. Cuaceastă ocazie, Ierarhul le-a dorit tuturordascălilor și elevilor un an școlar binecu-vântat de Dumnezeu și a transmis binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului.De asemenea, s-a dat citire mesajuluiPreafericitului Părinte Patriarh Daniel pen-tru începutul anul școlar, intitulat ,,Edu-cația – lumină pentru viață și bucurie deCentenar”.Alături de Preasfinţitul Părinte EmilianCrişanul au fost şi primarul municipiuluiArad, dl. Gheorghe Falcă, reprezentanți aicelor două universități arădene, reprezen-tanți ai jandarmeriei Arad, alte oficialități,care au urat un an bun tuturor elevilor șiprofesorilor.Un nou început pentrudascălii şi elevii Şcolii Ortodoxe ,,Sf. Ierarh Nicolae” din AradȘcoala Ortodoxă „Sfântul Ierarh Nico-lae” din Arad și-a redeschis porțile în cel de-al treilea an de la înființare. Cu ajutorul luiDumnezeu și al Sfântului Ierarh Nicolae,ocrotitorul școlii, elevii clasei a II-a, aflațisub ocrotirea Sfinților Martiri Brâncoveni,clasa I, avându-i ca ocrotitori pe SfințiiNăsăudeni și boboceii clasei pregătitoare,ocrotiți de Sfinții Ardeleni s-au bucurat nes-pus de atmosfera plină de bucurie șidragoste în care au fost primiți de către per-sonalul școlii.Festivitatea de început a noului an șco-lar a debutat prin săvârșirea slujbei Te-Deum-ului de către Părintele Consilier dela Arhiepiscopia Ortodoxă a Aradului,Mihai Octavian Blaj, parohul BisericiiOrtodoxe Grădiște, parohie pe raza căreiafuncționează școala Ortodoxă „Sfântul Ier-arh Nicolae”.A urmat cuvântul de început al nouluian școlar rostit de d-na prof. TeodoraGuzan, directorul școlii, după care fiecareînvățătoare a dat citire listei clasei de copiipe care o conduce. La sfârșitul festivității,toți copii școlii au trecut pe sub podul deflori făcut din frumoasele buchete, ridicatede părinții prezenți la festivitate.Nădăjduim în ajutorul lui Dumnezeu șiocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae și în noulan școlar care tocmai a început.

Tineri arădeni la ITO 2018SibiuUn grup de 40 de tineri ortodocşi ară-deni au participat, cu binecuvântarea Înalt-preasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, prin Sectorul cul-tural al eparhiei, reprezentat de Preacuvio-sul Părinte Dr. Iustin Popovici, la ÎntâlnireaTinerilor Ortodocşi din Toată Lumea.Tinerii au fost însoțiți de către Arhid. SircaFlorin-Adrian, Inspector Școlar, Pr. SanduVlad-Sergiu, profesor la Seminarul Teo-logic Ortodox Arad și alți profesori dereligie din cadrul Eparhiei Aradului.Cea de-a şasea ediţie a acestei întâlniria avut loc la Sibiu, în perioada 6-9 septem-brie 2018, participanţii fiind elevi premianţila Olimpiada de Religie, elevi seminarişti,membri ASCOR, tineri care se implică prinvoluntariat în activităţile derulate în parohiiale eparhiei şi profesori de religie.Mulţumim Arhiepiscopiei Ortodoxe aAradului şi domnului Ilie Cheşa care, prinsprijinul acordat, au făcut posibilă partici-parea tinerilor arădeni la ITO 2018.Ziua