
Predicator și trăitor al cuvântuluilui Dumnezeu, Sfântul Ierarh MartirAntim Ivireanul (1650-1716) s-adovedit a fi o personalitate provide-nțială a vremii sale, precum și unuldintre cei mai de seamă mitropolițiai Țării Românești (1708-1716).Activitatea sa de arhipăstor a avut unecou și în afara granițelor mitropolieisale.  Astfel, la inițiativa sa și cu spri-jinul financiar al Sfântului Constan-tin Brâncoveanu s-au tipărit cărți înlimbile popoarelor ortodoxe cuceri-te de turci (greci, slavi, arabi, geor-gieni) în vederea întăririi Bisericiidin estul Europei și Asia mică.Privitor la originea sa georgiană,aceasta este mărturisită în repetaterânduri de cărțile tipărite sau coor-donate de el, precum și de blazonulpropriu ce conține reprezentareaunui melc cu coarnele  ridicate sprecer, încadrat de patru litere (AIMU)însemnând inițialele titulaturii sale -,,Antim Ivireanul MitropolitulUngrovlahiei”. Născut în localitateaUde, din Iviria (Georgia), într-oveche familie aristocratică (numelede familie fiind Khurtsidze) a avutprivilegiul de a primi o deosebităeducație intelectuală, artistică și teh-nică. Ulterior, tânărul Andrei (dupănumele de Botez) a fost răpit și vân-dut ca sclav turcilor, după cum măr-turisește ucenicul său Mihail Iștva-novici. Dăruit cu talente atât de rare,era priceput la orice meșteșug, înspecial la arhitectură, sculptură, des-ene și broderii. Faptul că a fost luatrob de turci (nu de perși) ne-o dove-dește și aversiunea pe care a avut-oîntreaga viață față de Poarta Otoma-nă. Totodată, aceasta explică și dra-gostea și afinitatea sa față de popo-rul român chinuit de aceeași tiranieotomană. Îndurând greutatea robieitimp de 10-15 ani, Sfântul Antim

este asemănat prin analogie cuPatriarhul Iosif din Vechiul Testa-ment, arătându-se că ,,de multe oricu cei robiți și legați s-a arătat slo-bozirea și descoperirea mântuirii amulți”(Sfântul Antim Ivireanul,Didahii, Editura Basilica, București,2016, p. 19).Între anii 1680-1685 a fost eli-berat din robie prin oferirea unei răs-cumpărări (plata unor bani) de cătrepatriarhul Dosithei Notara al Ierusa-limului, care l-a luat ucenic apropiatși l-a tuns în monahism cu numeleAntim. Acest nume, care în limbagreacă înseamnă ,,înflorit” nu a fostales la întâmplare, ci a avut un rostimportant, căci Sfântul Antim prinactivitatea sa pastorală a făcut caBiserica Țării Românești să înflo-rească în plan cultural-misionar.Cunoștințele sale teologice, istoriceși literare de excepție fac să credemcă a beneficiat de o pregătire inte-lectuală sistematică dobândită fie laConstantinopol, fie într-o mănăstiregrecească de pe teritoriul ImperiuluiOtoman sau a Țărilor Române. Venitîn Moldova în jurul anului 1686 acondus în calitate de stareț Mănăsti-rea Cetățuia de lângă Iași, însă pen-tru o perioadă scurtă de timp, căci laîndemnul patriarhului Dosithei aveasă vină în Țara Românească în anul1689 pentru a contribui la desăvâ-rșirea planului patriarhului de a apăraOrtodoxia prin tipărirea cărților decult și de cultură creștină. Perioade-le de stareț al Mănăstirii Snagov(1694-1701), episcop la Râmnic(1705-1708), și mitropolit al ȚăriiRomânești (1708-1716) s-au dovedita fi rodnice și pline de realizări, înacest timp fiind construite și restau-rate câteva biserici și mănăstiri.Traducerile din limba greacăîn limba română ale unor cărți de

cult au fost unul dintre cele mairodnice mijloace de îmbogățire avieții Bisericii românești. Pânăastăzi se păstrează termenii și for-mulele liturgice și literare ale Sfân-tului Antim, iar ,,rugăciunile Împă-rate Ceresc, Tatăl nostru,Dumnezeul duhurilor și a tot tru-pul (pentru cei adormiți) și Cre-zul, ca și alte rânduieli din Litur-

ghier și din Molitfelnic, păstreazăși astăzi formulările SfântuluiMitropolit Antim”(ibidem, p. 24).Dintre operele tipărite sub îndru-marea Sfântului amintim câteva:cărți liturgice: Evangheliar, 1697;Psaltire, 1694; Liturghier, 1701;Slujbele cuvioasei noastre maiciParascheva cea Nouă și a cuviosuluinostru părinte Grigorie Decapolitul,1692; Orânduiala Slujbei SfințilorConstantin și Elena, 1696; Antolo-ghion, 1697; Slujba cuvioaseiMatrona Hipolita, 1702; Octoih,1712; Catavasier, 1713; Molitfelnic,1713; o serie de cuvinte panegiricedintre care amintim: Radu Brânco-veanu, Cuvânt panegiric la Sfântul

Nicolae (în grecește), 1706; ȘtefanBrâncoveanu, Cuvânt panegiric laSfântul Ștefan, primul martir al cre-știnătății, 1701; Ștefan Brâncoveanu,Cuvânt panegiric la Adormirea Mai-cii Domnului, 1703; câteva operefilosofice; Pilde filosofești, 1713;Sentințe ale unor vechi filosofi,1713; două opere semnate depatriarhul Ierusalimului Hrisant

Notara: Despre preoție, 1702; șiDespre oficiile, clericii și dregăto-riile Sfintei Biserici, 1715; operapatriarhului Dosithei Notara, Istoriapatriarhilor Ierusalimului, 1715; pre-cum și o serie de lucrări semnate demâna lui, ca de pildă: Învățăturăbisericească pentru preoți, 1710;Învățătură pe scurt pentru TainaPocăinței, 1705; Capete de poruncă,1714 și Sfătuiri creștine-politicecătre Ștefan Cantacuzino, 1715.Activitatea predicatorială a Sfân-tului a fost una de excepție, în acestsens fiind grăitoare cele 28 de Dida-hii sau predici prin care transmitebogate învățături dogmatice, liturgi-ce, morale dar și numeroase îndem-

