
În ziua de 23 octombrie 1967,Patriarhul Justinian Marinaîmpreună cu Preasfințitul TeoctistArăpașu, pe atunci Episcopul Ara-dului, au vizitat Mănăstrea Gai(Gaiu), după ce, înainte a vizitatBiserica ortodoxă din cartierul ară-dean: Șega  II și a târnosit BisericaParacliului reședinței episcopale,precum și noua intrare a acesteia. În curtea mănăstirii Gai, Prea-fericitul Justinian Marina a fostașteptat de preoți și credincioși ară-deni. Preotul Gheorghe Căvășdan,vicar eparhial, a citit un scurt isto-ric al mănăstirii, care a fost și reșe-dință episcopală, dar  și gropniță așapte episcopi ai Aradului. A urmat

apoi prezentarea mănăstirii, care afost făcut chiar de către PresfințitulTeoctist și alocuțiunile de mulțu-mire ale Patriarhului Justinian.În data de 24 octombrie 1967,„în orele miezului zilei de marți”,Patriarhul Justinian a vizitat foca-rul de cultură și de ortodoxie, careeste sfânta mănăstire Bodrog șicare ține aprinsă flacăra Ortodo-xiei spre granița de Vest a țării. Îndrum spre mănăstire, PatriarhulJustinian a vizitat și biserica paro-hiei Bodrogul Nou, care stă, defapt, la poarta mănăstirii Bodrog.Aici Patriarhul a fost întâmpinat decredincioșii parohiei în frunte cupreotul paroh, care a prezentat

lucrările de ameneajare si restau-rare a bisericii, lucrări care au fostfăcute cu ajutorul fondurilor datede Patriarhie.Înfrățindu-se sunetele clopotu-lui bisericii care saluta plecareaPreafericirii Sale, cu sunetele clo-potului mănăstirii care-l întâmpi-na, mașinile Întâistătătorului între-gii Biserici Ortodoxe Române șiale suitei, s-au apropiat de pașniculașezământ de pe valea Mureșului.Aici, Patriarhul Justinian a fostîntâmpinat de părintele starețTimotei Iftimie, în odăjdii, cu doidiaconi, cu întreaga obște și cu cre-dincioși, erau în sărbătoreascăașteptare. Preacuviosul părinte sta-

reț Timotei Iftimie a făcut Preafe-ricirii Sale un bine închegat istorical sfântului așezământ și o prezen-tare a vieții și a stării lui actuale, șianume introducerea curentuluielectric, înzestararea cu un nouparaclis, refacerea chiliilor, a aco-perișului, la care s-a simțit darniculajutor al Preafericitului Justinian.După aceea, Patriarhul Justi-nian a vorbit despre stilul mănăsti-rii, care este un stil curat bizantin,și nu baroc, despre pictura autenti-că românească și despre importanțamănăstirii în partea de Vest a țării.Părintele Stareț a arătat apoiimportanța acestei mănăstiri dinpunct de vedere cultural și istoric.Bodrogul este o podoabă a acestorlocuri și a eparhiei Aradului. Omănăstire nu este numai o biserică,ci un complex de clădiri cu un rost.Aici se află și o necropolă a epis-copilor Aradului. Ea a putut scăpade tunurile lui Bukow, trimisulPapei, fiindcă piepturile romănilorl-au împiedicat. S-a amintit maiapoi despre pelerinajul credin-cioșilor la această mănăstire, cuprilejul hramului.Patriarhul Justinian l-a felicitatpe stareț pentru rodnica lui activi-tate, iar pentru ca vizita acestuia laMănăstirea Hodoș-Bodrog să fielegată de o amintire, a conferitPărintelui Stareț, Crucea Patriar-hală, pe care să o poartă cu toatăvrednicia. Părintele Stareț a mulțu-

mit pentru această înaltă distnicțieacordată, pe care el nu o considerăa fi doar a lui ci a întregii mănăstiri.În continuare, Preafericirea Saa vizitat paraclisul cel nou și alta-rul deschis din curtea mănăstirii lacare se slujește de hram.„Cunoscând că în anul 1963 aufost aduse, în gropnița amenajatăsub acest altar, rămășițele pămân-tești ale episcopilor Grigore Comșași Ioan Goldiș, precum și ale arhi-mandritului Augustin Hmazea șiașezate lângă acelea ale episcopu-lui Andrei Magieru, PreafericitulPărinte Patriarh a coborât în acestloc al pomenirilor, unde s-a slujitPanihida Mică pentru cei ce zacaici până la obșteasca înviere”.Binecuvântându-i apoi pe toți,Preafericitul Patriarh s-a îndrep-tat, petrecut de dangătul clopotu-lui și de intonarea imnului patriar-hal, către reședința SfinteiEpiscopii din Arad, „cu sufletulplin de mulțumire și de liniște înceea ce privește asigurarea conti-nuării rolului pe care mănăstireaBodrog îl are în viața Bisericiinoastre.”Protos. Dr. Iustin PopoviciMănăstirea Hodoș-Bodrog
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50 de ani de la vizita Patriarhului JustinianMarina la așezămintele mănăstirești arădene

Întrucât înţelepciunea popu-lară ne învaţă că „Totdeauna
lucrul tău să-l începi cu Dum-
nezeu”, la începutul anului nouuniversitar 2017-2018 ne rugămlui Dumnezeu să binecuvintezepe toţi studenţii, profesorii şiostenitorii Universităților dinRomânia!Totodată, felicităm pe toţi tiner-ii români care au obţinut rezultatebune la studii în anii precedenţi atâtîn ţară, cât şi peste hotarele ei.Fiecare an universitar nou esteo nouă speranţă pentru tinerii dor-nici să studieze şi pentru părinţiilor dornici ca fiii şi fiicele lor săcultive şi să facă roditoare darurilenative sau calităţile sufleteşti pecare le au. De fapt, singurabucurie adevărată este bucuriarodirii sau a cultivării talanţilorprin activitate instensă şi onestă.Tinerii români studioşi sunt obucurie şi o mândrie pentrupoporul român, o spernaţă că vorcontribui la progrsul spiritual şimaterial al ţării noastre. De aceea,mai multe unităţi bisericeşti, înspecial parohii, ajută spiritual şi

material pe tinerii dornici săstudieze şi să se perfecţioneze înplan profesional.
În acest sens, este necesar caparaclisele universitare şi biseri-cile de parohie, pe lângă rugăci-

unile pentru studenţi, săvârşite laînceputul de an universitar şi întimpul examenelor, să cultive şi

ajutorarea spirituală şi materialăa studenţilor care provin dinfamilii cu situaţie materială mod-estă.De asemenea, apreciem efor-turile tuturor unităţilor deînvăţământ universitar din Româ-nia pentru permanentă per-fecționare calitativă într-o vremea competiţiei şi concurenţei peplan internaţional.Desigur, o investiţie înţeleaptăîn educaţie şi în formarea acade-mică şi profesională nu este doarun gest de generozitate, ci mai alesun act de responsabilitate pentruprezentul şi viitorul ţării noastre.De modul cum semănăm astăziîn ogorul educaţiei şi culturiidepinde ce vom recolta în viitorulapropiat! † DANIELPatriarhulBisericii Ortodoxe Române
*Mesajul de binecuvântare al

Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, la începutul anului uni-
versitar 2017-2018.
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„Aduceţi-vă aminte de mai-
marii voştri, care v-au grăit vouă
cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu
luare aminte cum şi-au încheiat
viaţa şi urmaţi-le credinţa.” (Evrei
13, 7)

În luna octombrie a acestui an, seîmplinesc 50 de ani de la vizitaPatriarhului Justinian Marina la Arad.Autorul acestor rânduri era celmai tânăr diacon hirotonit de epis-copul Teoctist în Catedrala dinArad în data de 12 februarie 1967.Deci, aveam şapte luni de diaconie,dar am fost pus să ţin cârja patriar-hului în timpul Sfintei Liturghii şii-am ţinut mantia la întoarcerea dela biserică la reşedinţa episcopală,ceea ce, de fapt, poate fi văzut înpoză.Astfel, neavând răspunderimari, mi s-au întipărit în mintemulte momente ale vizitei pe carevoi încerca să le aştern pe hârtie,cinstind memoria „Părintelui Reîn-tregirii” noastre bisericeşti.Cu mai bine de un an de zileînainte reşedinţe episcopală şiîntreg Centrul Eparhial erau unmare şantier: a fost introdusă încăl-zirea centrală în clădirile CentruluiEparhial, în Catedrala din Arad,amenajarea frumosului parc de lareşedinţa episcopală, construireaunei noi intrări în reşedinţă – dincurte spre interior, Paraclisul. De laVicar la portar toţi am pus mânape roabă şi pe lopată, până la ter-minarea lucrărilor gândite de Epis-copul Teoctist.Apropiindu-se momentul vizi-tei Patriarhului Justinian, fiecareavea sectorul de activitate, slujire şirăspundere.Patriarhul Justinian a sosit înArad sâmbătă, 21 octombrie, 1967,la orele 11,00 cu trenul accelerat.La coborârea din tren, un grupde zeci de preoţi am intonat ImnulPatriarhal.Episcopul Teoctist era însoţitde: „ing. Simion Cojocaru, preşe-dintele Sfatului Popular al oraşuluiArad, Mihai Ţeperdel, reprezen-tantul Departamentului Cultelor,Cornel Şerb, secretarul SfatuluiPopular Orăşenesc, dr. Aurel Botiş(fiul fostului rector al AcademieiTeologice din Arad – pr. TeodorBotiş, n.n.), avocatul VichentieŞerb (ultimii doi fiind membri înConsiliul eparhial, n.n.), salariaţiiCentrului eparhial, protopopi şipreoţi din Arad şi parohiile înveci-nate (clericii în reverenzi – ţinutaregulamentară), înconjuraţi de unmare număr de credincioşi.” (rev.
Mitropolia Banatului, nr. 10-12 /1967, p. 614)Episcopul Teoctist i-a adresatpatriarhului un scurt cuvânt debun-venit, apoi i-a prezentat pereprezentanţii autorităţilor localeamintiţi mai sus.„Doi copii, îmbrăcaţi în costu-me naţionale, au oferit Preaferici-tului buchete de flori, iar credin-ciosul Dimitrie Popa, din Ineu,membru în Adunarea eparhială, lafel, în costumul naţional din acelepărţi, l-a întâmpinat cu pâine şisare, după datina străbună, urân-du-i bun-venit în numele credin-cioşilor din Eparhia Aradului, dela izvoarele Crişului Alb, din Câm-pia Mureşului şi până în Valea Jiu-lui.” (idem)

„Membrii suitei PreafericituluiJustinian au fost: pr. Ioan Gagiu,directorul Administraţiei Patriar-hale, pr. Niţişor Cazacu – secreta-rul Consiliului Naţional Bisericesc,pr. Petre Alexandru şi pr. MihaiMarinescu – consilieri ai Arhiepis-copiei Bucureştilor şi P.C.Arhid.Nicanor Motorga, de la Catedralapatriarhală. (alţi doi arhidiaconipatriarhali, P.C Evghenie Dascăluşi Alexandru Munteanu au sosit laArad cu o ti înainte.)” (ibidem, p.615)După momentele menţionatemai sus, Părintele Patriarh a fostcondus de episcopul Teoctist lamaşina episcopiei, cu care s-auîndreptat spre reşedinţa episcopală,fiind precedaţi de convoiul demaşini cu oaspeţii, protopopi şipreoţi. Tot convoiul a fost escortatde maşinile Miliţiei, închizând cir-culaţia în centrul oraşului, inclusivpe str. Eminescu, convoiul intrândpe str. Eminescu de la Teatru spreEpiscopie, lucru unic, ce nu s-a mairepetat niciodată.Sosind la Episcopie, un alt grupde preoţi, în frunte cu cei doi con-silieri administrativi, l-au primit pePatriarhul Justinian, intonândImnul Patriarhal, în timp ce pr. dr.Simion Şiclovan, pr. Emil Romanşi diac. Gheorghe Bej, îmbrăcaţi înodăjdii, i-au oferit Sf. Evanghelie şiSf. Cruce spre sărutare, după carepr. Emil Roman, din încredinţareaepiscopului Teoctist, i-a înmânatfoarfeca cu care patriarhul a tăiatpanglica de la intrarea nouă în reşe-dinţa episcopală, inaugurând-oprintr-o rugăciune.Intrând în reşedinţă, respectivîn paraclis, a fost rostită o ectenieîntreită şi Polihroniul de către ceidoi Arhidiaconi ceremoniali: arhid.T. Babuţia (tenor inconfundabil) şiGheorghe Bej – bariton (cu un tim-bru deosebit), după care episcopulTeoctist a rostit un scurt cuvânt deîntâmpinare. După ce patriarhul ne-a binecuvântat, ne-am întors fieca-re la rosturile noastre.Vecernia din Catedrala episcopalăLa orele 18,00 în aceeaşi zi,Patriarhul Justinian a asistat la sluj-ba vecerniei, luând loc în tronularhieresc. Episcopul Teoctist,îmbrăcat în odăjdii, stând în mijlo-cul soborului de preoţi şi diaconi(oaspeţi şi localnici) au săvârşitslujba vecerniei cu litie, după rân-

duială, în ajun de târnosire de bise-rică, pentru că, a doua zi, dumini-că, urma să fie târnosită bisericadin Arad, str. Eminescu, 57, dinimediata apropiere a Episcopiei.După otpustul slujbei săvârşite,episcopul Teoctist a rostit un însu-fleţit cuvânt de întâmpinare, dincare spicuim câteva idei, şi anume:„Îndemnat de părinteasca dragostecu care îmbrăţişaţi pe toţi fiiiduhovniceşti ai Preafericirii Voas-tre – numai după câteva clipe de laîncheierea istoricei vizite a Sancti-tăţii Sale, Patriarhul ecumenic alConstantinopolului, Atenagoras, aţiluat toiagul apostoliei, îndreptân-du-Vă paşii spre meleagurile aces-tea binecuvântate, unde sunteţiaşteptat de către vrednicii şi buniicredincioşi ai Bisericii noastre.În cei aproape douăzeci de anide când ocârmuiţi Biserica Orto-doxă Română pe drumul atâtorluminoase înfăptuiri aţi dobânditlocul de frunte în rugăciunile, dra-gostea şi inimile lor şi a noastră, atuturora.” (ibidem, p. 616)Episcopul Aradului a continuat,arătând că eparhia Aradului, Ieno-polei şi Hălmagiului are sub oblă-duirea ei sfintele biserici şi din păr-ţile Hunedoarei, Corvineştilor, aOrăştiei, Haţegului şi Bradului şică pe aceste meleaguri s-au ridicatchipuri de vlădici vrednici, mărtu-risitori şi martiri, ca: Matei, Sava I,Longhin de la Ineu sau Sava IIBrancovici, mitropolitul mărturisi-tor al Ardealului; sau eroii şi mar-tirii neamului: Horia, Cloşca şi Cri-şan, Avram Iancu, Ioan Buteanuş.a.„Un mănunchi de luminaţi căr-turari, în frunte cu preotul Dimi-trie Ţichindeal şi cu Moise Nicoa-ră au pus bazele uneia dintreprimele şcoli româneşti (Preparan-dia, n.n) încă din 1812; iar cu undeceniu mai târziu a luat fiinţăSeminarul Teologic pentru pregăti-rea preoţilor români.” (ibidem, p.617)Tot aici, după cum este binecunoscut, mari români, în frunte cuVasile Goldiş, şi-au arătat nestăvi-litul avânt de unire a Transilvaniei,Crişanei, Banatului şi Maramure-şului cu Ţara Mamă.Episcopul Teoctist a arătat şigrija pe care a avut-o faţă de colec-ţia de cărţi şi obiecte vechi biseri-ceşti, cât şi interesul faţă de celetrei mănăstiri: „Sf. Simeon Stâl-pnicul” din Arad-Gai, Sf. Măn.