pompierilor, sărbătorităanticipat la AradMarți, 11 septembrie 2018, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a participat la manifestările ded-icate Zilei Pompierilor, în fața PrimărieiArad. Cu acest prilej, Chiriarhul a săvârșito slujbă de binecuvântare și a rostit oalocuțiune despre rolul acestora în viațasocietății, ,,fiind gata oricând să-și dea pro-pria viață pentru a salva alte vieți”.După defilarea celor 11 plutoane depompieri – în cadrul căreia au putut fivăzute Drapelul de Luptă al ISU Arad șiGarda Drapelului – pe traseul Andrei Șagu-na, de la sediul ISU Arad, strada OctavianGoga – strada Horia, destinația fiindPrimăria Arad, a urmat prezentarea uneiduzini de autospeciale folosite de pompierila intervenții, totul încheindu-se pe malulMureșului, în zona pasarelei, unde maimulte ambarcațiuni din cadrul inspectorat-ului de pompieri au oferit un spectacol celorprezenți, cu fumigene în culorile drapelu-lui. Înainte de acesta, trei aparate de zbor ausurvolat zona – spre încântarea celorprezenți.Anul acesta se împlinesc 170 de ani dela Bătălia din Dealul Spirii – care a avut locîn 1848, la București, între compania depompieri condusă de Căpitanul PavelZăgănescu și un corp de armată al Imperi-ului Otoman, Ziua Pompierilor din Româ-nia fiind exclusiv legată de acest fapt.IPS Părinte Timotei a participat la ceremoniile dedicate eroilor de la Păuliş Sâmbătă, 15 septembrie 2018, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a participat alături deautoritățile arădene la ceremoniile dedicatecelei de-a 74-a comemorări a eroilor de laPăuliș, ce și-au pierdut viața în bătălia pur-tată în zona Păulișului, în septembrie1944.Ceremoniile au debutat la CimitirulEroilor din Radna, unde un sobor de preoţia oficiat slujba de pomenire a eroilor dinDetaşamentul Păuliş şi a evocat martiriulelevilor Şcolii de Subofiţeri Radna. Aceş-tia au fost pomeniţi ulterior în cadrul uneislujbe desfăşurată la mormintele lor dinCimitirul Erolilor Lipova. S-au depus apoicoroane de flori din partea reprezentanţilorinstituţiilor de stat centrale şi locale. Urmă-toarea oprire, în acest periplu comemorativ,a fost în cimitirul eroilor de la Radna, undedupă slujba de parastas s-au depus jerbe deflori.Mai apoi la Biserica Ortodoxă dincomuna Păuliş, Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, înconjurat de un numeros sobor depreoți, a săvârșit slujba parastasului înmemoria eroilor. Înaltpreasfinţia Sa încuvântul comemorativ a făcut referire lajertfa eroilor neamului românesc și la lup-tătorii de la Păuliș, în mod deosebit în acestan al Centenarului Marii Uniri.După aceasta, manifestarea centrală azilei a avut loc la Monumentul Eroilor dela Păuliş, aflat lângă DN7, unde s-a des-făşurat un ceremonial militar-religios,urmat de prezentări a ceea ce s-a întâmplatîn 1944, cuvântări ale oficialităţilor şidepunere de coroane. La manifestări auparticipat patru veterani de război care audus eroicele lupte din zonă.