nuri, înfrumusețate printr-o impre-sionantă exprimare românească, șioriginalitate. De altfel, este autorul anumeroase opere dedicate instruiriipreoților. Pe lângă activitatea tipo-grafică și predicatorială o amintim șipe cea ctitoricească, încununată deridicarea Mănăstirii ,,Tuturor Sfinți-lor”-Antim. La 5 februarie 1713, înziua prăznuirii Sfintei Agata, înurma unei descoperiri divine, Sfân-tul Antim a început construireamănăstirii care îi poartă numele, pelocul unei vechi biserici de lemnînchinată Sfântului Nicolae. Întrea-ga sa avere a donat-o în vederea con-struirii mănăstirii al cărei plan deexecuție l-a realizat chiar el. Dra-gostea sa de carte și de cultură sereflectă și din faptul că în incintamănăstirii a întemeiat cea dintâibibliotecă publică de pe teritoriulȚării Românești. Din încredințareasa au fost imprimate (tipărite) nunumai cărți, ci și antimise pentruuzul liturgic din Răsăritul creștinasuprit de otomani.Sfântului Antim îi revine meritulde a introduce limba română în cul-tul Bisericii, devenind așadar ,,ctitoral limbii liturgice românești și unuldintre întemeietorii limbii româneliterare”(ibidem, p. 79). Bogata acti-vitate pastoral-misionară și tipogra-fică a Sfântului Ierarh Martir AntimIvireanul întreprinsă în vederea întă-ririi Bisericii Țării Românești, darși a Răsăritului creștin aflat sub tute-la otomană, ni-l prezintă drept unierarh providențial, care nu a ezitatsă-și pună sufletul pentru păstorițiisăi, ocrotindu-i atât în vremea păs-toririi, dar și după mutarea sa la cer,prin rugăciunile sale către Dumne-zeu. Mîlcomete Ionuțstudent teolog
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Tinerii creştini şi provocările de azi
Tinerii creştini, se confruntă înaceastă perioadă a vârstei, cu omulţime de provocări, de schim -bări şi transformări existenţiale.Se poate accepta chiar ideea cătinereţea coincide în mod cu totulnatural cu perioada deveniriipersonale a omului, perioadă caredacă nu este bine gerată poategenera stări conflictuale durabileşi conduce către aşa numita crizăde identitate. Tinereţea estevârsta la care omul începe să sedescopere în adâncul intimităţiisale, să înceapă să-şi facă oopinie despre sine, despre viaţăşi lume dincolo de ce i s-a spussau i se va mai spune. Şi atunci sepune întrebarea firească legată derolul Bisericii în viaţa tinerilor deazi.

Biserica trebuie să sen -sibilizeze mai întâi pe tineri cuprivire la sacralitatea vieţii şi,implicit legat de aceasta, cuprivire la valoarea inestimabilă apersoanei umane. De importanţaşi complexitatea omului, capersoană, erau conştienţi şi ceidin vechime. Pe frontispiciultemplului din Delfi stătea scrisiniţiatic: “Cunoaşte-te pe tineînsuţi şi vei cunoaşte întreguniversul” (adevăr cunoascut şide la Socrate). Deşi omul începesă se descopere odată cu vârstafragedă a copilăriei, adolescenţaeste vârsta întrebărilor existen -ţiale. Preot Adorian TrifParohia GalşaContinuare în pagina 2
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Tinerii creştini şi provocările de azi
Urmare din pagina 1Tânărul se caută pe sine, iarrolul Bisericii la această vârstăeste de a-l ajuta să se situeze. Săse situeze corect.Scopul tânărului când cunoaşteşi se cunoaşte pe sine este acela dea se împlini. Ori, Biserica acestlucru îl poate face cu tinerii: să-iajute să-şi facă corect lecturapropriei persoane ca să poată gândişi înţelege ei înşişi viaţa caîmplinire în viziunea AdevăruluiUniversal, în logica unui Totcoerent. Nimeni nu se poateîmplini singur, dacă nu e nimănuide folos. În locul acelui “nimănui”,Biserica îl încadrează pe tânăr şi îlaşează în relaţie de persoane,punându-i în faţă, ca repere,modelele inconturnabile ale celorce s-au împlinit în viaţă, desăvârşit.Tânărul va auzi repetându-i-seconsecvent de către Bisericănumele Mântuitorului Hristos, caom adevărat şi Dumnezeu adevărat(Fiul lui Dumnezeu). Dacă Biserical-a primit pe tânăr de mic, ca şicopil, îmbrăcându-l prin Botez în“haina Luminii lui Hristos”, acumla vârsta adolescenţei, rolul ei e dea-i da tânărului lumina cunoaşteriilui Hristos, ca persoană, învăţăturăşi Mântuitor. Este esenţial ca tineriisă cunoască la această vârstă peHristos, după care să seobişnuiască să facă lectura proprieilor vieţi. Spuneam într-un articolcândva că “Cine a cunoscut cuadevărat pe Hristos a cunoscut peDumnezeul Vieţii”, conform cuceea ce El însuşi a spus: ,,aceastaeste viaţa veşnică: Să Te cunoascăpe Tine singurul Dumnezeu

adevărat şi pe Iisus Hristos pe careL-ai trimis” (Ioan 17, 3). Înconcluzie, rolul primordial alBisericii, ca misiune, nu este acelade a-i chema pe tineri doar laBiserică, din care, prin Botez, facoricum parte, ci de a-i pregăti să-şiconstruiască personalitatea princunoaşterea dobândită în Hristos.“De ce ar trebui să vină untânăr la biserică?”. Cine acunoscut, cu adevărat, pe Hristos,nu se mai poate lipsi de BisericaSa. În Sf. Liturghie are loccelebrarea Cuvântului divin, caAdevăr şi Viaţă. În cadrul SfinteiLiturghii credinciosul este parte,prin credinţă, la prefacereaSfintelor Daruri în Trupul şiSângele Mântuitorului Hristos, lacare şi participă prin împărtăşire.

Prezent la cultul Bisericii, tânărulcă orice alt credincios, prinfrumuseţea ritualului şi a prezenţeişi lucrării harului Duhului Sfânt,poate fi cuprins de fiorul sacruluice vibrează în adâncurile fiinţeisale, fior care-i poate trezi, cumirare, ceva din misterul proprieisale persoane.Tinerii trebuie să ştie însă căaceste lucruri de care vorbesc secapătă în timp, numai după ce aucunoscut în substanţă Persoana luiHristos şi lucrarea lui între oameni,şi cu o permanentă experienţă avieţii cu Dumnezeu, în Hristos. Caslujitor al Bisericii, trebuie sărecunosc că o parte din credincioşisunt aduşi la biserică de nevoi, iaraltă parte din cei ce vin nu