Hodoş-Bodrog şi Prislop, ctitorianeobositului cărturar Nicodim. Lafel,  a arătat grija faţă de bisericilede lemn din cuprinsul eparhiei.Răspunzând la însufleţitulcuvânt, patriarhul Justinian ne-avorbit despre identitatea noastră.„Columna lui Traian de laRoma, ridicată după războiul dintreromani şi daci, vorbeşte peste vea-curi de victoria romanilor, dar aratăîn acelaşi timp şi dragostea de ţarăşi de libertate, eroismul, spiritul dejertfă şi credinţe în nemurireasufletului, de care erau animaţidacii, care, deşi au fost învinşiatunci, n-au pierit, ci au continuatsă trăiască prin urmaşii lor, dintoate părţile României de ieri, deazi şi de totdeauna.De aceea, conducătorii ţăriinoastre au găsit cu cale să aducă laBucureşti o copie a acestei colum-ne pentru ca, privind la lupteleînfăţişate pe această columnă, sănu uităm nici noi, nici urmaşiinoştri că suntem, în ţara noastră,moştenitori ai poporului dac, carea fost, pe de o parte, un poporviteaz, iar pe de altă parte, un poporcu o religie deosebit de înaltă. Învremea aceea, două popoare aveaureligia cea mai înaltă, adică cre-dinţa într-un Dumnezeu nevăzut şiîn nemurirea sufletului: poporulIsrael şi geto-dacii.” (ibidem, p.620)Având în vedere că scopulmajor al vizitei Patriarhului Justi-nian la Arad a fost târnosirea bise-ricii din Arad, str. Eminescu, nr.57, fostă greco-catolică, a făcutcâteva precizări în acest sens, şianume:  „Vom sărbători curândcincizeci de ani de la unirea Tran-silvaniei cu Patria-Mamă. Realiza-sem în 1918 unirea noastră politică,dar încă nu reuşisem să o facem şipe cea religioasă.A vrut bunul Dumnezeu caacum 19 ani să realizăm şi aceastăunire spirituală, să ajungem săavem toţi românii aceeaşi legeromânească, legea ortodoxă, lacare au ţinut atât de mult strămoşiinoştri.Spărtura care fusese făcutăîntre noi la 1700, a fost uşor lichi-dată.”  [...] „... aşa cum spuneamarele nostru poet şi filozof,Lucian Blaga, fraţii noştri greco-catolici, conştienţi că unitatearomânească nu poate fi păstratădecât  prin unitatea de credinţă, dela 1700 şi până în zilele noastre,

au păstrat în întregime cultul orto-dox, calendarul şi credinţa ortodo-xă. Mitropolitul Blajului n-a rostitniciodată crezul cu Filioque şi înbisericile foste greco-catolice Sfân-ta Împărtăşanie n-a fost niciodatăsăvârşită cu azimă.O parte din români s-au supusjurisdicţiei Papei de la Roma, cunădejdea că vor fi împlinite făgă-duinţele care li se făceau, dar în tottimpul celor 250 de ani cât a duratUniaţia în Transilvania au trăit cuconvingerea  nezdruncinată că einu pot fi buni români decât dacăvor trăi în legea şi slujba ortodoxă[...] Anul viitor, când vom serbacincizeci de ani de la reîntregireaţării noastre în hotarele ei naţiona-le, Biserica Ortodoxă Română vasărbători în mod deosebit douăzecide ani de la reîntregirea spirituală aromânilor din Transilvania.Să ne amintim, deci, totdeaunacu evlavie şi recunoştinţă de toţiaceia care au apărat cu viaţa loratât fiinţa neamului, cât şi legearomânească.În părţile Aradului şi în părţileBanatului aveţi atâtea figuri deseamă care au luptat şi s-au jertfitpentru unitatea politică a românilor,cât şi pentru unirea lor spirituală!Să fim mândri de ei, dar să fimîn acelaşi timp şi vrednici de ei!”(ibidem, pp. 621-622)Patriarhul şi-a exprimat mareabucurie de a participa la sărbători-rea unor împliniri care au avut locîn ultimii ani în eparhia Aradului,în acelaşi timp cinstind memoriaepiscopilor, preoţilor şi credincio-şilor care s-au jertfit pe acestemeleaguri.La toate acestea – a spuspatriarhul – se adaugă şi faptul căîn fruntea eparhiei Aradului se aflăepiscopul Teoctist, „colaboratorulmeu apropiat în Iaşi şi Bucureştiun număr de ani ca episcop, vicarpatriarhal, cu care am colaborattimp de peste 20 de ani.”Felicitându-l pe episcopulTeoctist, pe preoţi şi pe credincioşipentru toate realizările, Patriarhul adăruit pentru Catedrala din Aradun potir, un disc şi celelalte obiec-te necesare la proscomidiar, toateobiectele aurite, însoţite de părin-teşti urări.Slujba de seară s-a încheiat cu
Polihroniu la care corul Catedraleişi mulţimea de credincioşi au cân-tat cu multă însufleţire urarea„Mulţi ani trăiască!”

Duminică, 22 octombrie
1967, târnosirea bisericii din
Arad, str. Eminescu, nr.57, cu

hramul „Adormirea Maicii
Domnului”

De la orele 8:00 dimineaţa,până după orele 15:00 circulaţiamaşinilor  a fost interzisă în zonaEpiscopiei şi a bisericii din ime-diata apropiere, unde se desfăşuraîntregul eveniment. Organele loca-le ale Statului au asigurat securita-tea şi ordinea toată ziua.Biserica în cauză a fost construi-tă între anii 1912-1913. În anii 1966-1967 au fost executate lucrări de res-taurare interior-exterior. Concomitent,a fost pictată în interior, în tehnica
fresco, de către pictorul bisericescIeremia Profeta din Bucureşti.Continuare în pagina 3

Jumătate de secol de la vizita Patriarhului Justinian Marina la Arad!
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Urmare din pagina 1La orele 8:30 preoţii, cu epitra-hile şi culioane au format un culoarde la episcopie până la biserică.Corul Catedralei şi mulţime decredincioşi erau prezenţi pentru aînsoţi soborul solemn.Patriarhul Justinian a fost înso-ţit la slujba de târnosire de cătreArhiepiscopul Nicolae – Mitropo-litul Banatului, Episcopul Teoctist,membrii suitei Patriarhului, preoţiişi diaconii catedralei şi ai Centruluieparhial.Membrii soborului, îmbrăcaţiîn odăjdii, şi-au făcut apariţia înparaclisul reşedinţei, la orele 9:00,în dangătul clopotelor de la Cate-drală şi de la biserica ce urma să fietârnosită, fiind însoţiţi până la bise-rică de mulţime de credincioşi, carenu mai văzuseră o asemenea cere-monie religioasă, de o asemeneaanvergură, în plin comunism, ceeace era o mare minune pentru toatălumea.Pe toată durata deplasării sobo-rului de la episcopie la biserică(aproximativ zece minute), CorulCatedralei a intonat Imnul patriar-hal.Slujba de târnosire a început înfaţa bisericii, după care a urmatînconjurarea bisericii cu citirileobişnuite: Apostol, Evanghelie,rugăciune, apoi ungerea cu sfântulşi Marele Mir şi sfinţirea cu apăsfinţită, după rânduială.Intrând în biserică, a urmatpunerea Sfintelor moaşte în masaSfântului Altar şi a Evanghelişti-lor, după tipicul cunoscut.După terminarea slujbei depunere a Sfintelor moaşte şi aevangheliştilor, toţi credincioşii:bărbaţi, femei şi copii au fost pof-tiţi în Sfântul Altar şi s-au închinat,sărutând Sfânta Masă, SfântaEvanghelie, Sf. Cruce şi mânaPatriarhului, moment unic în viaţafiecărei biserici ca locaş de închi-nare.A urmat oficierea Sf. Liturghii,răspunsurile fiind date de Corulcatedralei din Arad.Mulţimea de credincioşi, mii depersoane, n-au încăput în biserică.S-a prevăzut aceasta. Astfel, au fostpuse difuzoare şi afară, dându-seposibilitatea ca toată lumea dori-toare să asculte Sf. Slujbe.La priceasnă, la momentulpotrivit, pr. paroh Petru Petrilă aprezentat raportul îndătinat, mul-ţumind pentru ajutoarele primitepatriarhului, sfintei episcopii, cre-dincioşilor, Departamentului cul-telor şi tuturor celor ce au ajutat laîncununarea acestui sfânt eveni-ment.După otpustul Sf. Liturghii,episcopul Teoctist în faţa soboru-lui,a preoţilor şi a credincioşilorprezenţi, a adresat Patriarhuluicuvânt de mulţumire, arătând că:„Aşezând astăzi, după sfânta pra-vilă, sfintele moaşte ale mucenici-lor lui Hristos la temelia acestuidumnezeiesc prestol, precum şiicoanele celor patru evanghelişti,aţi săvârşit nu numai un act haric,ci şi unul istoric, cu minunateînrâuriri binefăcătoare în lucrareaNoastră arhierească de pe acestemeleaguri. Întemeind acest dum-nezeiesc prestol, PreafericireaVoastră aţi înscris cu litere de aurîncă o pagină luminoasă în istoria

Bisericii strămoşeşti de dincoacede munţi, sfinţind aici prima bise-rică şi dăltuind noi frumuseţi măre-ţului edificiu de reîntregire şi deconsolidare a Bisericii OrtodoxeRomâne, ale cărei temelii au fostpuse acum aproape douăzeci deani.” (ibidem, p. 626)Episcopul Teoctist a mulţumitPatriarhului pentru ajutoarelebăneşti acordate, la fel şi Departa-mentului Cultelor, prin bunăvoinţaSecretarului General prof. Dumi-tru Dogaru, apoi pentru înţelege-rea largă a organelor de la regiune,raioane şi oraşe şi, desigur, mulţu-miri şi Arhiepiscopului Nicolae –Mitropolitul Banatului – pentruspiritul frăţesc de colaborare încadrul Mitropoliei bănăţene.Patriarhul Justinian, dupăascultarea rapoartelor prezentate depreotul paroh şi de episcopul locu-lui, a menţionat că, după plecareade aici, despărţindu-ne, ar dori sănu rămânem numai cu amintireaunei slujbe religioase frumoase, cişi cu unele învăţăminte. Patriarhula făcut următoarea precizare:„Roma a stăruit mult pentru  aintroduce în fostele biserici greco-catolice statuile specifice cultuluidin Biserica Romano-Catolică, pecare le-a preluat din religia păgânăpoliteistă a Imperiului Roman.Dar sufletul românesc nu s-aîmpăcat cu aceste statui, pentru căele nu se potriveau cu însuşirilereligioase ale sufletului românesc.Moştenirea religioasă a poporuluiromân vine de peste trei – patrumii de ani, de la geto-daci, care seînchinau şi îşi îndreptau rugăciuni-le nu la chipuri cioplite, ci unui sin-gur Dumnezeu nevăzut, crezând înnemurirea sufletului, aşa cum cre-dem şi noi.În vestigiile aşezărilor geto-dace nu s-au aflat nicăieri statui... După cum se ştie din istoriaBisericii creştine, primii creştini n-au folosit în cult statui, ci icoane.Ca să se recunoască între ei des-enau un peşte... În vremea perse-cuţiilor, când creştinii se adunau îngrote şi în peşteri pentru cult, ei audesenat acolo chipul lui Hristos, alMaicii Domnului şi al Apostolilor,aşa cum îi cunoscuseră în timpultrăirii lor pământeşti. Sf. Ev. Lucaeste cel dintâi care a pictat chipulMaicii Domnului.” (ibidem, p.628)Alt adevăr exprimat de Patriar-hul Justinian este următorul: „Noin-am defăimat şi n-am prigonit pe

nimeni pentru că a avut altă cre-dinţă decât a noastră, dar, în acelaşitimp, n-am îngăduit nimănui să seamestece în credinţa şi în rânduie-lile care sunt specifice ortodoxieinoastre româneşti.” (ibidem, p.629)Patriarhul ne-a amintit să nuuităm că „Ţara noastră are ceea cenu mai află în nicio altă ţară dinlume, datorită meşterilor zugravidin Moldova de sus şi Bucovina,care au realizat fresce nu numai îninteriorul bisericilor, ci şi în exte-rior, aşa cum sunt la mănăstirileMoldoviţa, Suceviţa, Voroneţ ş.a.Aceste picturi exterioare dateazăde patru sute – cinci sute de ani – şispecialişti de pe tot globul vin să levadă ca pe nişte adevărate minuni.”(ibidem, p. 630)Patriarhul Justinian n-a uitat săne îndemne să trăim în bună prie-tenie şi deplină armonie cu cei dealt neam, credinţă sau confesiunepentru că ei cu ştirea şi cu voia luiDumnezeu vieţuiesc împreună cunoi pe aceste locuri.Patriarhul a oferit pentru bise-rica nou târnosită o Evanghelie cuicoane emailate şi un Apostol.Patriarhul nu i-a uitat nici pepreoţii merituoşi de la Centruleparhial, protopopiate şi parohii,oferind unui număr de cincispre-zece preoţi distincţia bisericeascăcea mai înaltă, anume „Cruceapatriarhală”.Slujba târnosirii bisericii s-aîncheiat cu Polihroniul îndătinat,corul catedralei intonând Imnulpatriarhal, cântat şi de mulţimea decredincioşi prezenţi, astfel cinstindtoată suflarea românească prezen-ţa Patriarhului Justinian la Arad.În dangătul clopotelor Soborulsolemn, înconjurat de mulţimea  decredincioşi, a revenit la reşedinţaepiscopală, iar semnatarul acestorrânduri a ţinut mantia Patriarhuluide pie memorie Justinian, ceea cese vede în fotografia surprinzândrespectivul moment. Atunci aveam27 de ani, acum, din mila Domnu-lui am împlinit 77 de ani, din care,iată, 50 de ani de slujire la AltarulBisericii strămoşeşti.Agapa – masa oficialăLa masa oficială, pe lângă ceice au alcătuit soborul menţionat,au luat parte reprezentanţii autori-tăţii de Stat regional, raional şi oră-şenesc; rectori de la diferite insti-tute de învăţământ superior dinTimişoara, directori de la diferiteinstituţii din Arad, directorul Semi-