Manifestările continuă şi duminică, 16septembrie, în Piața Avram Iancu dinmunicipiul Arad, când va avea loc, cuîncepere de la ora 12.30, un ceremonialmilitar și religios, cu depunere de coroane,la Monumentul Ostașului Român. Dupărealizarea dispozitivului de defilare, la ora13.20, cu începere de la ora 13.30 va avealoc defilarea și trecerea celulelor de avi-ație. La ora 13.45 va fi prezentat un exer-cițiu demonstrativ, urmând ca, între orele13.50 și 18.00 să aibă loc un concert demuzică și vizitarea expoziției de armamentși tehnică militară.IPS Timotei a participat laevenimentele dedicatecomemorării DetaşamentuluiPăuliş, în AradDuminică, 16 septembrie 2018, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului a participat la Sfânta Liturghiesăvârșită în Catedrala Arhiepiscopală dinArad. Sfânta slujbă a fost săvârșită de unsobor de preoți alcătuit din: Pr. SimionMladin, eclesiarhul catedralei, Pr. Gheo-rghe Gogan, Pr. Mircea Cricovean, Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, Arhid.Alexandru Tiulea.La momentul rânduit, Chiriarhularădean a rostit cuvântul de învățătură cutitlul ,,Sfânta Cruce – cumpăna dreptății”(cf. Gal. 2; Mc. 8 și stih Ceasul al nouălea),sau cu brațele sale îmbrățisând pe toți cred-incioșii, cu cel înălțat pe cer cântărindfaptele tuturor celor împărțiți după cuvân-tul Domnului de-a dreapta și de-a stânga,spre dreapta răsplătire a judecății cerești,adică spre lumină sau întuneric. UrmareaMântuitorului prin crucea jertfei Sale decare ne împărtășim chezășuiește mântuireaoamenilor. Cântarul dreptății este pentrucele ale vieții sufletești care înseamnă maimult decât lumea întreagă, a subliniat Înalt-preasfinția Sa.După aceasta, Înaltpreasfințitul PărinteTimotei a participat, alături de autoritățilelocale și centrale, la manifestările dedicatecelei de-a 74-a comemorare a Detașamen-tului Păuliș, ce s-a desfășurat în PiațaAvram Iancu din Arad. Aici, Chiriarhul aoficiat o slujbă religioasă și a rostit uncuvânt comemorativ, după care a avut locdepunerea de coroane. În cuvântul său,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, a arătat căjertfa eroilor de la Păuliș, prin luptele lorpentru apărarea defileului Mureș și Criș, s-au desfășurat tocmai în săptămâna ÎnălțăriiSfintei Cruci, ca o jertfă pentru țară și pen-tru neam. Mai apoi, participanții au asistatla defilarea militarilor și a forțelor armate șila un exercițiu militar cu focuri – efectuat cucartușe de manevră. Întreaga după-masă,muzica militară a răsunat, fanfara inter-pretând un repertoriu variat de melodii. Deasemenea, militarii au pregătit și o expoz-iție de armament, impresionantă.La evenimente a participat domnulMihai Fifor, ministrul Apărării, doamnaFlorentina Horgea, prefectul Aradului,domnul Gheorghe Falcă, primarul Aradu-lui, domnul Sergiu Bîlcea, vicepreședin-tele Consiliului Județean Arad, parlamen-tari și alte oficialități.Organizatorii evenimentului au fostInstituția Prefectului Arad alături de CentrulMilitar Județean Arad.Ierarhii arădeni au participatla Consfătuirea de toamnă aprofesorilor de Religie dinJudeţul AradCu binecuvântarea și în prezența Înalt-preasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, aula Facultății deTeologie Ortodoxă a Universității „AurelVlaicu” din Arad a găzduit, în ziua de 21septembrie 2018, consfătuirea profesorilorde religie din județul Arad. La prezidiulmanifestării s-au aflat, alături de Chiriarh,Preasfințitul Părinte Dr. Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,Preacuviosul Protos. Dr. Iustin Popovici –consilier cultural și Arhid. Prof. FlorinSirca, inspector de specialitate în cadrulInspectoratului Școlar Județean Arad.Pentru început, părintele inspectorFlorin Sirca a făcut o retrospectivă a anu-lui școlar precedent, prezentând realizărileprofesorilor de religie la olimpiadele și laconcursurile școlare, dar și un scurt clipvideo cuprinzând activități mai importantedesfășurate în cadrul proiectelor catehet-