conştientizează ceea ce spuneammai sus. Dar şi unii şi alţiiconştientizează că în Biserică areloc o sfântă lucrare care le este defolosProblema raportului dintretineret şi creştinism nu este azi oproblemă numai de cateheza şi depastorala în care Biserica să aibăiniţiativa, ci o problemă deatitudine impusă tineretului despiritul extremist al vremii.Tineretul nostru românesc, înbătaia curentelor contrarii ce vindinspre apusul şi dinspre răsărit, segăseşte în situaţia de a lua oatitudine sau altă fata decreştinism. Bisericii îi rămânesarcina să capteze şi să filtrezevalorile afirmative ce-i năvălesc înprag sau să îndiguiască valurile

negative şi rebele ce-i bat în coastă.Viaţa omului este împărţită întrei perioade: a copilăriei, a tinereţiişi cea a bătrâneţii. Fiecare perioadăare specificul ei. Astfel, în copilărieomul simte atracţie faţă de tot felulde jocuri şi năzdrăvănii; la tinereţeeste plin de elan şi dornic deafirmare, iar la bătrâneţe începe săse gândească la viaţa de dincolo.Dintre cele trei perioade, tinereţeaeste aceea când omul uită de multeori de Dumnezeu şi se lasă purtatde valurile acestei vieţi, fiind robitde tot felul de păcate care îldepărtează de Creatorul său.Hristos Domnul i-a iubittotdeauna pe tineri şi a fost alăturide aceştia în tot timpul vieţii Salepământeşti. Tocmai pentru că i-a

iubit şi continuă să-i iubească, El i-a spus tânărului bogat ce trebuie săfacă pentru a moşteni viaţa ceaveşnică. Tot din dragoste faţă de eiHristos l-a înviat pe tânărul dinNain şi pe fiica lui Iair, etc. Lor caşi tuturor celorlalţi oameniMântuitorul le-a lăsat tezaurulînvăţăturilor Sale pentru a le folosiîn aşa fel încât să poată dobândimântuirea.Urmând exemplul capului eicare este Hristos, Biserica îiînconjoară pe tinerii vremurilornoastre cu aceeaşi dragoste. Dinpăcate, în zilele noastre sunt destuitineri care trăiesc departe deAdevăr şi de Biserică. Alcoolul,drogurile, viaţa imorală sunt doarcâteva din piedicile care îi ţin petineri departe de Dumnezeu. Ceea

ce este mai rău constă în faptul că„educaţia modernă tinde săîntoarcă spiritul tinerilor noştri spreo versiune distructivă a ubicuităţiirelativismului valoric. Paradoxulconstă în aceea că, în cadrul ereitehnologice, generaţia noastrăpierde sentimentul confidenţei înviaţă, sentimentul securităţii şi,prin urmare, fericirea. Am pierdutsentimentul de apartenenţă, amuitat că mai există o fiinţă maipresus de noi, deasupra noastră,Care ne iubeşte şi Care poateinterveni atunci când durerea,suferinţa şi moartea se apropie”.Tinerilor care consideră că a filiberi înseamnă a trăi subacoperişul păcatului şi a face ceeace nu ar trebui să facă, Biserica levine în ajutor, făcându-i să con-ştientizeze consecinţele faptelorlor. Referitor la acest lucru,Patriarhul ecumenic Bartolomeu Iafirma următoarele: „Prevenireaeste necesară, însă ea nu va folosila nimic dacă nu va merge mână înmână cu conştientizarea de cătretineri a responsabilităţii lor. Trebuiesă li se transmită, mai ales prinexemplu, această exigenţă arespectului faţă de celălalt şi faţă desine. Responsabilitatea faţă decunoscuţi, de părinţi, de societateşi, dacă trăiesc într-un mediucreştin, faţă de Biserică; dar, mai cuseamă, responsabilitatea faţă de eiînşişi. Atunci riscul de a cădea înaceste capcane va scădea, ne pentrucă societatea sau Biserica ar puneinterdicţii, ci pentru că, din respectfaţă de ei înşişi, din fidelitate faţăde ei înşişi, tinerii şi le-ar interziceei înşişi”.Pentru tinerii vremurilornoastre mesajul Bisericii este acelade a-L face prieten pe Hristos căciEl este Cel care ne călăuzeştetuturor paşii pe acest drumanevoios al vieţii, ne întinde mânaori de câte ori ne afundăm în mareaînvolburată a acestei vieţi şi-şirevarsă asupra noastră darurile Salecele bogate. Pentru ei textulscripturistic de la Eclesiast 11,9trebuie să fie unul la care sămediteze cu multă atenţie pentru aconştientiza cum trebuie să trăiascăplăcut înaintea lui Dumnezeu şi aoamenilor, căci va veni şi ziua cândvor da socoteală pentru tot ceea ceau făcut: „Bucură-te, omule, câteşti tânăr şi inima ta să fie veselă înzilele tinereţii tale şi mergi în căile