narului Teologic din Caransebeş,membri Consiliului şi Adunăriieparhiale şi alţi invitaţi.În timpul servirii mesei au toas-tat câţiva invitaţi în cinstea Înaltu-lui oaspete. De la Arad a luatcuvântul dr. Ioan Pescaru – medicemerit, preşedinte al Comitetuluide luptă pentru pace din Arad, Pro-topopul Francisc Olah, reprezen-tantul clerului şi credincioşilorromano-catolici din Arad şi alţii. Şirul cuvântărilor a fost înche-iat de episcopul Teoctist, gazdaevenimentului, care a mulţumittuturor pentru prezenţă.În încheiere, Patriarhul Justi-nian a mulţumit tuturor pentrubunele urări, precizând: „Aveţi unvlădică ce vine cu o mare expe-rienţă. A văzut copii salvaţi de lamoarte, în timpul foametei de dupărăzboi în Moldova şi alte întâm-plări dramatice. Trebuie să ai nervide oţel ca să treci prin ceea ce atrecut. De aceea cei care am fostîmpreună în acea muncă istovitoa-re, când vorbim despre pace nufacem teorii de snobi. De atuncine-a rămas dragostea de viaţă, deom.” (ibidem, p. 636)După toate acestea, făcându-se rugăciunea şi cântându-se decătre preoţi şi diaconi Imnulpatriarhal, programul oficial s-aîncheiat.Târnosirea ParaclisuluiReşedinţei EpiscopaleParaclisul a fost construit dininiţiativa Episcopului Teoctist, carea simţit această lipsă încă de laînceputul activităţii în Arad. Para-clisul este închinat Sfintei Treimi.A fost pictat în tehnica fresco decătre pictorul bisericesc GheorgheVânătoru din Bucureşti, pe cheltu-iala Episcopului Teoctist, iar înanul 1966 Patriarhul Justinian l-aînzestrat cu o tâmplă din lemnîmpodobită cu frumoase sculpturirealizat de maestrul Grigore Dumi-trescu de la Atelierele InstitutuluiBiblic din Bucureşti, iar icoaneleau fost pictate de Ieremia Profetadin Bucureşti.Luni, 23 octombrie 1967, laorele 9,00, a început slujba târno-sirii Paraclisului, continuată cuSfânta Liturghie.Patriarhul a lăudat cântarea încomun a tuturor credincioşilor lasfintele slujbe, care se practică înArad.Patriarhul Justinian a dăruit peseama Sfântului Paraclis o icoană ahramului, lucrată în atelierele

Patriarhiei.Tot în ziua de luni, la orele18,00, a fost vizitată Sfânta Mănăs-tire „Simeon Stâlpnicul” din Arad-Gai, care a fost reşedinţă episcopa-lă şi unde sunt înmormântaţi şapteepiscopi. Vizitarea oraşului AradMarţi, 24 octombrie 1967, prinbunăvoinţa ing. Simion Cojocaru,preşedintele Sfatului Popular aloraşului Arad, Patriarhul Justinian,însoţit de Episcopul Teoctist, avizitat Fabrica de mobilă şi Uzine-le Textile din Arad.În miezul zilei de marţi Patriar-hul a vizitat şi Sfânta MănăstireHodoş-Bodrog, al cărei stareţ erapărintele Timotei Iftimie. Cunos-când rolul acestei mănăstiri,Patriarhul a precizat: „Hodoş-Bodrogul este cel mai înaintat postal Bisericii Ortodoxe Române, spregraniţa de vest, pentru a întreţine,prin rugăciuni, aprinsă, flacăraOrtodoxiei. De aceea, când îmiîndrept gândurile spre această gra-niţă, ele merg spre Bodrog, cetatede credinţă creştinească şi româ-nească.” (ibidem, p. 647)Mănăstirea Bodrog – a preci-zat Patriarhul – „... a scăpat detunurilor lui Bukow, trimisul papei,fiindcă piepturile românilor de aicil-au împiedicat şi el s-a îndreptatspre Oradea, Sibiu, Făgăraş. N-aputut ajunge la Braşov, fiind şiacolo împiedicat de românii cio-bani. Să dăm slavă lui Dumnezeupentru rămânerea acestei cetăţi aOrtodoxiei şi a neamului româ-nesc.” (ibidem, p. 648)Părintele Stareţ Timotei Iftimiea primit, din partea Patriarhului,cea mai înaltă distincţie biseri-cească, „Crucea patriarhală”.Tot în ziua de marţi, 24 octom-brie 1967, spre seară, Patriarhulîmpreună cu suita, s-a îndreptatspre gară, însoţit de EpiscopulTeoctist, Arhiepiscopul Nicolae –Mitropolitul Banatului, reprezen-tanţii organelor puterii de Stat,membrii Consiliului eparhial, pro-topopi, preoţi şi credincioşi. Cleri-cii au intonat, pe peronul gării dinArad, pentru ultima dată, Imnulpatriarhal, în timp ce PatriarhulJustinian şi suita au urcat în tren,îndreptându-se spre Bucureşti.Martor ocular al evenimente-lor descrise, autor al rândurilor demai sus, pot să afirm că vizita dela Arad a patriarhului Justinian afost o reuşită şi pe plan bisericesc,şi pe plan cetăţenesc, binecuvân-tată de Dumnezeu chiar în plincomunism. Jertfele clericilor şi alecredincioşilor au fost sfinte. Dum-nezeu nu le-a lăsat a fi zadarnice,ci le-a răsplătit, făcând posibilemulte realizări ale Bisericii, prinînţelepciunea Ierarhiei, una dintreaceste realizări fiind şi aceastăvizită.Urmaşii, ucenicii celor careau provocat acele jertfe sfinte,„ochii lor au fost ţinuţi” (Luca24, 16) să nu vadă şi să nu înţe-leagă că ei, în acele zile, de fapt,îi slujeau pe ucenicii lui Hristos.Iată cum s-au împlinit cuvinteleMântuitorului „Îndrăzniţi, Eu ambiruit lumea” (Ioan 16, 33) şi„Iată, Eu cu voi sunt în toate zile-le până la sfârşitul veacului”(Matei 28, 20).Arhid. Iov Orădan

Jumătate de secol de la vizita Patriarhului Justinian Marina la Arad!
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S-a născut la 9 aprilie 1912 înfamilia numeroasă a crăsnicului bis-ericesc Tudor Demian din cartierularădean Micălaca. Tatăl său erainvalid de război. Cu toate greutăţilemateriale din familie, tânărul Demiana fost un elev, respectiv, student emi-nent. După şcoala primară din Micăla-ca, ca bursier a urmat Liceul teoretic„Moise Nicoară” (1923-1930) şi Aca-demia Teologică (1930-1934), ambeledin Arad. Ulterior, şi-a echivalat studi-ile la Facultatea de Teologie dinBucureşti (1934-1937), totodatăurmând Seminarul pedagogic univer-sitar. Se întoarce la Arad, unde Epis-copul Andrei Magieru îl numeşte pre-fect de studii, apoi secretar alAcademiei (1938-1939), respectivsuplinitor la Catedra de patrologie. La26 septembrie 1939 primeşte darulpreoţiei din mâinile EpiscopuluiAndrei, de la 1 octombrie fiind numitadminis trator la Parohia Arad-Şega.La 1 decembrie 1942 este transferat caslujitor la Catedrala Epis co pală dinArad, sectorul Pârneava, apoi lacapela înfiinţată în Casa Naţională dinPârneava, până la desfiinţarea aces-teia, în 1948. Slujeşte cu mult devota-ment, face catehizare permanentă încele patru şcoli din Pârneava şi orga-nizează colecte pentru susţinereaelevilor săraci. După reţinerea părin-telui Ilarion V. Felea (martie 1945),părintele Demian este numit redactorla publicaţia eparhială „Biserica şiŞcoala”, unde va lucra până în 1948.Pentru activitatea sa pastoral-mision-ară intensă, ajunge unul dintre cei mairespectaţi preoţi din Arad. Din acestmotiv, intră în vizorul organelor de

represiune comuniste. În toamna anu-lui 1948, un vecin al său îi propuneiniţierea unei mişcări anticomunisteîn rândul preoţilor. Preotul Demianrefuză. Propunerea este reiterată deaceeaşi persoană, de data aceasta cusolicitare de la Gligor Cantemir, unfost legionar care încerca să constitu-ie un grup de rezistenţă anticomunistăîn zona Aradului. O propunere simi-lară vine şi din partea preotului PetreBoldor. Preotul Demian refuză cate-goric, cum la fel procedează şi preo-tul Ilarion V. Felea. Aceste simplecontacte, practic, i-au fost fatale. Îndimineaţa zilei de 6 ianuarie, ora 2:00,după o percheziţie domiciliară, părin-tele Demian este ridicat de Secu rita te.Anchetat în condiţii dra matice, estetrimis în justiţie alături de mulţi alţipreoţi, consideraţi de Securitate camembri ai grupului condus de GligorCantemir. Deşi nu recunoaşte declar-aţiile de la anchetă, prin Sentinţa nr.1650 din 24 octombrie 1949 a Tri-bunalului Militar Timişoara este con-damnat la 1 an închisoare corecţion-ală, pentru „omisiune de denunţ”.Cunoaşte penitenciarele din Arad(martie 1949) şi Aiud. Este eliberat la7 ianuarie 1950. Revine în Arad, undeEpiscopul Andrei îl numeşte slujitor lacatedrală, alături de Ilarion V. Felea.Abia în ianuarie 1952 este recunoscutde Ministerul Cultelor. Susţinutîndeaproape de către chiriarhulAradului, preotul Demian reia pro-gramul de catehizare şi de filantropie.Iniţiază constituirea unei „asociaţiicreştine de ajutor”, cu membri coti-zanţi, mai ales din Parohia Arad-Cat-edrală. Alături de această intensă

activitate, relaţiile pe care le cultiva cualţi preoţi arădeni foarte apreciaţi decătre credincioşi, precum Ilarion V.Felea, Alexandru Budai sau CornelCaceu, unii cu antecedente politice, aufost văzute de Securitate ca o organi-zare în clandestinitate a grupuluilegionar arădean. Nedreapta atribuireideologică îşi avea, desigur, origineaîn ordinul politic primit de la partid, desuspicionare continuă a preoţilor carese dedicau slujirii Altarului. La 25septembrie 1958 este arestat din nou.Ancheta penală a construit scenariulideologic al Securităţii, menit să-icompromită pe cei mai apreciaţi slu-jitori arădeni şi, indirect, pe Episcop-ul Andrei Magieru. Prin Sentinţa nr.347 din 14 martie 1959 a Tribunalu-lui Militar Cluj, părintele Demian aprimit două condamnări a câte 20 deani, prima la muncă silnică, pentru„uneltire contra ordinii sociale” şi adoua la temniţă grea, pentru „activi-tate intensă contra clasei muncitoare”.A trecut prin penitenciarele de la Jila-va, Gherla şi Aiud (septembrie 1959),apoi prin lagărul de muncă de laOstrov-Salcia. La 1 august 1964 afost eliberat de la Ostrov. A revenit laArad, unde prin Sentinţa nr. 19 din 16octombrie 1964 a Consistoriuluieparhial a primit pedeapsa opririi dela săvârşirea lucrărilor sfinte peperioada detenţiei. La 1 octombrie1964 este numit la Parohia Pecica. În1974 se transferă la Parohia MicălacaVeche. Adrian-Nicolae PetcuSursa:http://ziarullumina.ro/Inchisorile-preotului-aradean-tudor-demian-125357.html

Închisorile preotului arădean Tudor Demian

Elevi ai Seminarului TeologicOrtodox Arad au participat, în perioa-da 1 octombrie-24 noiembrie 2017,ca stagiari în proiectul Eras-mus+_”Ecumenism şi voluntariat
social pentru o carieră de succes”.Proiectul a fost iniţiat de către con-sorţiul VET format din licee şi sem-inarii teologice din regiunea de vest şinord-vest, coordonat de SeminarulTeologic Ortodox Arad aplicant,Liceul Ortodox “Episcop RomanCiorogariu” din Oradea şi LiceulPedagogic “Carmen Sylva” din Tim-işoara, secţia teologie ortodoxă, încalitate de membri ai consorţiului.Proiectul le-a oferit elevilor din şco-lile teologice menţionate şansa de aînvăţa să aplice practic, într-un con-text ecumenic real,  ceea ce învaţă lanivel teoretic prin curricula şcolară.Prin activităţile practice ale plasa-mentului, participanţii au găsit soluţiipe care slujitorii Bisericii trebuie să leadopte pentru a face faţă unor prob-leme ale societăţii contemporane,după modelul unor practici asemănă-toare din cadrul unor organizaţii şiasociaţii aflate pe lângă BisericaCatolică din Spania şi Portugalia. Încadrul proiectului elevii au desfăşuratactivităţi practice la firme de stagiudin Spania şi Portugalia (Almanjá-yar en Familia si Fegradi Cocemfedin Granada, Spania şi Associacapode Pais e Amigos das criancasInadaptadas si Centro Social daParóquia de Arcozelo din Barcelos,Portugalia). Prin aceste organizaţii,

tinerii seminarişti au participat laactivităţi de voluntariat în parohiile şiinstituţiile cu care acestea colabore-ază, intrând în contact cu preoţi, psi-hologi, medici, asistenţi sociali şi vol-untari care le-au oferit sprijin şi suportpentru dezvoltarea unor competenţenecesare atingerii obiectivelor proiec-tului. În cadrul acestora elevii auînvăţat să adopte metode diverse,deosebite şi adaptate pentru fiecareproblemă în parte, precum: realizareaunor suporturi de consiliere, dez-voltarea de programe pentru tineret şipersoanele cu nevoi speciale, des-făşurarea unor activităţi caritabile şifilantropice, vizite pastorale în scop-ul convorbirilor duhovniceşti şi acolaborării, implicarea tinerilor înviaţa comunităţii, atragerea de vol-untari pentru rezolvarea problemelorcomunităţii, strângerea/atragerea defonduri pentru rezolvarea unor prob-leme, organizarea unor programerecreative pentru tineri prin pelerina-je şi alte activităţi. Succesul activ-ităţilor a fost asigurat prin profesion-alismul organizaţiilor intermediare:M.E.P. Europrojects Granada, Spaniaşi Associação Intercultural Amigosda Mobilidade, Barcelos, Portugalia.Activităţile specifice stagiului aufost completate de un program cul-tural diversificat, stagiarilor oferindu-li-se oportunitatea de a vizita obiec-tive turistice din Granada, Cordoba,Barcelos, Braga şi Porto.În urma participării la stagiu ele-vii au primit: certificate de partici-

pare, certificate lingvistice – nivelA2, certificat de calificare profesion-ală.Proiectul a beneficiat de un grantde 72.980 EURO.pr. prof. Gavra Pompiliu,director STO Aradarhid. prof. Sirca Florin,inspector şcolar ISJ Arad
IMPRESII  ALE  STAGIARI-LOR: 
Pentru mine proiectul Erasmus

a însemnat ceva nou, unic, o expe-
rienţă deosebită. Această oportuni-
tate, de a pleca într-o mobilitate
Erasmus în altă ţară, m-a făcut să
văd  lumea cu alţi ochi, pe lângă fap-
tul că mi-am făcut prieteni noi şi am
cunoscut și persoane de altă naţio-
nalitate. Obrad Alexandru-Silvius,