ice Școală-Biserică din eparhia Aradului. Încontinuare, s-au prezentat noutățile privindprogramele școlare la clasa a VI-a și noilesugestii de opționale la ciclul primar, gim-nazial și liceal, propuse spre implementareîn viitorul apropiat și s-au dezbătut recen-tele hotărâri cu privire la predarea acesteidiscipline Religie în școlile de stat dinRomânia. În final, părintele inspector aprezentat două noutăți editoriale și anume,,Civilizația hittiților și raportul ei cu cele-lalte popoare anatoliene”, autor prof. Dră-gan Dorin-Liviu, Liceul Teoretic Sebiș și,,Metodica predării religiei”, ediția a II-a,2017, autori Monica, Dorin Opriș și Sebas-tian Șebu.În cuvântarea ce a urmat, PS PărinteEmilian Crișanul, a îndrumat profesoriiprezenți să se adapteze nevoilor tuturor cat-egoriilor de vârstă în actul educațional, ast-fel încât elevii să ajungă să Îl iubească șiînțeleagă pe Dumnezeu prin intermediulprofesorului, care este chemat la oînțelegere demnă a menirii sale de dascăl.Mai mult, Preasfinția Sa a invitat profe-sorii la o mai mare implicare în viața paro-hiilor în care predau și la întărirea relațiilordintre Biserică și Școală, în vederea prezen-tării religiei ca mod de viață, într-un climatfavorabil dezvoltării elevilor.Ca o încununare a întâlnirii, ÎPSPărinte Timotei al Aradului a rostit uncuvânt de încurajare la o cunoaștere reci-procă mai eficientă a activităților în ceea ceprivește relația Școală-Biserică sub ordincatehetic, omiletic și liturgic, evidențiind șirolul revistei Biserica și Școala ca revistă apedagogiei arădene. De asemenea, Înalt-preasfinția Sa i-a îndemnat la rândul său peprofesori la o implicare și la o credință vie,transmisă elevilor spre practică atât pentrumomentul prezent cât și pentru viitor. Înfinal, Chiriarhul a urat succes tuturor în noulan școlar și i-a îndemnat pe cei prezenți săparticipe la referendumul pentru definireacăsătoriei și a familiei, decisive pentru for-marea tineretului societății noastre.PS Părinte Emilian Crişanula participat la deschidereaoficială a Festivalului medieval la AradVineri, 21 Septembrie 2018, Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, a partici-pat la deschiderea oficială a FestivaluluiMedieval ce se desfășoară la Arad, subgenericul ,,Aradul în anul 1000″, în orga-nizarea Asociației pentru Promovarea Isto-riei și Artei Medievale Lupus Dacus Arad.Evenimentul s-a deschis printr-o confer-ință al cărei scop este reconstituirea istoricăa aspectelor sociale, economice și culturaleale Aradului medieval, în Sala Ferdinand aPrimăriei Municipiului Arad și a fosturmată de un mic concert de muzicămedievală europeană.Parteneri ai evenimentului suntPrimăria Municipiului Arad, CentrulMunicipal de Cultură Arad, ArhiepiscopiaAradului, Universitatea „Aurel Vlaicu”Arad, Biblioteca Județeană „A. D.Xenopol” Arad, Complexul MuzealJudețean Arad și Serviciul Județean Arad alArhivelor Naționale.Festivalul va continua și-n zilele desâmbătă, 22 septembrie și duminică, 23septembrie, în Piața Avram Iancu, undearădenii vor putea participa la workshop-uri, ateliere de creație, prezentări de echipa-ment militar, antrenamente de formații deluptă, expoziții, demonstrații de tir etc.,toate cu specific medieval.Sâmbătă seara va avea loc MareleSpectacol Medieval – Simfonic Aradul laanul 1000, iar atmosfera va fi întregită dejonglerii cu foc, pe muzica Lupus DacusSimfonic, realizate de Deep 6 Project.Festivalul s-a desfășurat în mai multepărți ale țării dar și în străinătate, pe par-cursul a 16 ani de la debut, și este organi-zat de către domnul Andrei Moț, directorartistic al evenimentului.Un nou doctor în Teologie înrândul clericilor arădeniÎn data de 25 Septembrie 2018, încadrul școlii doctorale a Facultății de Teolo-gie Ortodoxă din cadrul Universității„Babeș Bolyai” din Cluj – Napoca, părin-tele arhid. asist. univ. drd. Tiberiu – PaulArdelean, inspector eparhial în cadrulArhiepiscopiei Aradului și membru al cor-pului didactic din cadrul Facultății de

Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad, și-a susținut teza de doctorat.Bun cunoscător și susținător al muziciibisericești locale, Înaltpreasfințitul Părintedr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradu-lui, a fost cel care i-a acordat candidatuluibinecuvântarea arhierească pentru a seînscrie la cursurile doctorale, susținându-lpe tot parcursul acestora.Sub coordonarea părintelui prof. univ.dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății deTeologie clujene, candidatul a elaborat șisusținut teza de doctorat cu titlul: „Rele-vanța tradiției dirijorale în muzica bis-ericească din spațiul românesc. Exigențemetologice, vocaționale și spirituale aledirijorului de cor bisericesc”.După rostirea rugăciunii, părinteledecan a adresat un cuvânt de bun venittuturor celor prezenți, exprimându-și bucu-ria pentru faptul că are prilejul de a fi gazdăa unui asemenea eveniment.În continuare, respectând reglemen-tările în vigoare, părintele conf. univ. dr.Cristian Sonea, în calitate de președinte alcomisiei de specialitate, a prezentat com-ponența acesteia, după cum urmează: conf.univ. dr. Mircea – Remus Buta (Universi-tatea „Aurel Vlaicu” Arad); conf. univ. dr.Ciprian Para (Academia de Muzică „Ghe-orghe Dima” Cluj-Napoca); conf. univ. dr.Éva Péter și coordonatorul lucrării, pr. prof.univ. dr. Vasile Stanciu (UniversitateaBabeș Bolyai Cluj-Napoca).După aceasta, părintele candidat aprezentat teza de doctorat.După terminarea prezentării, a urmatcitirea referatelor membrilor comisiei, iarapoi sesiunea de întrebări și răspunsuri, înurma căreia comisia a constatat că au fostîndeplinite toate normele legale și acade-mice pentru a i se conferi candidatului titlulde doctor în teologie.La final, în capela din incinta Facultățiide Teologie, părintele candidat a depusjurământul, după care a adresat un cuvântde mulțumire tuturor celor care l-au susțin-ut în acest demers academic.Deschiderea festivă a noului an universitar la Universitatea ,,Aurel Vlaicu”din AradSâmbătă, 29 septembrie 2018, în salafestivă din Complexul M a avut loc festiv-itatea de deschidere a noului an universitar2018-2019 la Universitatea ,,Aurel Vlaicu”din Arad. La ceremonie au fost prezențiprofesori, studenți, autorități locale și cen-trale, directori de școli, părinți ai studenților.În debutul ceremoniei corul bărbătescal Facultății de Teologie Ortodoxă ,,IlarionV. Felea” din Arad, condus de Conf. Dr.Mircea Buta și Arhid. Dr. Tiberiu Arde-lean, a intonat: Imnul Național, cel aca-demic și rugăciunea „Tatăl nostru”.După acest moment, doamna Prof.Univ. Dr. Ramona Lile, rectorul Univer-sității ,,Aurel Vlaicu”, i-a salutat pe ceiprezenţi mulțumindu-le, totodată, pentrubuna colaborare și pentru faptul că suntmereu alături de universitatea arădeană.Mesaje de felicitare la acest început dean au adresat Protos. Lect. Dr. Iustin Popovi-ci, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradu-lui și delegat al Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop Timotei; domnul ing. PetruAndea, Secretar de stat în Ministerul Edu-cației; doamna Florina Vasilescu, șeful Can-celariei Prefectului, domnul Iustin Cionca,Președintele Consiliului Județean Arad,domnul deputat Dorel Căprar, PreședintelePSD Arad, doamna Prof. Univ. Dr. CoraliaCotoraci, Rectorul Universității de Vest,,Vasile Goldiș” din Arad, precum și noulpreședinte al Ligii Studenților UAV, Emil-ian Manciu.