inimii tale şi după ce-ţi arată ochiităi, dar să ştii că pentru toateacestea, Dumnezeu te va duce lajudecata Sa”.Important este că acestor tinerisă nu li se impună tot felul dereguli care le ştirbeşte libertatea, ciaceea ca ei să fie convinşi devocaţia lor de fiinţe personale,capabile nu să-şi risipească viaţa,ci să o iubească cu adevărat prinprietenie, gingăşie, creativitate.Dacă „Biserica nu spune şi nu facenimic în acest sens, stricăciunileriscă să fie încă şi mai grave. În locsă acuze şi să condamne, ea trebuiesă-i asculte, să-i sfătuiască, să-iprimească în comunităţi adevărate,şi ea însăşi să devină şi redevinăneîncetat ceea ce este: un spaţiu alrenaşterii”.Iată ce poate să facă Bisericapentru tineretul de azi şi pentrusocietate! Educându-i religios petineri va asigura societăţii un viitorstrălucit. Tineretul de azi „nu se vadepăşi istoric, nu poate să-şidescopere ţinta reală decâtpregătind întoarcerea lui Hristos,singura perspectivă în care se vaînscrie evanghelizarea. Toateforţele noastre, trebuie să seconcentreze pentru a ridica oîntreagă generaţie la bucurianespusă a eliberării, bucurie aslujirii, bucurie a celui ce senumără printre prietenii Mirelui, ogeneraţie a mărturisitorilor care sărecupereze creştinismul primar”.Biserica şi societatea, divin şiuman! În zilele noastre Bisericatrebuie lăsată mai mult ca oricândsă-şi desfăşoare misiunea în cadrulacestei societăţi. În societateanoastră, Biserica trebuie să fieactuală, practică, activă şi hotărâtăpentru a-i ajuta pe tinerii săcoexiste în unitatea dragostei şi acredinţei, pentru a-i ajuta săparcurgă alături de Hristos drumulde la chip la asemănare. Societateaare nevoie de Biserică şi implicit deHristos, căci aşa cum spune SfântaScriptură: „Fără Mine nu puteţiface nimic” (Ioan 15,5).Societatea nu trebuie săcreadă că Biserica va garantasalvarea naţiunii, dar că ea anunţăcă preţul răscumpărării omului desub orice ostilitate şi nedreptate afost plătit odată pentru totdeauna.Mesajul social al Bisericii are încentru noţiunea de „sfinţenie”. Înzilele noastre Biserica ortodoxăîncearcă „să transfere revelaţia şiiubirea lui Dumnezeu în viaţaoamenilor, convinsă că Hristoseste în mijlocul nostru aşa cummărturisim la Liturghie, înpersoana celui înfometat şi însetat,a celui fără apărare, fără cultură,fără salariu. A conjuga misticul cusocialul rămâne una dintrevirtuţile oricărei spiritualităţiiortodoxe din lume”.„Nu voi înceta îndemnându-vă, rugându-vă și căzându-vă înfață ca, înainte de toate celelalte,să vă puneți în bună rânduialăcopiii. Dacă nu cruți nimic pentrucopilul tău, arată atunci acestlucru din această (preocupare) șivei avea și răsplată […]. Creșteun atlet pentru Hristos și, fiind înlume, învață-l evlavia din fragedăvârstă”( Sf. Ioan Gură de Aur,„Cuvânt despre cum trebuie să-șicrească părinții copiii”). 
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Proiectul intitulat ,, Ecumenismşi voluntariat social pentru o carierăde succes,, a fost iniţiat de către con-sorţiul VET format din licee şi semi-narii teologice din regiunea de vestşi nord-vest, fiind coordonat deSeminarul Teologic Ortodox Arad- aplicant, Liceul Ortodox “Epis-cop Roman Ciorogariu” din Ora-dea şi Liceul Pedagogic “CarmenSylva” din Timişoara, secţia teolo-gie ortodoxă, în calitate de membri aiconsorţiului. El s-a cristalizat dinnevoia de schimbare şi adaptare ademersului didactic specific unor dis-cipline teologice precum Morală şiSpiritualitate la realităţile societăţiidin lumea contemporană, în scopulpregătirii viitorilor absolvenţi pentrumisiunea pe care o vor avea şi al inte-grării lor facile în comunităţile reli-gioase pe care le vor coordona sau încare vor activa. Proiectul le oferă ele-vilor din şcolile teologice menţiona-te şansa de a învăţa să aplice practic,într-un context ecumenic real, ceeace învaţă la nivel teoretic prin curri-cula şcolară. Prin activităţile practiceale plasamentului, participanţii vorgăsi soluţii pe care slujitorii Bisericiitrebuie să le adopte pentru a face faţăunor probleme ale societăţii contem-porane, după modelul unor practiciasemănătoare din cadrul unor orga-nizaţii şi asociaţii aflate pe lângăBiserica Catolică din Spania şi Por-tugalia. În cadrul acestora elevii arînvăţa să adopte metode diverse,deosebite şi adaptate pentru fiecareproblemă în parte, precum: realizareaunor suporturi de consiliere, dezvol-tarea de programe pentru tineret şipersoane cu nevoi speciale, desfăşu-rarea unor activităţi caritabile şi filan-tropice, vizite pastorale în scopul con-vorbirilor duhovniceşti şi acolaborării, implicarea tinerilor înviaţa comunităţii, atragerea de volun-tari pentru rezolvarea problemelorcomunităţii, strângerea/atragerea defonduri pentru rezolvarea unor pro-bleme, organizarea unor programerecreative pentru tineri prin pelerina-je şi alte activităţi.Elevii se vor familiariza cu acti-vităţile filantropice din fundaţii şi aso-ciaţii, îşi vor însuşi unele deprinderide lucru specifice, vor învăţa săgăsească soluţii pentru sprijinireamaterială şi spirituală a persoanelorcu nevoi speciale, vor învăţa să coor-doneze activităţi filantropice, să atra-gă persoane în astfel de activităţi şi săle promoveze în comunitate, vor alcă-tui programe educative de prezenta-re a unor probleme controversate înlumina învăţăturii creştine (conduitasexuala deviantă, avortul, contracep-tia, droguri, sinuciderea, eutanasie-rea), precum şi programe de consi-liere. Astfel vor fi în pas cuproblematica modernă şi actuală, vorface faţă provocarilor societaţii con-temporane, îşi vor întări dimensiu-nea formativ- educativă atât de nece-sară, asigurându-le o tranziţie uşoarăde la şcoala teologică, puternic teo-retizată, spre comunităţile religioase.Demersul formativ al proiectuluinostru a pornit de la un studiu reali-zat de catre profesorii celor trei şcoliimplicate în proiect pe absolvenţi(elevi ai şcolilor teologice care audevenit slujitori ai Bisericii). Studiulmenţionat viza doua aspecte: proble-

melele cu care se confruntă astăzi sli-jitorii Bisericii în parohii şi modul încare pregătirea realizată în cadrul şco-lii i-a ajutat să abordeze cu succesaceste probleme.Concluzia studiului a fost căaproape toţi cei intervievaţi se con-fruntă cu probleme diverse, atât deordin social, cât şi de ordin pasto-ral, cum ar fi: criza economică caregenerează numeroase nevoi în sânulfamililor, şomajul, sărăcia, dezvolta-rea rurală insuficientă, nevoia de cen-tre sociale şi cantine parohiale, nume-roase provocări ale familiei:comportamente sexuale deviante,adulter, avort, contracepţie, multecazuri de alcoolism, consum de dro-guri, copii cu părinţi plecaţi în stra-inătate, multe persoane cu nevoi spe-ciale, ajutorarea famililor sărace,batranilor si persoanelor bolnave.Provocările sunt multiple şi grele,iar slujitorii Bisericii se confruntă cunecesitatea găsirii unor remedii pas-toral-misionare concrete aplicabile lanivelul comunităţii, remedii pe caretrebuie să le găsească singuri, deoa-rece pregătirea eminamente teoreticădin cadrul şcolii nu le oferă. Şcolileteologice au ca misiune pregătireaelevilor şi în aceste direcţii, dar s-aconstatat însă, în decursul timpului,ca educaţia pe care le-o oferă acesteşcoli este una mai mult teoretică, lip-sită de dimensiunea practic-aplicati-vă atât de necesară în contextul men-ţionat. Astfel, în urma studiului, s-a con-stat că nevoile noastre sunt următoa-rele:1. În domeniul managementului:-Stimularea dialogului intercon-fesional prin adoptarea unor metodede cercetare interconfesională;-Crearea în școlile teologice aunui climat de deschidere spre alteculturi şi alte religii în spiritul tole-ranţei şi a respectului reciproc;-Optimizarea activităţii didacticepentru a corespunde exigenţelormisionare actuale ale Bisericii şi areformelor din învăţămăntul preuni-versitar.2. În domeniul curriculum-ului:-Aplicarea în viaţa social-morală