Seminarul Teologic Ortodox Arad
Portugalia este o țară foarte fru-

moasă, cu locuri minunate și oameni
deosebiți. Fiind o țară foarte primi-
toare am reușit să mă acomodez
repede, și tot la fel de repede să mă
îndrăgostesc de ea.Cele două centre
la care ne-am desfășurat activitatea
au fost foarte primitoare, ne-am
împrietenit repede cu angajaţii de
acolo; chiar dacă ne era mai greu să
comunicăm, tutorii veneau în ajuto-
rul nostru. Am fost implicați în foar-
te multe activități, am învățat cum să
atragem alți voluntari, am ajutat
angajații cu tot ce am putut...Totul a
fost minunat, o experiență de neuitat!Gaidoș Lucian, Seminarul TeologicOrtodox Arad

Am fost impresionat de modul în
care ne-au primit cei de la M.E.P. și

de modul în care au organizat stagiul
nostru în Spania. La firmele de stag-
iu personalul te făcea să te simți
important și foarte bine tot timpul,
deoarece ei nu doreau să vadă pe
cineva trist, mai ales că se lucra cu
copii cu lipsă de afecțiune. M-am
simțit acolo ca acasă. Andrei Cioa-ra, Seminarul Teologic OrtodoxArad

La M.E.P. am fost primiți cu
bucurie și personalul angajat ne-a
învățat că tot timpul, prin compor-
tament și atitudine, trebuie să
transmitem o stare pozitivă . Toți
cei cu care am relaționat ne-au
considerat ca pe niște membri din
familia lor și doreau să ne simțim
ca și acasă, ceea ce le-a și reușit.Stanciu Mihai, Seminarul Teolo-gic Ortodox Arad

Seminarul Teologic Ortodox Arad, beneficiar al unui proiect Erasmus+



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Sfințirea bisericii parohialedin MâscaDuminică, 1 octombrie 2017, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a poposit în mijlocul credin-cioșilor din Parohia Mâsca, ProtopopiatulLipova, unde a fost întâmpinat în fața bis-ericii de către preotul paroh Mihai Radeș,preoții din vecinătate și mulțimea de cred-incioși. Cu acest prilej, Chiriarhul a săvârșitslujba de sfințire a lucrărilor de renovareefectuate la sfântul lăcaș. După aceasta,Înaltpreasfinția Sa, îconjurat de un sobor depreoți a săvârșit Sfânta Liturghie în biseri-ca parohială cu hramul ,,Adormirea MaiciiDomnului”. Din sobor au făcut parte arhid.Tiberiu Ardelean, inspector bisericesc și pr.Mircea Șirian, secretar al ProtopopiatuluiLipova.La momentul rânduit, ÎnaltpreasfințiaSa a vorbit credincioșilor prezenți sub titlul,,Întru adormire lumea nu ai părăsit…”,făcând legătura între hramul bisericii și ziuaînoirii ei prin lucrările împlinite aici (adicăAcoperământul maicii Domnului), Preas-fânta Născătoare de Dumnezeu veghindneîncetat asupra obștei care păstrează rân-duieli binecuvântate de la vrednici înaintași,transmițându-le cu fidelitate generațiilorurmătoare, întru bucuria împărtășirii dindarurile sfinte cu care este răsplătită cinstireaAceleia ce a adus lumii pe Mântuitorul spreviața veșniciei, în care stăpânește dragosteadesăvârșită pe care fiecare creștin se sileștesă o dobândească, a subliniat Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei.La finalul Sfintei Liturghii, în semn deapreciere pentru implicarea deosebită înlucrările de înfrumusețare a bisericii, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei l-a hirotesitîntru iconom pe preotul paroh Mihai Radeș.Prezență arhierească la evenimentul organizat în Parohia Hunedoara-TimișanăÎn după amiaza zilei de duminică, 1octombrie 2017, Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a parti -cipat ca invitat de onoare la evenimentulorganizat în Parohia Hunedoara Timișanăde către preotul Valentin Goronea cu prile-jul Zilei Inaternaționale a Persoanelor Vârst-nice. Chiriarhul a fost întâmpinat în fațabisericii de către un sobor de preoți și denumeroși credincioși îmbrăcați în straiepopulare.Inițiativa acestei întruniri a aparținutpreotului paroh care a dorit să fie maiaproape de persoanele vârstnice în aceastăzi dedicata în mod special lor.Înaltpreasfințitul Părinte Timotei asăvârșit în biserica parohială o slujbă de Tedeum de mulțumire pentru cei care reprez-intă majoritatea populației în această paro-hie, așteptând ca și cei tineri, ca fii ai satu-lui, să țină mereu legătura cu vatra străbună.Cu acest prilej, Inaltpreasfinția Sa aadresat celor prezenți un cuvânt părintescdespre ,,O treaptă a virtuții” (cu referire lacitirile scripturistice ale duminicii: 2 Cor. 11;12 și Luca 6), adică a dragostei creștine șianume iubirea pentru vrăjmași ce se câștigăprin răspunsul sincer la iubirea desăvârșităa lui Dumnezeu față de om și a acestuia fațăde semeni și pentru sine, Fecioara Maria șisfinții (așa cum dovedește hramul Sf.M.Mc. Gheorghe și duminica 1 octombriesărbătorind Acoperământul Maicii Dom-nului), fiind pilduitori prin grija pentrupropășirea în tot binele și mântuirea lumii.În încheiere Înaltpreasfințitul PărinteTimotei l-a felicitat pe părintele paroh pen-tru organizarea acestui eveniment și le-adorit sănătate și bună sporire întru toatetuturor vârstnicilor prezenți.Sfințirea bisericii din ParohiaBochiaDuminică, 8 octombrie 2017, a avutloc la Parohia Bochia sfinţirea sau slujba detârnosire a noii biserici parohiale cu hra-mul ,,Pogorârea Duhului Sfânt” şi ,,Sfân-

tul Ierarh Nicolae’’.La orele 8:30 Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a fostîntâmpinat la poarta noii biserici, de către unsobor de 11 preoţi, în frunte cu Preaonora -

tul Părinte Adrian Zaha, Protopopul Ineu-lui. La orele 9:00 s-a început Slujba detârnosire a bisericii, începând cu aşezareasfintelor moaşte în Sfânta Masă, înconju-rarea bisericii, rugăciuni de sfinţire a nouluilocaş, stropirea cu apă sfinţită şi ungere cuSfântul şi Marele Mir. După terminareaslujbei de sfinţire toţi credincioşii prezenţiau intrat în Sfântul Altar pentru a se închi-na. Cu această ocazie, Ierarhul a sfințit și otroiță și clopotnița.După aceasta, Chiriarhul arădean asăvârșit Sfânta Liturghie arhierească, încon-jurat de sobor de preoți și diaconi. Din soborau făcut parte și Preacucernicul părinteRadu Constantinescu, secretar eparhial,Preacucernicul părinte profesor Lucian Far-caşiu și arhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial.În cuvântul de învățătură pus sub titlul,,Familie și Biserică” (cf. Gal. 1; Luca 7),Chiriarhul arată că sfântul locaș de înch-inăciune care s-a ridicat de către credin-cioșii parohiei, prin modul construirii șiîmpodobirii încă și prin slujba sfințirii ca dealtfel prin întregul cult învață despre Biser-ică drept instituție pentru mântuirea oame-nilor, sau Trupul tainic al Mântuitorului încare creștinii sunt încorporați ca membre,Capul fiind Însuși Domnul. Ea cuprindede-o potrivă pe cei din cer și pe cei de pepământ ca într-o mare familie, mica fami-lie, cea a fiecăreia reprezentând la rândul eio biserică mică. Într-o astfel de biserică sepoate vedea și icoana din pericopa evanghe-lică, prin dragostea părinților față de copii,în care în împrejurări deosebite intervineprovidență divină. Așezarea sfintelormoaște în Sfânta Masă a altarului este încăo mărturie a comuniunii în biserica pe careparticipanții la sfânta slujbă au întărit-o caun angajament de credincioșie față de viațaduhovnicească a întregii obști, a subliniatÎnaltpreasfinția Sa.Răspunsurile liturgice au fost date de oparte a grupului coral bizantin ,,Sfântul Ioan
Damaschin” din Arad.La sfârşitul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei l-a hirotesit pepărintele paroh Radu-Petrică Belle întruiconom stavrofor iar ctitorilor bisericii,domnului profesor Petru-Nicolae Jigoreași doamnei Maria Blaga, le-a oferit gra-mate de mulțumire.La final, părintele paroh Radu PetricăBelle a mulţumit, în primul rând, BunuluiDumnezeu pentru rânduiala cu care s-a dusla bun sfârşit lucrările începute în urmă cumai puţin de trei ani; de asemenea, a aduscuvânt de aleasă mulțumire Înaltpreasfinţi-tului PărinteTimotei, care, după ce a datbinecuvântare pentru începerea lucrărilorşi după ce a pus piatra de temelie în ziua de7 decembrie 2014, astăzi a sfinţit cu bucurienoul lăcaş. Părintele a mulţumit cu emoţieşi celor doi ctitori şi tuturor celor care au aju-tat la această lucrare măreaţă spre slava luiDumnezeu, precum şi tuturor celor de faţă,oferind o agapă pentru toţi slujitorii şi pen-tru toţi credincioşii.Tundere în monahism laMănăstirea Hodoș-BodrogSâmbătă, 14 octombrie 2017, în ziuasărbătoririi Sfintei Cuvioase Parascheva dela Iași, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a participat la slu-jba Vecerniei cu Litie la Mănăstirea Hodoș-Bodrog. După aceasta, Chiriarhul arădean,împreună cu protos. Grigorie Timiș, starețulmănăstirii și protos. Iustin Popovici, con-silierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului șiviețuitor în această mănăstire, a săvârșit Slu-jba tunderii în monahism a teologuluilect.univ.dr. Marcel Tang.Un grup de stu-denți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad au cântat,,Brațele părintești…” şi au dat răspunsurilela strană. Părintele arhim. Nestor Iovan a fostnaşul de călugărie – cel care l-a dus submantie pe candidat. Momentul tunderii pre-supune pe lângă tăierea părului şi primireahainelor şi a insemnelor monahului: cămaşa,crucea pectorală, dulama, sandalele, rasa,potcapul, mantia, mătăniile, crucea şi făclia.Noul monah a primit numele de Nicolae.La finalul slujbei, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a adresat noului monah un

părintesc cuvânt de binecuvântare și încu-rajare în noul drum început. ÎnaltpreasfințiaSa a explicat momentele cele mai impor-tante din rânduiala călugăriei. Totodată,Chiriarhul a tâlcuit textele scripturistice carese citesc la slujba tunderii în monahism șia prezentat viața Sfântului Ierarh Nicolae,ocrotitorul celui călugărit.La slujba călugăriei au participat: părin-tele arhim. Ilarion Tăucean, starețul Mănă-stirii Feredeu; preot prof. dr Cristinel Ioja,decanul Facultății de Teologie Ortodoxădin Arad; preot Flavius Petcuț, protopopulAradului, preot Traian Micoroi, parohulCatedralei Vechi din Arad, arhid. TiberiuArdelean, inspector bisericesc, călugări șimaici de la alte mănăstiri din eparhie, pre-oți, studenți, obștea sfintei mănăstiri șinumeroși credincioși.După aceasta, toţi cei prezenți l-aufelicitat pe noul monah, încurajându-l înnoul drum pe care l-a început.Noul monah Nicolae (Marcel) Tangeste absolvent al Facultății de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, doc-tor în Teologie al Facultății de TeologieOrtodoxă ,,Sfântul Andrei Șaguna” dinSibiu. A activat vreme de 15 ani ca profe-sor de religie la Colegiul Național,,Preparandia – Dimitrie Țichindeal” dinArad și timp de 13 ani protopsalt al Cate-dralei Vechi din Arad. Actualmente este tit-ularul Catedrei de Patrologie și LimbaGreacă la Facultatea de Teologie din Arad.Hramul Schitului ,,CuvioasaParascheva” din Bodrogu VechiSâmbătă, 14 octombrie 2017, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepisco -pul Aradului a săvârșit Sfânta Liturghie înbiserica nouă a Schitului de maici,,Cuvioasa Parascheva” din satul BodroguVechi, Protopopiatul Arad, înconjurat deun sobor de preoți și diaconi de la Mănă-stirile Hodoș-Bodrog și Feredeu, cu prile-jul unuia dintre hramuri. La sfânta slujbă auparticipat obștea de maici, conduse demaica stareță Teodora Opriș și mulțime decredincioși veniți din toată vecinătatea, pen-tru a sărbători cu multă evlavie pe ocroti-toarea acestui sfânt lăcaș de rugăciune. Dinsobor au făcut parte arhim. Nestor Iovan,protos. dr. Iustin Popovici, consilier cultur-al al Sfintei Arhiepiscopii, protos. GrigorieTimiş, stareţul Mănăstirii Hodoş-Bodrog,arhid. Tiberiu Ardelean, inspector bisericescși alții.Cuvântul de învățătură a fost rostit decătre Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a fostpus sub titlul ,,Măsura dragostei” (cf. I Cor.15, 16; Luca 5), adică de Dumnezeu și deoameni, pentru oameni și popoare, Bisericăși lume, spre înțelegere și împlinirea rugă-ciunilor care I se adresează, încă de laînceputul cinstirii ei unde s-au purtat sfin-tele sale moaște, reflectată în viața șimijlocirea Sfintei Cuvioase Parascheva dela Iași, potrivit citirilor zilei și a sinaxarului.Răspunsurile liturgice au fost date decătre un grup de studenți de la Facultatea deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad.Pelerinii prezenți au avut posibilitateasă se închine la unul din veşmintele care aacoperit moaştele Sfintei Cuvioase
Paraschevade la Iaşi, donaţie a MitropolieiMoldovei din vremea când era păstorită dePreafericitul Părinte Patriarh Daniel, ca mit-ropolit, primit prin purtarea de grijă aÎntâistătătorului Eparhiei noastre, a Înalt-preasfințitului Părinte Arhiepiscop Timoteiși așezat în această mănăstire la loc de cin-ste. La finalul Sfintei Liturghii, maicastareță Teodora Opriș a mulțumit Înalt-preasfințitului Părinte Timotei pentru bucu-ria de a participa la sărbătoarea hramuluimănăstirii și pentru neîncetata purtare degrijă, precum și tuturor slujitorilor și cred-incioșilor prezenți.Liturghie arhierească și binecuvântare de lucrări înParohia PetrișÎn Duminica a 21-a după Rusalii (aSfinților Părinți de la Sinodul al VII-leaEcumenic), Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, la oreledimineții, a poposit în mijlocul credin-cioşilor din Parohia Petriș, Protopopiatul