CERCURI MISIONARE

În luna Septembrie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele parohiiarădene:- Protopopiatul Arad: Socodor; Seder-hat; Sântana II; Chişineu-Criş II; Arad-ŞegaII; - Protopopiatul Ineu: Răpsig; Apateu;Dud;- Protopopiatul Lipova: Monoroştia;- Protopopiatul Sebiș: Chisindia;Honţişor; Revetiş; (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro)
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AGENȚIA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile încare ne vom închina, menționăm: MunteleTabor, râul Iordan, Așezământul Românesc dela Ierusalim, Mănăstirile Sfântul Sava și SfântulTeodosie, Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem, Drumul Crucii, SfântulMormânt și Biserica Învierii, Golgota.
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Sâmbătă, 1 septembrie – A săvârșitSfânta Liturghie arhierească la MănăstireaArad-Gai. Predica a fost pusă sub titlul,,Însemnătatea Anului Nou bisericesc”.La momentul rânduit, Chiriarhul arădeani-a hirotesit pe tinerii preoți NicolaeMonea, Parohia Tăgădău și Răzvan Chi-vulescu, Parohia Craiva, întru duhovnici.La finalul slujbei, a săvârșit un parastaspentru toți ierarhii, slujitorii, monahiile șictitorii sfintei mănăstiri, trecuți la Domnul.De asemenea, a sfințit placa de pe mor-mântul ierarhilor arădeni, care sunt înmor-mântați în biserica veche a mănăstirii. Duminică, 2 septembrie – A oficiatslujba de târnosire a bisericii Slatina deMureş, parohia Baia, ProtopopiatuluiLipova. A pontificat Sfânta Liturghiearhierească, predica fiind pusă sub titlul„Nuntire spirituală” (cf. 2 Cor. 1 și 2;Matei 22). Chiriarhul arădean a hirotesitîntru iconom stavrofor pe preotul parohRaul Moț. A săvârşit slujba de sfinţire înurma finalizării lucrărilor de construcţie lacasa parohială.Luni, 3 septembrie – A participat laședința de lucru „Grup Centenar” care aavut loc la Sediul Prefecturii; a participatla susținerea tezelor  de doctorat a dom-nilor doctoranzi Stoienescu T. TeodorDaniil și Georgescu S. Stelian Laurențiudin cadrul Facultății de Teologie Ortodo-xă din Arad; A primit pe domnul Horga Petru dinArad.Marți, 4 septembrie – A participat lasusținerea tezei  de doctorat a domnuluiChilibaru A. Laurențiu Victor din cadrulFacultății de Teologie Ortodoxă din Arad;A primit pe Preacucernicul Părinte Bog-dan Oneț de la Mândruloc, ProtopopiatulArad; A primit pe Preacucernicul PărinteMarian Chirilă de la Parohia Sasca Mon-tană, Protopopiatul Moldova Nouă –Caransebeș.Miercuri, 5 septembrie – A partici-pat la susținerea tezelor  de doctorat adomnilor doctoranzi Nojea T. Traian șiVardianu C. Cătălin din cadrul Facultățiide Teologie Ortodoxă din Arad.

Joi, 6 septembrie – A participat lasusținerea tezei  de doctorat a părinteluiMarcov V. Marinco din cadrul Facultățiide Teologie Ortodoxă din Arad;Vineri, 7 septembrie – A primit pemonahia Serafima, stareța SchituluiTămand; a slujit la Vecernie în Catedralaarhiepiscopală. Sâmbătă, 8 septembrie – A săvârșitSfânta Liturghie arhierească la MănăstireaArad-Gai. Predica a fost pusă sub titlul,,Începutul școlii și școala începutului”. Încadrul Sfintei Liturghii, a hirotonit preotpe  Părintele Arhid. Dr. Paul-SebastianOrădan, secretar la Protopopiatul Arad,pe seama Parohiei Arad-Micalaca Veche I,Protopopiatul Arad, iar tânărul teolog Cos-min-Mihai Iordăchescu a fost hirotonitdiacon, urmând a fi hirotonit preot peseama Parohiei Nicolae Bălcescu, Proto-popiatul Lipova. La finalul slujbei, Preo-tul Paul-Sebastian Orădan a fost hirotesitduhovnic de către Înaltpreasfințitul Părin-te Timotei. A slujit Vecernia  în biserica cuhramul „Nașterea Maicii Domnului”,Parohia Arad-Gai.Duminică, 9 septembrie– A săvârșitSfânta Liturghie arhierească dimpreunăcu slujba de binecuvântare a lucrărilor deînfrumusețare a bisericii cu hramul,,Pogorârea Sfântului Duh”, Parohia Croc-na, Protopopiatul Sebiș. Predica a fostpusă sub titlul ,,Școala Sfintei Cruci” (cf.