a cunoştintelor acumulate în scoală,prin crearea unui cadru de desfăşura-re a unor activităţi practice cu carac-ter social-filantropic pe parcursul ani-lor de studiu;-Dezvoltarea abilităţilor de comu-nicare într-o limbă străină a cadrelordidactice şi elevilor, prin crearea unorcontexte reale de învăţare a acestora.3. În domeniul dimensiunii euro-

pene:-Dezvoltarea de parteneriate cuşcoli din alte ţări, cu credinţe asemă-nătoare sau diferite, cu culturi diferi-te; -Identificarea unor programeeuropene care să satisfacă nevoile deformare ale elevilor noştri;-Participarea la proiecte europenepe diverse teme şi domenii;-Preluarea şi adaptarea unormodele europene, astel încât activi-tatea misionar-filantropică a slujito-rilor Bisericii să se integreze unorpractici viabile.Studiul unor discipline, precumMorală şi Spiritualitate trebuie săaibă o finalitate practică, de adaptareşi transformare a vieţii prin trăirea înHristos, să formeze viitorilor slujitoriai Bisericii competenţe, valori şi ati-tudini în acord cu cerinţele societăţii

contemporane şi cu misiunea Biseri-cii. Problema este că, deşi programapropune o serie de elemente de nou-tate, care fac referire la adaptarea con-ţinuturilor la cerinţele contextului plu-rireligios actual, în abordarea unorteme de morală şi etică specificesocietăţii contemporane, cu care tine-rii se confruntă în viaţa de zi cu zi,elevii şcolilor teologice sunt lipsiţi

tocmai de dimensiunea practică,pragmatică a aplicării acestor învăţă-turi prin activităţi concrete în asocia-ţii şi fundaţii cu scop caritabil şi edu-cativ.De aceea, prin plasamentul nostruam hotărât să dezvoltăm:1.Două competenţe generale spe-cifice Moralei creştine:-Aplicarea în context misionar,pastoral şi liturgic a învăţăturilormoralei creştine, din care am ales caşi competenţă specifică - Analizareamodalităţilor de aplicare a virtuţilorcreştine în diferite contexte de viaţă(viaţa privată, profesie, familie, socie-tate), prin raportare la sine, la semenişi la întreaga creatie;-Realizarea unui dialog pertinentcu bioetica şi cu alte ştiinţe, printr-oanaliză critică a problemelor moralecu caracter divergent sau controver-

sat din care am ales o competenţăspecifică - Realizarea de comparaţiiîntre poziţia moralei creştine şi cea aaltor domenii ştiinţifice, referitoarela problemele de etică studiate.2.O competenţă generală specifi-că disciplinei Spiritualitate:-Aplicarea cunoştinţelor dindomeniul spiritualităţii ortodoxe înviaţa personală şi a comunităţii, încontext misionar, pastoral şi liturgic,din care am ales două competenţespecifice: Prezentarea modalităţilorde acţiune în plan spiritual, în viaţaaproapelui şi în comunitate şi utili-zarea cunoştinţelor specifice spiri-tualităţii ortodoxe în contextul pas-toral şi misionar.Pornind de la cele trei competen-ţe generale menţionate, cuprinse înprogramele şcolare ale celor două dis-cipline, am decis să dezvoltăm urmă-toarele conţinuturi: 1.Programe sociale pentru per-soanele cu nevoi speciale2.Programe educative pentrutineriDeoarece participanţii studiazăcele două discipline cu un număr de108 ore anual, perioada de plasamentva fi de 2 săptămâni, 60 de ore, adică1/2 din numărul de ore alocat prinPlanul cadru pentru disicplineleMorală creştină (1 oră pe săpt.X35săpt.=35 ore) şi Spiritualitate (2 orepe săpt.(1 CDS)X35 săpt.=70 ore), 6ore fiind alocate cunoaşterii organi-zaţiilor de primire şi evaluării finale.Pe parcursul stagiului se vor dez-

volta următoarele competenţe, cunoş-tinţe şi abilităţi profesionale:Competenţe privind: -aplicareavirtuţilor creştine în societatea deastăzi, prin manifestarea dragosteifaţă de cei în suferinţă -prezentareaargumentelor Bisericii în problemelede morală şi bioetică -realizarea unorcomparaţii între poziţia moralei orto-doxe şi a celorlalte domenii ştiinţifi-ce referitoare la problemele de eticăstudiateCunoştinţe despre: -organizarea asociaţiilor şi fun-daţiilor creştine-programe sociale pentru persoa-ne cu nevoi speciale-programe educative pentru tine-ret arhidiac. prof. Sirca Florininspector şcolar ISJ AradContinuare în pagina 4
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Urmare din pagina 3Abilităţi:-găsirea de soluţii pentru ajuto-rarea persoanelor cu nevoi speciale-atragerea voluntarilor în realiza-rea unor activităţi de sprijin-conceperea programelor educa-tive pentru tineretPlasamentul va integra tinerilorparticipanţi următoarele competenţepersonale:-Creşterea adaptabilităţii tinerilorla medii socio-culturale noi, cu tradi-ţii şi exigenţe diferite-Îmbunătăţirea competenţelor lin-gvistice generale şi de specialitate înexprimarea orală şi scrisă în limbaengleză-Formarea deprinderilor de inte-grare la locul de muncă: responsabi-litate, munca în echipă, punctualitate,respect pentru opinia altuia, ect.-Dezvoltarea interculturalităţiiprin cunoaşterea altor culturi -Dezvoltarea toleranţei şi a res-pectului pentru alte religii.Obiectivele proiectului sunt: 1. Dobândirea unor cunoştinţe şiabilitati practice de aplicare în contextmisionar, pastoral şi liturgic a învăţă-turii moralei creştine, în scopul inte-grării cu succes a absolvenţilor încomunităţile religioase; 2.Formarea deprinderilor de orga-nizare a unor programe educative cuimpact semnificativ asupra dezvol-tării spirituale a tinerilor; 3.Consolidarea cooperării reli-gioase cu alte confesiuni creştine, înspiritul toleranţei, ecumenismului,dialogului cultural şi lingvistic, alînţelegerii şi respectului reciproc.Partenerii de proiect sunt orga-nizaţiile: Almanjáyar en Familia siPlataforma Voluntariado din Grana-da, Spania şi Associacapo de Pais eAmigos das criancas Inadaptadas siCentro Social da Paróquia de Arco-zelo din Barcelos, Portugalia. Prinaceste organizaţii, tinerii noştri vorparticipa la activităţi de voluntariatîn parohiile şi instituţiile cu care aces-tea colaborează, intrând în contact cupreoţi, psihologi, medici, asistenţisociali şi voluntari care le vor oferisprijin şi suport pentru dezvoltareaunor competenţe necesare atingeriiobiectivelor proiectului.Grup ţintă este constituit din 36elevi de clasa a XII-a, filiera vocaţio-nală, profil teologic, specialitate teo-logie ortodoxă din cadrul celor treişcoli din consorţiu.Plasamentul se va realiza în treifluxuri de câte 12 elevi (4 din fieca-re şcoală), în perioada octombrie –noiembrie 2017.Pentru derularea activtăţilor,proiectul beneficiază de un grantde 73.344 EURO.Rezultate:- cunoştinţe, abilităţi practice deaplicare în context misionar, pastoral şiliturgic a învăţăturii moralei creştine;- deprinderi de organizare a unorprograme educative cu impact sem-nificativ asupra tinerilor;- 36 elevi capabili să dezvolteprograme educative pe teme contro-versate în alte licee vocaţionale dincele 3 judeţe;- dezvoltarea abilităţilor lingvis-tice, interculturale, a toleranţei şi res-pectului religios pentru participanţii lamobilitate;