Lipova, la invitaţia preotului paroh ȘtefanDimitriu şi a credincioşilor parohiei pentrua binecuvânta şi resfinţi noile lucrări efec-tuate la biserica cu hramul ,,Sfântul MareMucenic Gheorghe”. Aici, Chiriarhul a fostîntâmpinat în faţa bisericii de părintele pro-topop Ioan Jidoi, care a rostit şi cuvântul debun-venit, de preotul paroh şi alți preoți dinparohiile vecine, precum și de numeroşicredincioşi din parohie.  Înaltpreasfinția Saa sfințit icoanele din mozaic de murană aSfinților Apostoli Petru și Pavel de pe fața-da bisericii, realizate de pictorul prof. DorinGrecu, de la Facultatea de Artă Sacră dinPitești; foișorul pentru parastase; noulmobilier, tronul arhieresc și al Maicii Dom-nului (din 1902) – restaurate; noile uși alelăcașului de cult; pictura pe sticlă din gea-muri.După aceasta, Chiriarhul a săvârșitSfânta Liturghie în sfânta biserică, împreunăcu un sobor de preoți. Din sobor au făcutparte și părintele Ioan Jidoi, protopopulLipovei, pr.dr. Lucian Farcașiu, conferențiarla Facultatea de Teologie Ortodoxă dinArad, arhid. Tiberiu Ardelean, inspectorbisericesc. Cuvântul de învăţătură al Ierarhului afost pus sub titlul ,,Roada învățăturii sfinte”(cf. Gal. 2; Luca 8), adică multiple lucrări deînnoire și înfrumusețare a bisericii paro-hiale, care dovedesc rodirea bogată asufletelor credincioase asemenea pămân-tului bun din Parabola semănătorului,îndemn pentru toți la împlinirea cuvântuluilui Dumnezeu. Cinstirea sfintelor icoane înDuminica a 21-a după Rusalii este , deasemenea, lămuritoare în acest sens, prinexecutarea aici a icoanelor în mozaic,sfințite în acest cadru, a amintit Înaltpreas-finția Sa.Răspunsurile liturgice au fost date decătre un grup de studenți de la Facultatea deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad. La finalul sfintei slujbe, ÎnaltpreasfințiaSa a hirotesit întru iconom stavrofor pepreotul paroh Ștefan Dimitriu ca apreciereşi meritată răsplată pentru activitatea pas-toral-misionară pe care o desfăşoară înaceastă parohie.  Totodată, Înaltpreasfințit-ul Părinte Timotei a acordat Diplome demulțumire credincioșilor MărioaraAbrudeanu și Aurel Bedread pentru spri-jinul acordat la lucrările efectuate. La final,preotul paroh a mulţumit Chiriarhului pen-tru purtarea de grijă şi dragostea părinteascăpe care a arătat-o faţă de credincioşii aces-tei parohii precum şi pentru distincţia acor-dată care oglindeşte dragostea şi jertfelniciabunilor credincioşi ai parohiei faţă de Sfân-ta Biserică.  În încheiere preotul paroh amulţumit tuturor celor prezenţi pentrudragostea, jertfelnicia şi pentru ostenelilesuportate pentru a fi împreună la această săr-bătoare a parohiei.Binecuvântare de lucrări înParohia OstrovÎn după-amiaza zilei de duminică, 15octombrie 2017, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, însoțit deprotopopul Lipovei, pr. Ioan Jidoi și arhid.Tiberiu Ardelean, inspector bisericesc, apoposit în Parohia Ostrov din Protopopiat-ul Lipova, unde a binecuvântat lucrările deînfrumusețare, interioare și exterioare, effec-tuate la sfânta biserică precum și noileobiecte de cult achiziționate prin grija părin-telui paroh Eugen Volungan.În continuare Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei a săvârşit în biserica parohială cuhramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” slu-jba Vecerniei la sfârşitul căreia a adresat unbogat cuvânt de învăţătură credincioşilorprezenţi în număr mare, despre ,,Cinstire șidobândire”, odată cu hramul bisericii paro-hiale ,,Sf. Cuv. Parascheva” și binecu-vântarea lucrărilor effectuate în ultimavreme, ca un dar din partea sfintei. Viața eide dăruire lui Dumnezeu prin ajutorareacelor ce o cinstesc a constituit și îndemnulputernic pentru râvna credincioșilor de aîngriji sfântul locaș, înzestrarea continuă aacestuia reflectând și darul ocrotitoareiduhovnicești. Citirile zilei încă, lămurescaceastă stare prin rodirea înzecită sau însu-tită a ascultării și urmării cuvântului luiDumnezeu. ,,Mântuirea celui după chip”

cântată în imnografia zilei o arată și sfinteleicoane prin pomenirea Sinodului al VII-leaEcumenic, ea însemnând urmarea Mântu-itorului Însuși, El fiind Semănătorul semi-nței în pământul cel bun al sufletelor creș-tine, a subliniat Înaltpreasfințitul PărinteTimotei.La finalul slujbei, Înaltpreasfinția Sa i-a oferit părintelui paroh Eugen Volungat,distincția de iconom stavrofor, în semn deapreciere pentru toată lucrarea misionar-duhovnicească depusă în această parohie depeste 42 de ani.Prezență arhierească la hramul bisericii din ConopÎn ziua de sărbătorire a Sfântului MareMucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, joi,26 octombrie 2017, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, afost prezent la hramul Parohiei Conop, Pro-topopiatul Lipova.Sfânta Liturghie a fost oficiată de unsobor de preoți, sub protia părintelui IustinPopovici, consilier cultural al Arhiepis-copiei Aradului în prezența numeroșilorcredincioși și a tinerilor și copiilor partici-panți la programele catehetice ale parohiei.Din sobor, alături de părintele consilier, afăcut parte și părintele Ioan Jidoi, pro-topopul Lipovei.La momentul cuvenit, Chiriarhul locu-lui, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a ros-tit un cuvânt de învățătură pus sub titlul,,Jertfelnicie pilduitoare”(cf.citirilor scrip-turistice ale sărbătorii) în care a prezentatviețile sfinților din aceste zile, între carestrălucesc Sfântul Mare Mc. Dimitrie șiSfântul Cuv. Dimitrie Basarabov, amintindși de prăznuirea lor în mod deosebit în Cap-itala țării, cu participarea reprezentanțilorBisericilor Ortodoxe surori. ÎnaltpreasfințiaSa a mai amintit că sfinții din aceste zilereprezintă icoana sfinților militari, care s-aujertfit pentru credința lor în Hristos iar Sfân-tul Dimitrie cel Nou arată câmpul jertfelni-ciei vieții monahale. Numele lor în limbanoastră se tălmăcește în legătura pământu-lui și îndeletnicirilor privind lucrarea aces-tuia, ceea ce motivează, desigur, între altele,și alegerea hramului bisericii de către cred-incioșii locului. În acest context se invocăharul lui Dumnezeu prin rugăciunile celorpomeniți pentru roada pământului șipropășirea în tot lucrul bun, a mai adăugatÎnaltpreasfinția Sa.La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhularădean l-a felicitat pe părintele paroh SorinCiurlea pentru frumoasa activitate pastoral-misionară pe care o desfășoară în cadrulparohiei, în mod special în mijlocul tinerilorșcolari.În continuare, soborul de preoți auînconjurat biserica cu icoana hramului, pra-pori și au rostit ectenii, după cum estetradiția locului în ziua hramului.După aceasta soborul de preoți, ausăvârșit Taina Sfântului Maslu în bisericaparohială și un parastas pentru toți ctitorii,slujitorii și ostenitorii acestei biserici.Cuvântul de învățătură a aparținut părinteluiIustin Popovici. Tot astăzi a avut loc șiîntrunirea cercului misionar nr. 2 Radna,coordonat de către părintele Marius Murgu.Referatul cu tema ,,Patriarhul Iustinian –înțelept apărător al Bisericii în timpulregimului comunist” a fost susținut de cătrepărintele Stelian Covăsânțan de la ParohiaCladova.Răspunsurile liturgice au fost oferitede către un grup de studenți de la Facultateade Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad și de către cântăreții parohiilorvecine.La acest eveniment al parohiei au fostprezenți domnul Iustin Cionca, președinteleConsiliului Județean Arad, domnul primaral Comunei Conop și alți invitați de seamă.Slujire arhierească la biserica,,Sf.M.Mc. Dimitrie” din Parohia Vladimirescu IÎn Duminica a 24-a după Rusalii, 29octombrie 2017, Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat înmijlocul credincioșilor din ParohieVladimirescu I, pentru a sărbători pe ocroti-torul spiritual al parohiei. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa asăvârșit Sfânta Liturghie arhierească în bis-erica parohială cu hramul ,,Sfântul MareMucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”,înconjurat de un sobor de preoți și diaconi,în prezența autorităților locale și anumeroșilor credincioși, tineri și vârstnici.Cuvântul de învățătură rostit de Chiri-arh a fost pus sub titlul ,,Pământ sfințit”(înlegătura sărbătoririlor Patriahiei Româneprivind aniversarea unui deceniu de arhipăs-torire a Preafericitului Părinte PatriarhDaniel, a anului omagial și comemorativ șipotrivit citirilor scripturistice ale duminicii:Efeseni 2; Luca 8), în care a prezentat viețilesfinților Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Dim-itrie cel Nou și Serafim de Sarov, cinstițiîn aceste zile, oglindindu-se unitateaOrtodoxiei de pretutindeni și mai ales apopoarelor ce au purtat greutățile vre-murilor, pilduirea celor pomeniți fiindpentru creștini îndemnul de a stărui înrâvna spre asemănarea cu Dumnezeu.Sfintele lor moaște sunt mărturii a sfințiriicelor ce ne înconjoară, prin îmbunătățireacontinuă a propriei ființe, având haruldivin de care se învrednicește întreagafăptură. Hramul bisericii parohiale subocrotirea spirituală a Sfântului Mare Mc.Dimitrie, prilejuiește și în acest loc trăireaîn atmosfera praznicului amintit. Referi-tor la Evanghelia zilei, ÎnaltpreasfințiaSa a mai adăugat că ,,vindecarea șiînvierea, săvârșite de Mântuitorul, dau odeplină încredințare despre puterea luiDumnezeu care plinește toate spre bine”.La final, părintele paroh Petru Bercean-Negrean a mulțumit ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei pentru prezența în mijloculpăstoriților săi la acest ceas de sărbătoare aparohiei, precum și tuturor slujitorilor șicredincioșilor prezenți.
AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Sărbătoarea AcoperământuluiMaicii Domnului,la Mănăstirea Arad-GaiMănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlp-nicul” din cartierul Arad – Gai este unadintre puținele așezăminte monahale dințara noastră care are trei hramuri închinateMaicii Domnului: „Veşmântul Maicii
Domnului”, „Brâul Maicii Domnului” şi„Acoperământul Maicii Domnului”. Cuacest binecuvântat prilej, la sărbătoarea,,Acoperământului Maicii Domnului”,Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, înconjurat de un sobor de ieromonahi,preoţi și diaconi a săvârşit SfântaLiturghie în biserica nouă a aceastei vetremonahale, în prezenţa unui însemnatnumăr de credincioşi.În cuvântul de învăţătură Ierarhul atransmis celor aflați în biserică îndemnulca ,,sub Acoperământul Maicii Domnului
să gândim frumos despre oameni, să-i
ajutăm cu fapta, cuvântul și rugăciunea,
așa după cum și noi dorim ca oamenii să
se comporte față de noi. Să-i iubim pe cei
care ne doresc răul sau ne fac rău, încât
să ne asemănăm cu Dumnezeu în iertare
și iubire. Apoi, Preasfinția sa a adăugat
că trebuie să fim buni și milostivi cu
oamenii, după cum Dumnezeu este
milostiv cu toatălumea. Să nu așteptăm de
la oameni doar să fim lăudați, iubiți și
ajutați, ci mai întâi noi să facem în fami-
lie și societate gesturile pe care Mântu-
itorul Iisus Hristos le-a săvârșit pentru
oameni”, a subliniat Preasfințitul PărinteEmilian.După Sfânta Liturghie, Ierarhulîmpreună cu soborul slujitor, maicile șipelerinii prezenți, a săvârșit o procesiunecu icoana Acoperământului Maicii Dom-nului în jurul bisericii noi a mănăstirii.La finalul slujbei, părintele MacarieDeleu, în numele maicii starețe EcaterinaJoldeș și a obștii monahale, a mulţumit ier-arhului, părinţilor slujitori şi credincioşilorpentru prezenţă şi pentru împreuna-rugăci-une.