Gal. 6, Ioan 3). A săvârşit slujba de sfin-ţire în urma finalizării lucrărilor de înfru-musețare la casa parohială.Chiriarhul ară-dean a hirotesit întru iconom pe preotulparoh Florin Bej. În după-amiaza zilei aoficiat slujba Vecerniei la Parohia Mân-druloc fiind organizată cea de-a patraediție a „Rugii Bisericii Ortodoxe” dinparohie.Luni, 10 septembrie– A participat lafestivitatea de deschidere a anului școlar2018-2019 la Seminarul Teologic Orto-dox din Arad unde a rostit un cuvânt debinecuvântare;A participat la o ședință de lucru țin-ută în Sala Rotondă la Instituția Prefectu-lui – Județul Arad;A primit pe Preacucernicul PărinteDaniel Ungur de la Parohia Păuliș, Pro-topopiatul Lipova.Marți, 11 septembrie – a participatla manifestările dedicate Zilei Pompieri-lor, în fața Primăriei Arad. Cu acest prilej,Chiriarhul arădean a săvârșit o slujbă debinecuvântare și a rostit o alocuțiunedespre rolul acestora în viața societății,,,fiind gata oricând să-și dea propria viațăpentru a salva alte vieți”;–Aprimit pe monahia Ecaterina, sta-reța Mănăstirii Arad-Gai;–A primit pe Preacucernicul Părintepensionar Mircea Farca, fostul arhivar alArhiepiscopiei Aradului.Miercuri, 12 septembrie –Aprimitpe Preacucernicul Părinte George FlorinCulda de la Parohia Vasile Goldiș, Proto-popiatul Ineu; A primit pe PreacucerniculPărinte Radu Constantinescu de la Bise-rica „Izvorul Tămăduirii” – SpitalulOrășănesc Ineu, Protopopiatul Ineu.Joi, 13 septembrie – A primit pePreacucernicul Părinte Ilie Nădăban dela Parohia Curtici, Protopopiatul Arad.Vineri, 14 septembrie – A săvârșitSfânta Liturghie arhierească la MănăstireaFeredeu. Predica a fost pusă sub titlul,,Sfânta Cruce – puterea și înțelepciunealui Dumnezeu” (cf. I Cor. 1; Ioan 20). Încadrul Sfintei Liturghii a hirotonit întrupreot pe diaconul Cosmin-Mihai Iordă-

chescu, pe seama Parohiei Nicolae Băl-cescu, Protopopiatul Lipova și întru dia-con pe Dănuț Tulcan, acesta urmând a fihirotonit preot pe seama Parohiei Secaș,Protopopiatul Sebiș.Sâmbătă,15 septembrie– A săvârșitslujba parastasului în memoria eroilor, înBiserica Ortodoxă din comuna Păuliş, Pro-topopiatul Lipova. În cuvântul comemo-rativ a făcut referire la jertfa eroilor nea-mului românesc și la luptătorii de la Păuliș,în mod deosebit în acest an al Centenaru-lui Marii Uniri. După aceasta, manifestareacentrală a zilei a avut loc la MonumentulEroilor de la Păuliş, unde s-a desfăşurat unceremonial militar-religios. Chiriarhulară-dean a ținut o alocuțiune legat de come-morarea eroilor de la Păuliș;– A săvârșit slujba de prohodire apărintelui Ioan Sorin Ciurlea, preot parohal localității Conop, Protopopiatul Lipova.Duminică, 16 septembrie – A săvâ-rșit Sfânta Liturghie arhierească la Cate-drala arhiepiscopală din Arad. Predica afost pusă sub titlul ,,Sfânta Cruce – cum-păna