- susținerea examenului de com-petenţe profesionale de către cei 36de elevi participanţi la mobilitate;- realizarea unui program deintervenţie pentru persoanele aflateîn nevoi, de către fiecare participant,care va fi prezentat în interviul deevaluare a stagiului; - publicația “Samarineanul milos-tiv – cum îi ajutăm pe cei în suferin-ţă” - realizarea unui compediu de 4programe educative pe teme contro-versate, realizate de către participanţi; -“Programe educative în luminadreptei credinţe” care va fi susţinut încadrul altor şcoli din cele trei judeţe;- expoziţie de fotografii; - produse cu rol de diseminare:CD proiectului, prezentări PP, afişe(10 buc), pliante (100 buc.), articoleîn mass media (5 apariţii), prezentăripe Facebook, pe pagina web a şcoliişi realizarea paginii web a proiectu-lui; - realizarea unei conferinţe inter-regionale la nivelul euroregiunilorvest şi nord- vest - “Învaţarea prinmobilitate- premisă a succesului încarieră“.În urma participării la stagiuelevii vor primi:-certificate de participare emisede organizaţii implicate în partene-riat; 
-certificate lingvistice emise decătre şcoală pentru cursurile de limbaengleză şi certificate lingvistice pen-tru limba spaniolă şi portughezăemise de partenerii intermediari; 
-certificat de calificare profesio-

nală care atestă dobândirea unor uni-taţi de competente precum: cunoaş-terea corectă a învăţăturii de credinţă,aplicarea învăţăturii de credinţă înviaţa practică, fundamentarea biblicăa învăţăturii de credinţă, oficiereacorectă a cultului divin, exprimareapractică în cultul divin a învăţăturii decredinţă, capacitatea de a predica şiînvăţa cuvântul lui Dumnezeu, orga-nizarea de activităţi filantropice. A.Prin implementarea prezentu-lui proiect la nivelul consorţiuluimenţionat, preconizăm obţinereaurmătorului impact asupra partici-panţilor la mobilitate:1.Dobândirea de abilităţi practicede aplicare în context misionar, pas-toral şi liturgic a învăţăturilor moraleişi spiritualităţii creştine

- Activităţile derulate prin acestplasament îi vor obişnui pe elevi curesponsabilităţile viitoarei lor misiuni,ii va pregăti în mod cât se poate declar pentru situaţii pe care le vorîntâlni în comunităţile pe care le vorpăstori, îi va ajuta să-şi dobândeascăexperienţa practica în organizareaunor activităţi filantropice şi a unorprograme educative, îi va învăţa săorganizeze acţiuni comune cu repre-zentanţii altor confesiuni, în sprijinuloamenilor, conform preceptelor creş-tine, îi va pregăti să paşească cu sigu-ranţă spre parohii, le va lărgi pregăti-rea culturală şi le va dezvoltaabilităţile lingvistice. Toate acestea îi

vor ajuta să fie mai pregătiţi pentruintegrarea în comunitatea religioasă.2.Deprinderi de organizare a unorprograme educative -Provocarea actuală a şcolilor teo-logice este de a asigura o pregătireeficientă a viitorilor slujitori ai Bise-ricii, astfel incât aceştia să poată facefaţă cu succes noilor provocări alesocietăţii contemporane. Prin plasa-ment s-ar atinge acest deziderat,deoarece pregătirea teoretică ar puteafi corelată cu un parcurs educaţionalpractic, care să îi inveţe pe elevi să sedescurce în situaţiile pe care le vor

întâlni, să-i determine să se implice înactivitîţi cu caracter social şi filan-tropic şi în activități de prevenire apracticilor moderne, dar nesănătoase,astfel încât să reuşească să transformeviaţa bisericească în una dinamică,adaptată nevoilor și realităţilor pre-zente. Cu siguranța că după o astfelde experienţă elevii noştri ar fi capa-bili să se integreze şi să-şi asume cuuşurinţă rolurile pe care le vor avea încomunităţile religioase. În plus,cunoştinţele despre modul de organi-zare a unor astfel de asociaţii şi fun-daţii, precum si certificatele obtinutede participanti, le vor spori sansele sile vor oferi alternative participanti-

lor, în condiţiile în care vor dori să sereorienteze spre activităţi cu caractersocial sau să lucreze în domeniul pro-tecţiei sociale sau al educaţiei.3.Creşterea şanselor şi oportuni-tăţilor elevilor din mediul rural- Proiectul nostru oferă o şansă înplus elevilor cu dificultăţi în a aveaacces la formare profesională şi/saupe piaţa muncii, deoarece 70% dintreelevii şcolilor teologice sunt dinmediul rural şi se vor întoarce dupăabsolvirea studiilor tot în mediulrural. De aceea este foarte important,cu atât mai mult, ca aceşti elevi să