Slujire arhierească laChișineu CrișÎn duminica a 20-a după Rusalii (aÎnvierii fiului văduvei din Nain), 8octombrie 2017, credincioșii Parohiei Orto-doxe Chișineu-Criș I, Protopopiatul Arad,au avut bucuria să-l primească în mijlocullor pe Preasfințitul Părinte Emilian Crișan-ul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, care cu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a poposit în această parohie pen-tru a oficia Sfânta Liturghie Arhierească.La orele dimineții, Preasfinția Sa a fostîntâmpinat în fața bisericii parohiale de cătrepreotul paroh Daniel-Mirel Dumitru, decopiii care au înmânat flori înaltului oaspeteși de mulțimea credincioșilor prezenți. Înnumele Consiliului Parohial, al tuturor cred-incioșilor și al său, părintele paroh Daniel-Mirel Dumitru a adresat PreasfințituluiPărinte Emilian un cuvânt de bun venit încare a exprimat bucuria tuturor celorprezenți, prilejuită de vizita în parohie aPreasfinției Sale.În continuare Preasfințitul Părinte Epis-cop Emilian Crișanul a săvârșit în bisericaparohială cu hramul Înălțarea Domnului,Sfânta Liturghie Arhierească, înconjurat deun sobor de preoți și diaconi.La momentul cuvenit, Preasfinția Sa,pornind de la pericopa evanghelică aduminicii, a rostit un cuvânt de învățătură.La finalul Sfintei Liturghii, părinteleparoh a mulțumit Preasfințitului PărinteEmilian pentru primul popas duhovnicescîn mijlocul credincioșilor din Chișineu-Criș,de la instalarea Sa în demnitatea de Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, toto-dată adresând Preasfinției Sale invitația cași cu alte prilejuri să cerceteze această paro-hie. Răspunsurile la Sfânta Liturghie aufost date de corul parohiei.
ACTIVITĂŢIEDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Deschiderea noului an universitar la Facultatea deTeologie Ortodoxă din AradÎn zilele de 30 septembrie și 2octombrie 2017 au avut loc festivitățile ded-icate începutului noului an universitar 2017-2018 pentru studenții și cadrele didactice aleFacultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din cadrul Universității „AurelVlaicu” din Arad.Astfel, în ziua de 30 septembrie, cubinecuvântarea și în prezența Înaltpreas-fințitului Părinte dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, a PreasfințituluiEpiscop vicar dr. Emilian Crișanul, a rec-torilor Universităților arădene, a reprezen-tanților instituțiilor centrale și locale,prezenți în aula magna a Universității„Aurel Vlaicu”, a fost declarat deschis noulan universitar.În cuvântul rostit cu acest prilej, ÎPS Saa amintit de legătura dintre Școală și Biser-ică, legătură întărită și de faptul că debutulanului universitar este apropiat ca timp deînceputul anului bisericesc, această tradițiebisericească trimițând către momentulcreației universului de către Dumnezeu:„Așa înțelegem faptul că întreg efortul întrucunoaștere, implicat profund în actul aca-demic, trebuie pus sub binecuvântareaCelui de Sus, tocmai pentru ca acest demersgnoseologic să tindă mereu spredesăvârșire, încât omul se arată a fi aici înîmpreună lucrare cu Creatorul Însuși. Spreaceste înălțimi ne cheamă însuși patronulspiritual al acestei Universități, pionierul înale aviației, Aurel Vlaicu”. În continuare,Înaltpreasfințitul Timotei a salutat acestnou început, care dă speranțe frumoase pen-tru viitor, având în vedere performanțeledemonstrate în trecut, atât pe plan naționalcât și internațional.Ziua de luni, 2 octombrie a debutat cuoficerea Sfintei Liturghii în Catedrala Vechea orașului, din sobor făcând parte Preas-fințitul Părinte dr. Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului și părințiiprofesori, alături de care s-au aflat studenții

și ostenitorii instituției teologice arădene.La finalul slujbei, părintele decan, preotulprofesor dr. Cristinel Ioja, a mulțumit Înalt-preasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei,cât și Preasfințitului Părinte Emilian Crișan-ul, pentru binecuvântări și pentru întregulsprijin acordat școlii teologice, arătând căînceputul noului an s-a făcut, pentru a 26-aoară, sub auspiciile Sfintei Liturghii, ceea cearată că întreg corpul profesoral cât și stu-denții acestei facultăți se integrează în spir-itul Tradiției Patristice, prin care suntemtoți chemați a-l mărturisi pe Hristos șiEvanghelia Sa într-o lume secularizată plinăde provocări, fiind întru ascultare fiască fațăde ierarhia bisericească.În încheiere, Preasfințitul Emilian aadresat cuvântul de binecuvântare dinpartea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Tim-otei, exprimându-și, la rându-i bucuria șionoarea de a face parte din acest corp pro-fesoral, îndemnându-i pe cei prezenți în alua ca model de mărturisire a Mântuitoru-lui Hristos, pe patronul spiritual al Facultățiide Teologie din Arad, preotul martir IlarionFelea.Debut academic pentru studenții și profesorii UVVGdin AradLuni, 2 octombrie, la ora 11:00, teatruldin Arad s-a arătat neîncăpător pentru stu-denții, profesorii, părinții, partenerii și ofi-cialii care au dat curs invitației universitățiiarădene de a celebra cum se cuvine noulînceput de an academic. Pe scenă, la masaoficialităților, pe lângă invitata de onoare,prof.univ.dr. Claude Vivier Le Got – preşed-intele FEDE, au urcat și: prof.univ.dr.Coralia Cotoraci – rectorul UVVG Arad,prof.univ.dr. Aurel Ardelean – rector fonda-tor și președinte al UVVG Arad, FlorinaVasilescu – directorul Cancelariei Prefec-tului, prof.univ.dr. Ramona Lile – rectorulUAV Arad, Anca Stoenescu – inspectorșcolar general ISJ Arad, Călin Bibarț –viceprimarul Aradului, Sergiu Bîlcea –vicepreședintele CJA, IPS Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului, PS EmilianCrișanul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului, prof.univ.dr. Sorin Bașchir –președintele Senatului UVVG Arad şiprof.univ.dr Ágoston Szél, rectorul Uni-versității Semmelweis din Budapesta.Cuvintele rostite de oficiali la deschidereaanului universitar au avut scopul de a-idirecţiona pe tinerii studenţi, de a le indicaşansele pe care le au în viitor.Invitați de seamă pentru UVVGCea mai frumoasă zi pentru studenții șicadrele universitare din cadrul Universitățiide Vest „Vasile Goldiș” Arad a început, defapt, la ora 9:00 cu depuneri de coroane laStatuia Marelui Corifeu „Vasile Goldiș”,din Piața Revoluției. A urmat, la ora 11:00,Festivitatea de deschidere a noului an uni-versitar la Teatrul Clasic „Ioan Slavici”. Laora 14:00, toată suflarea academică, însoțităde studenți și invitați s-au deplasat în Aula„Ștefan Cicio-Pop” a UVVG, de pe Bule-vardul Revoluției nr. 94 – 96, unde a avutloc decernarea titlului de Doctor HonorisCausa doamnei prof.univ.dr. Claude Vivi-er Le Got. Invitata specială Claude VivierLe Got este președintele FEDE (Federaţiapentru Educaţie în Europa/Federaţia Euro-peană a Şcolilor), care se bucură de statutparticipativ în cadrul Consiliului Europei,dar este și preşedinte al Comisiei pentruEducaţie şi Cultură a Conferinţei OING aConsiliului Europei cu drept participativ înConsiliul Europei.Vizita arhierească la Centrulpentru Vârstnici din AradProgramul „Ceai bun de suflet” a fostderulat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitu-lui Părinte Timotei și la Centrul de îngrijirea persoanelor vârstnice din cadrul Direcțieide Asistență Socială a Primăriei Arad. Pro-gramul social a fost implementat aici dePreasfințitul Părinte Emilian,Episcop vicaral Arhiepiscopiei Aradului cu sprijinul Sem-inarului Teologic Liceal Ortodox din Arad.Preasfinția Sa s-a întâlnit cu o parte dintrevârstnici în capela cu hramul „Sf. Ap.Andrei” din incinta Centrului, unde, împre-ună cu cei doi preoți misionari ai centruluis-a rugat pentru sănătatea și ajutor celorvârstnici. Preasfințitul Părinte a cercetat

apoi pe toți cei 150 de vârstnici instituțion-alizați aici, oferindu-le iconițe și cărți derugăciuni și stând de vorbă cu fiecare. Lafinal, Preasfințitul Părinte s-a întâlnit cuvârstnicii în sala de vizite unde a servit ceaiși a cântat pricesne alături ei.Directorul centrului, doamna FiraPopa, a fost prezentă la eveniment.Conferințele preoțești de toamnă înArhiepiscopia AraduluiProtopopiatul AradÎn ziua de 3 octombrie 2017 s-au des-fășurat lucrările conferinței de toamnă apreoților din protopopiatul Arad. Programula debutat, în Catedrala veche a Aradului, cusăvârșirea Tedeum-ului, oficiat de cătrePreasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, încon-jurat de un sobor de preoți și diaconi.În continuare, lucrările conferinței s-au desfășurat în aula Facultății de TeologieOrtodoxă “Ilarion V. Felea”. În deschidere,preaonoratul părinte Flavius Petcuț, pro-topopul Aradului, a salutat prezența ier-arhilor la lucrările acestei conferințe, pre-cum și prezența preacucernicilor părinți dinparohiile protopopiatului.În cuvântul său, ÎnaltpreasfințitulArhiepiscop Timotei a evocat figura prov-idențială a Preafericitului Părinte PatriarhIustinian Marina ,,întru întărirea sau con-solidarea statutului Bisericii OrtodoxeRomâne atât în plan legislativ, cât și în ceeace privește administrarea ei, având științaalegerii căilor celor mai bune pentruapărarea și promovarea Bisericii atât în țarăcât și peste hotare, prin relațiile ecumenice.De aceea, vremea Patriarhului Iustinian șia atitudinii sale ne poate aduce multă învăță-tură pentru vremurile pe care le trăim acum,fiind cu recunoștință față de personalitateaacestuia, acum când se împlinesc patrudecenii de la trecerea sa la cele veșnice”.Conferința dedicată personalității Patri-arhului Iustinian a fost susținută de cătrepreacucernicul părinte Nicolae Rădulescu,de la parohia Sântana II. Printre coreferențis-au numărat preacucernicii părinți: UngurPetrică (parohia Felnac), care a evidențiatcâteva date statistice și chipuri istorice refer-itoare la jertfele preoților și credincioșilorortodocși în temnițele comuniste; MândraDan (parohia Fântânele) care a evocat figu-ra părintelui Iustin Pârvu; Ștefan Horea(parohia Secusigiu) care a evocat figurapărintelui arădean Tudor Demian.Invitat fiind la cuvânt, PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul și-a manifestatbucuria de a fi prezent în mijlocul preoților,adresându-le primul său salut ca Episcopvicar preoților din Protopopiatul Arad. Înrelație cu cele prezentate anterior, Preas-finția sa a adus mărturia apropierii delocurile în care a trăit și slujit Patriarhul Ius-tinian, din care a putut observa personali-tatea acestuia. Felicitându-i pe referenți,Preasfinția Sa i-a îndemnat pe preoțiiprezenți să fie cu luare aminte la mărtur-isirea lor de astăzi, căutând să se îngrijeacă,cu atenție, atât de familiile lor cât și de toțiparohienii, invitându-i la o implicare maimare în ceea ce privește educația copiilor,de care depinde viitorul parohiilor, al pro-topopiatelor și al eparhiei, încredințându-ide toată dragostea și slujirea sa, spreîntărirea Bisericii lui Hristos și a neamuluinostru. Protopopiatul IneuLuni, 9 octombrie 2017, a avut locconferința preoțească semestrială de toam-nă în Protopopiatul Ineu, având ca temă:„Anul comemorativ Justinian Patriarhul şial apărătorilor Ortodoxiei în timpul comu-nismului în Patriarhia Română.” Debutul zilei l-a constituit săvârșireaslujbei de Te Deum în Biserica cu hramul„Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” aParohiei Ineu, de un sobor alcătuit din Pr.Petru Ardelean – Parohia Chișlaca, Pr.Pavel Roșu – Parohia Mânerău, Pr. Ghe-orghe Giurgiu – Parohia Nadăș, și Arhid.Asist. Univ. Drd. Paul-Tiberiu Ardelean– Inspector eparhial, în prezența Părin-telui Ic. Stavr. Silviu-Nicolae Faur, con-silier administrativ-bisericesc al Arhiepis-copiei Aradului, a Părintelui Ic. RaduConstantinescu, secretar eparhial și a pre-oților din protopopiat, care au asiguratstrana.