dreptății” (cf. Gal. 2; Mc. 8 și stihCeasul al nouălea). După aceasta, Chi-riarhul arădean a participat, alături de auto-ritățile locale și centrale, la ceremoniilededicate celei de a 74-a comemorări aeroilor de la Păuliș, ce și-au pierdut viațaîn bătălia purtată în zona Păulișului, înseptembrie 1944. Chiriarhul a oficiat oslujbă religioasă și a rostit un cuvântcomemorativ.Miercuri, 19 septembrie –Aprimitpe Preacucernicul Părinte Răzvan Sas dela Parohia Vinga, Protopopiatul Arad și pedomnul arhitect Marius Lăscoiu; Preacu-cernicul Părinte Fulviu-Dan Terpe de laParohia Știnăpari, Comuna Cărbunari,Jud. Caraș-Severin; Domnul Florin Far-cașiu, primarul Comunei Târnova;Preao-noratul Părinte Axente-Flavius Petcuț,Protopopul Aradului;–A participat la deschiderea Simpo-zionului internațional „Transducția sem-nalului în barierele hematoencefalice”organizat de Universitatea de Vest „Vasi-le Goldiș” din Arad.

Vineri, 21 septembrie –Aparticipatla consfătuirea de toamnă a Profesorilorde Religie din Județul Arad.Duminică, 23 septembri – A oficiatslujba de sfințire a troiței, aflată pe drumulprincipal ce leagă satul Avram Iancu decomuna Cermei. A săvârșit Sfânta Litur-ghie arhierească în biserica Filiei AvramIancu, Protopopiatul Ineu. Predica a fostpusă sub titlul ,,Simțul măsurii și darulceresc” (cf. 2 Cor. 9, Luca 5). În cadrulslujbei Sfintei Liturghii, ÎnaltpreasfinţiaSa a hirotonit pe tânărul diacon TulcanGhiţă Dănuţ întru preot pe seama parohieiSecaş, Protopopiatul Sebiş. La sfârșitulLiturghiei noul hirotonit a primit și hiro-tesia întru duhovnic, iar preotul pensionarPurice Pavel a fost hirotesit întru ico-nom-stravrofor și părintele paroh CuldaGeorge-Florin întru iconom. În dupăamiaza zilei, Chiriarhul a poposit în loca-litatea Vasile Goldiș unde a săvârșit sluj-ba Vecerniei.Luni, 24 septembrie – A primit pePreacucernicul Părinte Bogdan Oneț de laParohia Mândruloc, Protopopiatul Arad.Marți, 25 septembrie –A primit pePreacucernicul Părinte Ciprian Briciu dela Parohia Hălmăgel, Protopopiatul Sebiș;Preacucernicul Părinte Simion Mladin,administratorul Catedralei arhiepiscopale;Maica Ecaterina Joldes, stareța Mănăsti-rii Arad-Gai.Miercuri, 26 septembrie –Aprimitpe Preacucernicul Părinte Crăciun Feli-cian de la Parohia Semlac.Joi, 27 septembrie–A primit pe Preacucernicul PărinteIoan Crainic de la Parohia Sântana II.Sâmbătă, 29 septembrie–Aparticipat la ședința de constitui-re a Adunării Naționale Bisericești care aavut loc la Palatul Patriarhal.Duminică, 30 septembrie – A slujitSfânta Liturghie în Catedrala Patriarhalăalături de mai mulți ierarhi și preoți, cu pri-lejul împlinirii a unsprezece ani de la întro-nizarea actualului Patriarh al României.Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

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