poată observa ce înseamnă o viaţăbisericească activă, cu implicareatinerilor şi a credincioşilor în viaţacomunităţii.4.Cooperarea religioasă cu alteconfesiuni, în spiritul dialogului inter-confesional, al toleranţei, al înţelege-rii reciproce şi culturale-Contactul direct cu reprezentanţiai Bisericii Catolice din Spania si Por-tugalia, îi va ajuta să accepte cu uşu-rinţă pe cei de alte confesiuni, să pro-moveze dialogul interconfesional înspiritul toleranţei şi ecumenismului,să înţeleagă alte culturi şi mentalităţi,să-şi exerseze abilităţile de comuni-care în limba spaniolă şi portugheză,să-şi dezvolte capacităţile adaptativepentru a face faţă viitoarei slujiri pen-tru care se pregătesc.5.Dezvoltarea capacităţii deexprimare şi conversaţie în limbaengleză, acumularea unor cunoştinţeminime de limba spaniolă şi portu-gheză, îmbunătăţirea cunoştinţelordespre cultura, tradiţia şi obiceiurilealtor popoare.B. Proiectul va avea un impactdeosebit asupra celorlalţi elevi aişcolilor şi asupra instituţiilor impli-cate în consorţiu:La nivelul elevilor şcolilor men-ţionate experienţa participanţilorpoate fi utilizată prin iniţierea unorcampanii de educare a tinerilor, princare să se prezinte problemele con-troversate ale societăţii moderne –conduită sexuală deviantă, avortul,contracepţia, pericolul drogurilor,sinuciderea, eutanasierea- în luminaînvăţăturii creştine. În aceste campa-nii participanţii îşi vor asuma rolul

de formatori ai colegilor lor de gene-raţie, stiut fiind că mesajul transmisde la tânăr la tânăr este mai ușor deperceput şi de acceptat.La nivelul şcolii propunerea deproiect contribuie la promovareaunei formări iniţiale de calitate, caresă îmbunătăţească dimensiuneaaplicativă a învăţământului teolo-gic, la dezvoltarea creativităţii şicapacităţii de inovare, la atragereaelevilor către şcoală, la dezvoltareaunor noi instrumente de educare şila întărirea capacitaţii manageriale aşcolii.
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Popas duhovnicesc în

Parohia Bârzava
În Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair), credincioşii dinParohia Bârzava, Protopopiatul Lipo-va, au avut bucuria deosebită de-alavea în mijlocul lor pe ÎntâistătătorulArhiepiscopiei Aradului, pe Înalt-preasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei. Chiriarhul a fost întâmpinatde către protopopul Lipovei, părinteleIoan Jidoi şi de preot paroh GheorgheBândea. Cu acest prilej, Înaltpreas-finţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie înbiserica parohială cu hramul,,Adormirea Maicii Domnului”.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Pomenireacelor adormiţi” (cf. Efeseni 2; Luca8), ca o datorie de conştiinţă faţă de toţicei care, precedându-ne, au lăsaturmaşilor nu doar o bogată zestrematerial ci şi una spirituală. Omul,creat spre desăvârşirea binelui în lume,trebuie să învingă răul văzut mai alesîn faptul morţii, or aceasta se poatefăptui numai prin Hristos Domnul şiBiserica Sa. Pentru creştin moarteaeste doar o adormire spre trecerea înviaţa adevărată şi veşnică în comuni-unea dumnezeiască. Exemplificareapoate fi dată prin pomenirea unoradintre credincioşii râvnitori între noi, asubliniat Înaltpreasfinţia Sa.La finalul Sfintei Liturghii, Chiri-arhul a săvârşit slujba parastasului laîmplinirea unui an de la trecerea lacele veşnice a fostului cântăreţ bis-ericesc George Cozma, continuat defiul său dr. Florinel-Iosif Cozma, elînsuşi membru al stranei arădene şimembru în Adunarea Naţională Bis-ericească.

Prezenţă arhierească în
Parohia Săvârşin

Duminica dinaintea sărbătoririihramului bisericii din ParohiaSăvârşin, Protopopiatul Lipova, aSfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil,a fost una specială pentru credincioșiiacestei localităţi. La orele Vecerniei, unnumăr mare de credincioși împreunăcu 12 preoți din Cercul misionarSăvârșin, au săvârșit Taina SfântuluiMaslu de obște în prezenţa Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului. Slujba SfântuluiMaslu a fost condusă de Preaonoratulpărinte Ioan Jidoi, protopop al Lipovei,răspunsurile fiind date alternativ destrana și corul bisericii din Săvârșin.La finalul sfintei slujbe Chiriarhularădean a rostit un cuvânt de învăţăturăpus sub titlul ,,Pregătirea de sărbă-toare”, întrucât ne aflăm în pragul săr-bătorii Sfinţilor Arhangheli subocrotirea cărora este pusă bisericaparohială şi totodată în ajunul zilei săp-tămânale de pomenire a sfinţilorîngeri. Înaltpreasfinţia Sa a vorbit celorprezenţi despre rolul îngerilor în viaţaoamenilor, atât ca şi călăuzitori cât şiapărători de tot răul. De asemenea,Ierarhul a explicat că participarea laTaina Sfântului Maslu este folositoarepentru toată buna lucrare. Găsindu-ne în anul comemorativ dedicat Sf.Ierarh Antim Ivireanul, s-a amintit şidespre predica sa la praznicul SfinţilorArhangheli şi îndemnul pe care îlgăsim în aceasta cu referire la cinsteași vrednicia cu care este înzestrat preo-

tul de Dumnezeu și respectul lui fațăde credincioși și a credincioșilor fațăde el. În încheiere Chiriarhul a felici-tat pe toţi aceia care poartă numeleSfinţilor Arhangheli şi a amintit şidespre ziua onomastică a RegeluiMihai I al României, cunoscut fiind căla Săvârşin se află şi reşedinţa FamilieiRegale a României.Cu acest prilej, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a acordat preotuluiparoh Călin Mădăluţă, care este şicoordonatorul acestui cerc misionar,rangul de iconom stavrofor. Amintimaici faptul că în urmă cu câteva zile,mai precis în data de 24 octombriea.c., preotul paroh Călin Mădăluţădimpreună cu primarul localităţii, încadrul unei ceremonii desfăşurate laCastelul Peleş din Sinaia, au primitMedalia Regele Mihai I pentru loiali-tate.
Hramul mănăstirii din

satul Roşia
În ziua prăznuirii SoboruluiSfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriilşi al puterilor cereşti netrupeşti,mulţime de pelerini din toate părţilejudeţului Arad au venit la Mănăstireaînchinată Sfinţilor Arhangheli Mihailşi Gavriil din satul Roşia, Pro-topopiatul Sebiş, pentru a participa laslujba de hram. Sfânta Liturghie a fostoficiată de Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui, înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi. Din sobor a făcut parte şi pr.Alexandru Botea, Protopopul Sebişu-lui.
În cuvântul de învăţătură cu titlul

,,Învăţătura Bisericii Ortodoxe despre
creaţie”, Chiriarhul a vorbit îndeose-
bi despre lumea nevăzută şi sfinţii
îngeri – adică natura, numărul şi ier-
arhia, numele, slujirea şi cinstirea lor –
de asemenea, despre sufletul omului şi
înrudirea sa cu fiinţele cereşti, de unde
izvorăşte şi datoria strădaniei spre
desăvârşire. Anul omagial al educaţiei
religioase a tineretului creştin ortodox,
totodată şi comemorativ al Sfântului
Ierarh Martir Antim Ivireanu, îndeam-
nă la creşterea celor mici şi tinerilor în
duhul Bisericii sub ocrotirea sfinţilor
îngeri, având pilde minunate din viaţa
celor bineplăcuţi lui Dumnezeu, din
istoria bisericească precum şi din cea
a poporului nostru dreptcredincios, a
subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie
au fost date de un grup de psalţi
,,Trysagion” din Iaşi, condus de
tânărul protopsalt Alexandru-Ioan
Tecucianu.