 Lucrările conferinței au continuat lasediul Protopopiatului Ineu, unde Pr. Ic.Stavr. Adrian Zaha, Protopopul Ineului,împreună cu preoții protopopiatului auîntâmpinat pe Preasfințitul Părinte Dr. Emil-ian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepis-copiei Aradului, care din încredințarea șicu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopal Aradului a prezidat lucrările conferinței.Preafințitul Părinte Emilian Crișanul atransmis mesajul de binecuvântare șipurtare de grijă a Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei, exprimându-și totodată bucuriade a fi pentru prima dată în mijlocul tutur-or preoților din acest protopopiat. Preas-fințitul Părinte a evocat personalitatea Patri-arhului Justinian, amintind și de slujiriledin satul natal și din bisericile undePreafericitul a activat ca preot. Referentul principal al conferinței afost Pr. Marius Leucuța – Parohia AgrișulMare, cu tema „2017 – împlinirea a 40 deani de la trecerea la cele veșnice a Patri-arhului Justinian – prezentare biografică”. Protopopiatul LipovaÎn ziua de 12 octombrie 2017, cubinecuvântarea Înaltpreasfințitului PărinteDr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui și în prezența Preasfinţitului Părinte Dr.Emilian Crişanul, Episcopul- vicar alArhiepiscopiei Aradului a avut loc la Sfân-ta Mănăstire Feredeu, Conferința de toam-nă a preoților din Protopopiatul Lipova.Lucrările conferinței au debutat cu slu-jba de Te-deum oficiată în Paraclisul devară al Sfintei Mănăstiri, Sfinţit şi târnositrecent de Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Tim-otei Seviciu, la ora 9,30, din sobor făcândparte pe lângă Presfinţitul Părinte EmilianCrişanul şi POn Pr. Jidoi Ioan- ProtopopulLipovei, PC Pr. Ardeuan Florin Dan- paro-hia Chesinţ, PC. Arhid. Ardelean Tiberiu-Inspector Eparhial şi PC. Diac. ProteasaMircea.În continuare PO Pr. Ioan Jidoi, pro-topopul Lipovei, a deschis lucrările con-ferinței de toamnă, aducând cuvânt demulțumire și prețuire ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului care deşi nu a putut fi, din binecu-vântate pricini în rândul preoţilor din Pro-topopiatul Lipova, a delegat pe Preasfinţi-tul Părinte Episcop- vicar Emilian Crişanulsă prezideze lucrările Conferinţei de toam-nă a preoţilor din Protopopiatul Lipova. În cuvântul Preasfinției Sale, Preas-finţitul Părinte Emilian Crişanul a asiguratpe toţi cei prezenţi că chemarea sa, aceea dea fi Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, facută de către membrii Sfântului Sinodîn frunte cu Preafericitul Părinte PatriarhDaniel, având la bază şi binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei Seviciu,va fi făcută cu deplină responsabilitate şi îndeplină ascultare faţă de Întâistătătorul nos-tru. Fiind ,,Anul comemorativ JustinianPatriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei întimpul comunismului” , în continuarealucrărilor Conferinţei de toamnă a urmatprezentarea lucrărilor de către Pr. ArdeuanFlorin Dan- parohia Chesinţ- conferenţiar,Pr. Balint Cosmin Teodor- parohia LipovaBăi- coreferent I, Pr. Baba Călin Teodor-parohia Şiştarovăţ- coreferent II, Pr. FloreaFlorin- parohia Groşii Noi- coreferent III şiPr. Ungureanu Cristian – parohia Zăbalţ-coreferent IV.Protopopiatul SebișLuni, 23 Octombrie 2017, în bisericacu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail siGavriil”, din Sebiș, a avut loc conferința detoamnă a preoților din Protopopiatul Sebiş.În prima parte a întâlnirii, începând cu ora9,00, a fost săvârșită slujba de Te-deum, decătre Preasfințitul Emilian Crișanul – Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, alăturide un sobor de preoți și diaconi.În continuare, Preaonoratul PărinteProtopop Alexandru Botea, a deschislucrările conferinței preoțești de toamnă,prin rostirea unui cuvânt de bun venit –delegației chiriarhale, în frunte cu Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanul – Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului. Lucrărileconferinței au fost prezidate de Preasfinți -tul Părinte Emilian Crișanul. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Pr. Marian Ciucur de la Parohia Butenia susținut referatul principal cu titlul: „Jus-tinian Patriarhul – apărător al bisericii întimpul perioadei comuniste”.Concluzionând, Preasfințitul PărinteEmilian, a împărtășit câteva amănuntelegate de viața și activitatea PatriarhuluiJustian, atât de pe vremea când acesta acti-va ca preot la Vâlcea cât și multiplele real-izări ce s-au înfăptuit în ceea ce priveștelucrarea Bisericii în vremuri potrivnice, prinpurtarea de grijă a vrednicului de pomenire-Patriarhul Justinian. Totodată, pilda Patri-arhului Justinian trebuie să ne motivezespre a sluji responsabil – spunea Preasfințiasa – împlinind misiunea și chemarea pecare și astăzi ca și atunci, Biserica Ortodoxă– prin slujitorii ei – o are, iar preoții suntchemați să-și aducă aportul la o slujire aten-tă, dinamică, unitară și responsabilă înpropovăduirea Evangheliei lui Hristos.În cele ce au urmat, au fost discutateprobleme de natură administrativ-misionară. Părintele prof. Vasile Mihoc a conferențiat la AradLa Teatrul Clasic „Ioan Slavici” a avutloc marți, 03 octombrie 2017, o conferințăpublică despre valorile creștine ale familiei,având invitat pe Părintele Vasile Mihoc, opersonalitate spirituală cu o bogată activitateinternațională. Evenimentul a fost organizatla inițiativa și cu binecuvântarea Înalt-preasfințitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului.În cadrul conferinței Pr. Prof. Univ. Dr.Vasile Mihoc a subliniat faptul că „suntemcreați pentru iubire, ca reflexie a lui Dum-nezeu și a iubirii sale. Familia este icoanaiubirii lui Dumnezeu față de noi. Familiarăspunde la o vocație specifică și trebuieînțeleasă ca o consacrare în iubire, iarvocația firească a familiei este de a-i educape copii, pentru ca să crească în respons-abilitate față de sine și față de alții. Fiecaredintre noi este chemat să fie „instrument” aliubirii lui Dumnezeu și acest lucru este fru-mos, frumos, frumos”. Un lucru demn demenționat este faptul că un număr de 10tineri din cadrul Centrului de Integrare prinTerapie Ocupațională Tabacovici alDGASPC Arad au participat la conferințafilocalică, însoțiți de domnul Ban Emilian(Șef CITO Tabacovici) și de domnulSorinRoșca (Inspector la DGASPC Arad).Ziua Mondială a Educației, sărbă-torită la VingaPe 5 octombrie, în întreaga lume, sesărbătorește Ziua Mondială a Educației.Evenimentul ține să ne reamintească faptulcă o educație de calitate reprezintă cheiaunei reușite profesionale.În această zi, la inițiativa doamneidirector Nicoleta Ivan, în cadrul LiceuluiTehnologic Vinga din județul Arad au avutloc manifestări specifice momentului.Astfel, începând cu ora 10 s-a oficiat unparastas pentru dascălii care au predat înacest liceu și au trecut la cele veșnice. Aurmat apoi un scurt moment de cântece șiversuri închinate dascălilor, moment susțin-ut de elevii acestei instituții.După aceea, au fost acordate diplomeprofesorilor pensionari cât și celor care aupredat pentru o vreme atât la școala dinVinga cât și la cea din Mănăștur. Cuprinșide emoție, fiecare dintre aceștia au rostit oalocuțiune în cadrul căreia au rememoratvremurile trecute. În acestă zi deosebită, lemulțumim tuturor dascălilor care, înainte deorice, pun suflet în munca lor zilnică mod-elând caractere pentru viitor!Alimente pentru Cantina socială ,,Sf. Nicolae” din AradCu prilejul Zilei Naționale a Educației,5 octombrie, elevii Școlii Gimnaziale”Iustin Marșieu” din Socodor, îndrumațide bunii lor dascăli cu suflet mare, au adunatpeste 3 tone de alimente pentru săracii carebeneficiază de serviciile sociale oferite deCantina socială ”Sfântul Ierarh Nicolae”administrată de Arhiepiscopia Aradului.Scopul acestei activități a fost acela dea-i ajuta pe semenii lor aflați în suferință șinevoie. Cantina socială „Sf. Ierarh Nicolae”dăruiește zilnic, celor 100 de beneficiari, omasă caldă la amiazi. Beneficiarii sunt per-

soane vulnerabile din municipiul Arad (per-soane cu handicap, persoane de etnie romă,persoane în vârstă care nu au nici un venit,sau care au o pensie mică, pensie socială,familii cu mai mulți copii, persoane fărăloc de muncă) la care se adaugă și copiiiCentrului de zi „Nașterea Maicii Domnu-lui” a Asociației Filantropia Arad.„Acțiunea social-filantropică inițiatăde cadrele didactice ale școlii, se află la acincea ediție și se dorește a continua și înanii următori prin parteneriat cu Arhiepis-copia Aradului. Transportul colectei s-aefectuat vineri 6 octombrie 2017 prinbunăvoința părințiilor acestor copii credin-cioși.” a menționat doamna Rodica Palcudirectorul acestei școli.Examen de CapacitatePreoțească în ArhiepiscopiaAraduluiSub conducerea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,marţi, 10 octombrie 2017, la Centruleparhial, s-a desfăşurat sesiunea de toamnăa examenului de Capacitate preoţească pen-tru absolvenţii de facultate şi master ai Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea”din Arad, fii duhovniceşti ai Arhiepis-copiei Aradului, doritori să devină slujitoriai sfintelor altareAceştia au susţinut probascrisă şi proba orală, în sala de şedinţe aCentrului Eparhial.La examen s-au înscris şi au participatun număr de 11 candidaţi. Comisia deexaminare, compusă din părinţi profesori despecialitate şi părinţii consilieri de la Cen-trul eparhial, a fost prezidată de Înaltpreas-finţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului iarVicepreşedinte al Comisiei de examinare afost Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.În deschiderea sesiunii ÎnaltpreasfinţiaSa, după ce a arătat importanţa acestui exa-men, care are drept scop evaluarea cunoşt-inţelor de specialitate, dar şi cercetareadevoţiunii sau chemării preoţeşti, i-a binecu-vântat pe candidaţi şi le-a urat mult succes.Examenul a debutat cu susţinerea exa-menului scris, în cadrul căruia, candidaţilorli s-au evaluat cunoştinţele din domeniuladministrativ-bisericesc, drept canonic şilegislaţie, pastoral – misionar şi social, cate-hetic, mass – media şi activităţi cu tineretul,economic – financiar şi patrimonial. Apoi,la orele prânzului, a avut loc proba practică.Proba orală a constat din examinareacunoştinţelor de tipic şi liturgică, muzicăbisericească, omiletică şi catehetică.Prin acest mod se realizează o depar-tajare a absolvenţilor care devin candidaţipentru parohiile din eparhia noastră.Candidaţilor li s-a prezentat hotărâreaSfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne din 4 iulie 2013 privind valabili-tatea examenului de capacitate preoţeascăpentru cei care au obţinut cel puţin media9.00 să fie de 2 ani (iar pentru cei care au
obţinut media sub 9.00 este de 1 an, cf.
hotărârii nr.1199 din 9 iulie 2008), timp încare vor putea participa la concursurile deocupare a unui post clerical.După încheierea sesiunii de examen, întemeiul notelor şi mediei obţinute, toţi can-didaţii au fost declaraţi promovaţi. Aceştiavor avea dreptul să candideze la ocupareaunui post clerical în cadrul ArhiepiscopieiAradului.IPS Timotei s-a întâlnit cuambasadorul Republicii Belarus în RomâniaJoi, 12 Octombrie 2017, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, s-a întâlnit cu Excelenţa Sa, dlAndrei Grinkevich, Ambasadorul Repub-licii Belarus în România, care a efectuat ovizită de curtoazie la Instituţia PrefectuluiJudeţului Arad.„Relațiile interregionale trebuie săocupe un loc fruntaș în relațiile noastre bilat-erale, identificând puncte comune pentru aaduce împreună oamenii de afaceri din celedouă țări.” – a spus Ambasadorul RepubliciiBelarus în România.D-na Florentina Horgea, PrefectulAradului: „Sunt convinsă că întâlnirea deastăzi va însemna pentru noi și pentrucomunitatea din Arad o continuare fericităa ideii de a ne cunoaște mai bine, de a

comunica mai bine și de a cultiva o relaţiedurabilă, pentru binele nostru comun”.Filantropia copiilor – acțiunesocială a elevilor arădeniMântuitorul Hristos este modeluldesăvârşit de înţelepciune bunătate, frumosşi iubire a aproapelui. La fel şi noi oameniicreştini trebuie să-i urmăm modelul atât câtne este cu putinţă fiecăruia dintre noi. Cu câteducaţia religioasă în mod special esteîncepută la o vârstă fragedă, cu atât val-oarea sa va fi mai mare. Mai întâi în fami-lie, copii învaţă să-şi manifeste într-un anu-mit fel sentimentele, îşi formează deprinderide conduită cu ajutorul cărora să devinăpersoane deschise comunicării cu Dum-nezeu şi cu semenii. Apoi în școală, copiiipot învăța că împreună pot fi un sprijinimportant în ajutorarea celor neputincioși.O activitate deosebită a fost desfășuratăvineri 20 octombrie 2017 de către copiiiColegiului Național „Vasile Goldiș” Arad laCantina socială „Sf. Ier. Nicolae” aArhiepiscopiei Aradului. Elevii, îndrumațide prof. învățământ primar Ștefănuț Cristi-na Maria și de prof. învățământ primarCociuban Alexandra, au adunat alimentepentru săracii care beneficiază de serviciilesociale ale Arhiepiscopiei. Copiii au adus lacantină aceste daruri, fiind primiți de părin-tele Gabriel Mariș consilier social al Sec-torului Social Filantropic și Misionar aleparhiei și de Geanina Ștefănuț asistentsocial al acestui sector. Copiilor le-a fostprezentată activitatea desfășurată în cantinasocială, centrul de zi pentru copii „NaștereaMaicii Domnului”, Cabinetele medicale„Sf. Doctori fără de arginți Cosma și Dami-an” și Centrul de Incluziune Socială. Lafinal, copiii au făcut cunoștință cu o partedintre beneficiarii cantinei, veniți după mân-care.Scopul acestei activități a fost acela dea-i ajuta pe semenii lor aflați în suferință șinevoie. Cantina socială „Sf. Ierarh Nicolae”dăruiește zilnic, celor 100 de beneficiari, omasă caldă la amiazi. Beneficiarii sunt per-soane vulnerabile din municipiul Arad (per-soane cu handicap, persoane de etnie romă,persoane în vârstă care nu au nici un venit,sau care au o pensie mică, pensie socială,familii cu mai mulți copii, persoane fărăloc de muncă) la care se adaugă și copiiiCentrului de zi „Nașterea Maicii Domnu-lui” a Asociației Filantropia Arad.Acțiune socială a militarilorarădeniCu toţii ştim că există oameni bogaţi şisăraci, oameni cu o poziţie socială privile-giată şi semeni de-ai noştri a căror traiecto-rie pe marea învolburată a acestei vieţi nu afost tocmai conform visului lor. Există inimide piatră, insensibile la ceea ce se întâmplăîn jurul lor, însă sunt şi suflete care radiazăbunătate iar rodul aceste virtuţi alese se răs-frânge cu generozitate acolo unde estenevoie. Sămânţa sădită în sufletele acestoroameni deosebiţi a adus rod însutit iar dinacest dar ei au ales să dăruiască şi celor aflaţiîn situaţii greu de ingerat pentru noi cei caretrăim în confort.Astfel militarii din CetateaAradului împreună cu credincioşii Para-clisului Eparhial “ Trei Insule” al Arhiepis-copiei Aradului, în preajma zilei Armateiau continuat cu aceiaşi dragoste gestulumanitar pe care l-au făcut pe mai multe rân-duri în acest an şi au vizitat mai multe familiinevoiaşe. Bătrâni şi copii s-au bucurat dedaruri constând în alimente, îmbrăcăminte,jucării, rechizite şcolare. Zâmbetul smulsde pe faţa brăzdată de timp a bătrănilor, râsulzglobiu al copiilor care nu se aşteptau ca înaceastă perioadă de toamnă să primeascăcadouri arată că cei cărora se datorează aces-te gesturi au o inimă mare şi o verticalitatespirituală care face cinste societăţii şi medi-ului în care vieţuiesc. Cu cuvintele Sfântu-lui Apostol Iacov care spune că “credinţafără fapte este moartă”(Iacov 2.20) avemnădejdea că asemenea gesturi sunt şi vor fifăcute cu timp şi fără timp din dragoste şisolidaritate creştină.Comemorarea PatriarhuluiJustinian în cadrul CerculuiMisionar AradJoi, 19 octombrie 2017, cu binecu-vântarea și în prezența Înaltpreasfințitului

Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, aavut loc întrunirea Cercului pastoral-misionar Arad, coordonat de către părinteledr. Ioan Tulcan. Întrunirea a debutat cusăvârșirea Sfintei Liturghii de către un soborde preoți în biserica ,,Adormirea MaiciiDomnului” a Parohiei Arad-Centru.Răspunsurile liturgice au fost date de cătrepreoții participanți. Întrunirea de astăzi astat sub semnul comemorării a 50 de ani dela vizita Patriarhului Justinian la Arad (21-24 octombrie 1967) și totodată, de latârnosirea acestei biserici precum și a par-aclisului ,,Sfânta Treime” din reședința epis-copală. Doi dintre slujitorii de astăzi, părin-tele Emil Roman, respectiv arhid. IovOrădan au fost prezenți și la vizita Patri-arhului Justinian în anul 1967. La finalulSfintei Liturghii, soborul de slujitori au ofi-ciat o slujbă de pomenire a Patriarhului Jus-tinian.După săvârșirea sfintei slujbe au avutloc lucrările cercului misionar, la care auparticipat și consilieri de la Centrul Eparhial,protos.dr. Iustin Popovici, pr. Silviu-Nico-lae Faur, pr. Gabriel Mariș precum și pr.Flavius Petcuț, protopopul Aradului.Lucrările au debutat cu un cuvânt din parteaChiriarhului locului. Înaltpreasfinția Sa aevocat personalitatea providențială a Patri-arhului Justinian, amintind de faptul că acondus Biserica într-o vreme de martirizarea ei. A fost patriarhul care a trecut prin multeși grele încercări, asumându-și cu tărie mis-iunea de Întâistătător al Bisericii din Româ-nia. Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Tim-otei a depănat preoților de față câtevaamintiri despre felul în care l-a cunoscut pePatriarhul Justinian și întâlnirile avute cuaceste cu diferite ocazii.Referatul principal despre vizita Patri-ahului Justinian la Arad, pe parcursul celorpatru zile, locurile și instituțiile vizitate pre-cum și târnosirea celor două lăcașuri derugăciune, a fost prezentat de către părinteleEmil Roman, care era în acea vreme osten-itor la Centrul Eparhial. Părintele, a datcitire, apoi, unor secvențe biografice șicâtorva mărturii revelatoare, în care esteevocată personalitatea marelui ierarh. Încadrul întrunirii au avut loc luări de cuvântdin partea pr.dr. Vasile Pop, pr. Pavel Goldiș,arhid. Iov Orădan.Ziua Armatei sărbătorită dearădeni
Sărbătorirea Armatei Române la

PăulișMiercuri, 25 octombrie 2017, sărbă-torirea Zilei Armatei Române a început laPăuliș printr-o Ceremonie oficiată la Mon-umentul Eroilor. Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului a săvârșito slujbă religioasă, în prezența domnuluiMihai Fifor, Ministrul Apărării, a domnu-lui Dorel Căprar, președintele Comisiei per-manente a Camerei Deputaților pentruApărare, Ordine Publică și SiguranțăNațională, a domnului general NicolaeCiuca, Șeful Statului Major al Apărării, adomnului deputat Florin Tripa, a doamneiFlorentina Horgea, prefectul Județului Arad,a domnului Ioan Turcin, Primarul local-ității Păuliș, a militarilor din Batalionul 191Infanterie ,,Colonel Radu Golescu”, pre-cum și a doi distinși veterani, Maior înretragere Mihai Popescu și Maior înretragere Victor Oltei.
Manifestări de Ziua Armatei în

Municipiul AradDupă ceremonia de la Păuliș, Chiri-arhul arădean, Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop Timotei, însoțit de Preasfinți-tul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicaral Arhiepiscopiei Aradului au fost prezențila Monumentul Ostașului Român din PiațaAvram Iancu. Manifestarea a debutat cuintonarea Imnului de Stat, după care soborulde slujitori au săvârșit o slujbă de pomenirepentru luptătorii armatei române, întruapărarea gliei și credinței strămoșești.Doamna prefect Florentina Horgea adat citire mesajului domnului ministruMihai Fifor, domnia sa neputând fi prezentla Arad, de la Păuliş plecând spre Carei,ultima brazdă de pământ românesc eliber-ată de către Armata Română la 25octombrie 1944, chiar de ziua regelui, aceadată devenind şi Ziua Armatei Române.

După citirea unui alt mesaj, cel al MareluiStat Major, o elevă de la şcoala de muzicăi-a încântat pe cei prezenţi cu cîntece pop-ulare.La cele două ceremonii au participat șireprezentanții celor două universități ară-dene.Ceremonia a conti nuat cu depuneri decoroane şi jerbe de flori la MonumentulOstașului Român, iar Garda de onoare adefilat.Omagierea Părintelui IlarionV. Felea, în cadrul ,,Serilorduhovnicești” de la CatedralaVecheÎn seara zilei de 27 octombrie a.c., preo-tul lector dr. Filip Albu de la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad a susținut oconferință în cadrul Serilor duhovniceștiorganizate de către Asociația ,,Calea Mân-tuirii” a Parohiei Arad-Centru.Îndată după rostirea rugăciunii, părin-tele profesor dr. Ioan Tulcan, coordonatorulacestui proiect catehetic și duhovnicesc, aprezentat în fața auditorului câteva coordo-nate ale tematicii anului omagial închinatapărătorilor Ortodoxiei din perioada comu-nistă, de către Sfântul Sinod al BisericiiOrtodoxe Române.După această succintă introducere, afost salutată prezența conferențiarului, carea ales ca disertație tema: A trăi, a propovă-dui și a mărturisi în Duhul Adevărului:Preotul martir Ilarion V. Felea. În debutulconferinței sale, părintele Filip Albu amulțumit organizatorilor pentru invitație,felicitându-i pe cei prezenți pentru deru-larea acestui frumos proiect pastoral.După încheierea disertației a urmat osesiune de dialog cu cei prezenți, părinteleIoan Tulcan mulțumind, la final, invitatuluiși credincioșilor, pentru frumoasa întâlnire.Dăruiește, fii mai bun!Vineri 27 octombrie 2017, 250 de eleviai Școlii Gimnaziale ”Titus Popovici” dinMișca, au adunat peste 200 de kilograme dealimente pentru săracii care beneficiază deserviciile sociale oferite de Cantina socială”Sfântul Ierarh Nicolae” administrată deArhiepiscopia Aradului. Activitatea a fostinițiată de doamna prof. Tămaș Teodora –director al acestei școli în colaborare cuceilalți profesori și învățători: MateșAlexandru, Sârb Alexandru, Pașca Garofița,Hotăran Rodica, Onița Afrodita, MerceaDana, Miron Oana, Drăgan Alin și FaurAnita.Scopul acestei activități a fost acela dea-i ajuta pe semenii lor aflați în suferințăși nevoie. Cantina socială „Sf. IerarhNicolae” dăruiește zilnic, celor 100 debeneficiari, o masă caldă la amiazi. Ben-eficiarii sunt persoane vulnerabile dinmunicipiul Arad (persoane cu handicap,persoane de etnie romă, persoane în vârstăcare nu au nici un venit, sau care au opensie mică, pensie socială, familii cu maimulți copii, persoane fără loc de muncă)la care se adaugă și copiii Centrului de zi„Nașterea Maicii Domnului” a AsociațieiFilantropia Arad.Socotim drept, în semn de aleasăprețuire pentru osârdia și lucrarea socialfilantropică adusă, a exprima mulțumiri,urări de sănătate și îndelungată înziliretuturor celor implicați în această activitatefilantropică dar și îndemnul de a sluji și deacum înainte cu aceeași dragoste și râvnăSfânta noastră Biserică OrtodoxăRomână.
CERCURI MISIONARE

În luna Octombrie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele parohiiarădene:- Protopopiatul Arad: Șepreuș; Mănăș-tur; Cintei;- Protopopiatul Ineu: Tauț; AgrișuMare; Cermei;- Protopopiatul Lipova: Dorgoș;Ghioroc; Roșia Nouă; Zăbrani; - Protopopiatul Sebiş: Ignești; JoiaMare; Moneasa; Cil; (mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:

www.episcopiaaradului.ro)
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Duminică, 1 octombrie – asăvârșit Sfânta Liturghie și predicatîn biserica din Parohia Mâsca, Pro-topopiatul Lipova. A săvârșit slujbade sfințire a lucrărilor de renovarela sfântul lăcaș. A rostit un cuvântde învățătură despre ,,Întru ador-mire lumea nu ai părăsit”. A hiro-tesit întru iconom pe preotul parohMihai Radeș. A participat ca invi-tat de onoare la evenimentul orga-nizat în Parohia HunedoaraTimișană cu prilejul Zilei Ina-ternaționale a Persoanelor Vârst-nice. A săvârșit în biserica paro-hială o Doxologie cu un cuvântdespre ,,O treaptă a virtuții”.Luni, 2 octombrie – Participă ladeschiderea festivă a anului univer-sitar 2017-2018 pentru studenții șicadrele didactice ale Facultății deTeologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea”. În cuvântul rostit a amintit delegătura dintre Școală și Biserică.Marți, 3 octombrie – a prezidatlucrările conferinței preoților dinprotopopiatul Arad. Programul adebutat, în Catedrala veche a Ara-dului, cu săvârșirea Tedeum-ului,oficiat de către Preasfințitul PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului. Joi, 5 octombrie -  participă laședința de lucru a Sfântului Sinod

al Bisericii Ortodoxe Române, subpreședinția Preafericitului PărintePatriarh Daniel.Duminică, 8 octombrie – asăvârșit Sfânta Liturghie și predicatîn biserica parohiei Bochia. A târ-nosit  noua Biserici parohială. Arostit un cuvânt de învățătură cutitlul ,,Familie și Biserică”. A hiro-tesit pe părintele paroh Radu-Petrică Belle întru iconom stavro-for iar ctitorilor bisericii, domnuluiprofesor Petru-Nicolae Jigorea șidoamnei Maria Blaga, le-a oferitgramate de mulțumire.Marți, 10 octombrie - acondus sesiunea de toamnă aexamenului de Capacitate preo -ţească pentru absolvenţii defacultate şi master ai Facultăţiide Teologie.Miercuri, 11 octombrie – aprezidat ședința Permanenței Cen-trului Eparhial.Joi, 12 octombrie -  s-a întâlnitcu Excelenţa Sa, dl Andrei Grin-kevich, Ambasadorul RepubliciiBelarus în România, care a efectuato vizită de curtoazie la InstituţiaPrefectului Judeţului Arad.Sâmbătă, 14 octombrie – asăvârșit Sfânta Liturghie în bisericaSchitului de maici ,,Cuvioasa Para-scheva” din satul Bodrogu Vechi,

Protopopiatul Arad. A predicat des-pre ,,Măsura dragostei”.În seara zilei de 14 octombrie,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a participatla slujba Vecerniei cu Litie laMănăstirea Hodoș-Bodrog, dupăcare, a săvârșit Slujba tunderii înmonahism a lect.univ.dr. MarcelTang, care a primit numele de Nico-lae. Părintescul cuvânt de învățăturăa fost despre momentele cele maiimportante din rînduiala călugăriei. Duminică, 15 octombrie – abinecuvântat lucrările de înfru-musețare, interioare și exterioare,efectuate la sfânta biserică precum șinoile obiecte de cult achiziționate laParohia Ostrov din ProtopopiatulLipova. A săvârşit în biserica paro-hială slujba Vecerniei la sfârşitulcăreia a adresat un cuvânt deînvăţătură despre ,,Cinstire și dobân-dire”. I-a oferit părintelui parohEugen Volungat, distincția de ico-nom stavrofor, în semn de aprecierepentru toată lucrarea misionar-duhovnicească depusă în aceastăparohie de peste 42 de ani.Joi, 19 octombrie -  a participat laîntrunirea Cercului pastoral-misionarArad, și s-a comemorat 50 de ani dela vizita Patriarhului Justinian la Arad(21-24 octombrie 1967) și totodată,

târnosirea acestei biserici precum și aparaclisului ,,Sfânta Treime” dinreședința episcopală. S-a oficiat oslujbă de pomenire a Patriarhului Jus-tinian. Lucrările au debutat cu cuvân-tul omagial din partea Chiriarhului. Vineri, 20 octombrie – a prezi-dat ședința Permanenței CentruluiEparhial.Sâmbătă, 21 octombrie – a par-ticipat la Simpozionul Național cutema „Martiri și mărturisitori aidreptei credințe în timpul regimuluicomunist. 70 de ani de la reîn-ființarea Mitropoliei Banatului”.Duminică, 22 octombrie – a fostprezent la Catedrala Mitropolitană

din Timișoara la împlinirea a șaptedecenii de la reînființarea Mitropo-liei Banatului. A slujit Sfânta Litur-ghie oficiată de un sobor de ierarhi.Miercuri, 25 octombrie –  asăvârșit o slujbă religioasă, la Monu-mentul Eroilor din Păuliș, cu ocaziasărbătoririi Zilei Armatei Române. Afost prezent la manifestările de laMonumentul Ostașului Român dinPiața Avram Iancu. Joi, 26 octombrie – a săvârșitSfânta Liturghie și predicat în bise-rica Parohiei Conop, ProtopopiatulLipova. A predicat despre ,,Jertfel-nicie pilduitoare”.Vineri, 27 octombrie – a slujitSfânta Liturghie și a participat laevenimentele prilejuite de împlinireaa zece ani de slujire patriarhală, aPreafericitului Părinte Daniel,Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne.Sâmbătă, 28 octombrie - Chi-riarhul participă la slujba de Tedeumși la lucrările Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române.Duminică, 29 octombrie – asăvârșit Sfânta Liturghie și predicatla biserica din Parohia Vladimi-rescu I. A predicat despre ,,Pămân-tul sfințit”. Pr.Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Octombrie 2017
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Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou în Maramureș, cu ple-
care din Arad, în care aveți prilejul să vă
închinați în Mănăstirea Bixad, Mănăstirea
Săpânța, Mănăstirea Bârsana (participare la
Sfânta Liturghie), Mănăstirea Rohia și
Mănăstirea Bic.

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

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

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

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

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

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

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