Sfântul Ioan Gură de
Aur sărbătorit de arădeni

Catedrala arhiepiscopală „SfântaTreime” din municipiul Arad adă-posteşte de câţiva ani racla cu o părti-cică din moaştele Sfântului Ioan Gurăde Aur, primite în dar din Cetatea Vat-icanului, aşezate spre a fi cinstite într-o frumoasă raclă din argint. Sărbă-toarea marelui ierarh, prăznuit la 13noiembrie, devine an de an un eveni-ment aşteptat şi trăit cu bucurieduhovnicească de către credincioşiiarădeni.Astfel, în seara zilei de sâmbătă,12 noiembrie, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, aparticipat, ca în fiecare an, la slujbaVecerniei cu Litie, care deschide săr-bătoarea praznicului, înconjurat de

soborul preoţilor şi diaconilor cate-dralei. Slujba s-a desfăşurat după rân-duiala bisericească, având ca momentculminant procesiunea cu sfintelemoaşte, purtate de soborul slujitor, înjurul Catedralei. Preoţi şi credincioşicu făclii aprinse au intonat troparulsfântului şi s-au rugat ca sfântul sămijlocească înaintea lui Dumnezeupentru ei. Sfintele moaşte împreunăcu icoana sfântului au fost aşezate înmijlocul catedralei spre a fi cinstite decătre credincioşii dornici de a primiajutorul Sfântului Ioan Gură de Aur.Cuvântul de învăţătură rostit deChiriarh în seara de ajun a fost pussub titlul ,,Sfântul Ioan Gură de Aur întimpul său şi al nostru”, făcând o sin-tetizare a vieţii şi operei sale pentrucinstirea de către credincioşi.În ziua de duminică,13 noiembrie,în Catedrala arhiepiscopală ,,SfântaTreime”, Inaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a ofi-ciat Sfânta Liturghie, înconjurat desoborul preoţilor şi diaconilor sluji-tori.Predica zilei a fost în legătură cuDuminica a 25-a după Rusalii şi a fostpusă sub titlul ,,Milă, milostenie şimilostivire” (cf.citirilor scripturistice:Luca 10; Efes. 4), adică raportul din-tre simţământ, lucrare şi însuşire, pen-tru fiecare dintre cele trei noţiuni, iarîmpreună privind pe însuşi Izvorulspre care înălţăm rugăciunea de a fimiluiţi cu mila şi îndurările şi iubireade oameni a lui Dumnezeu. Pericopaevanghelică este una dintre cele maicunoscute şi aprofundate dintre celecitite la sfintele slujbe, totodată inspi-ratoare pentru opera samariteană aBisericii sau pentru întrajutorarea creş-tinilor, pildă de împlinire după modelfiind sfântul Ioan Gură de Aur, sărbă-torit în această zi, precum şi celpomenit în ajun, Sfântul Ioan celMilostiv, Patriarhul Alexandriei. Dia-logul introductiv între Mântuitorul şiînvăţătorul de Lege, priveşte pe om înlegătura cu semenii, atât în lumeaveche cât şi în cea înnoită prin Cel ceS-a pogorât pe pământ din mila Safaţă de omenire. Chipul samarineanu-lui milostiv, oarecum înstrăinat depoporul biblic, are forţa spirituală prinhar dumnezeiesc, de a nu trece nepăsă-tor pe lângă semenul în suferinţă, deunde şi îndemnul de a-l urma spre maibinele obştesc, potrivit şi sublinieriiapostolului dominical, în unitateaduhului prin legătura păcii, a sublini-at Înaltpreasfinţia Sa.La momentul rânduit, Înaltpreas-finţia Sa a hirotesit întru arhidiaconi pepărinţii Florin Sirca, inspector deReligie în cadrul ISJ Arad şi peAlexandru Tiulea,profesor de religie,amândoi slujitori la Catedrala arhiepis-copală din Arad.Spre a încheia sărbătoarea şi ca odeschidere spre începutul PostuluiCrăciunului, în seara zilei, s-a săvârşitAcatistul Sfântului Ioan Gură de Aur.Numărul mare de credincioşi prezenţiîn aceste zile sunt expresia vie aevlaviei de care se bucură Sfântul IoanGură de Aur în rândul credincioşilorarădeni şi nu numai.
Prezenţă arhierească la

biserica din Parohia
Mândruloc

În seara zilei de duminică, 20noiembrie 2016, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-

lui, s-a aflat în mijlocul preoţilor şicredincioşilor din biserica cu hramul,,Intrarea în Biserică a Maicii Dom-nului”, a Parohiei arădene Mândru-loc, răspunzând invitaţiei preotuluiparoh Flavius Ardelean. Chiriarhul,înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni, a săvârşit Taina Sfântului Maslu,după cum este tradiţia parohiei în ziuade ajun a hramului. La sfânta slujbă aparticipat mulţime de credincioşi.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Saa rostit un cuvânt de învăţătură privindlegătura dintre citirile duminicaledespre rodirea ţarinii sufleteşti cuînsemnătatea Tainei Sfântului Maslu,în sensul unităţii fiinţei omeneşti catrup şi suflet şi care trebuie constantconsolidată. Sănătatea părţilor alcătu-itoare esre şi aceia a întregului. Biser-ica poartă grija acestei lucrări iar săr-bătoarea Intrării Maicii Domnului înBiserică aduce aminte de mijlocireaSfintei Fecioare Maria pentru cei cealcătuiesc Trupul tainic al Domnului,a subliniat Ierarhul.Părintele paroh, la finalul slujbei,a adus deosebite mulţumiri Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei pentruefortul făcut şi faptul că şi-a făcut timpsă răspundă invitaţiei credincioşilor şituturor preoţilor şi credincioşilor par-ticipanţi la această taină sfântă.
Slujire arhierească în

Parohia Şimand
În Duminica a 26-a după Rusalii,20 noiembrie 2016, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a săvârşit Sfânta Liturghie în bis-erica cu hramul ,,Naşterea SfântuluiIoan Botezătorul”, din ParohiaŞimand, dând curs invitaţiei părinteluiparoh Gabriel Gosta. Din sobor, pelângă părinţii slujitori din această paro-hie şi cele învecinate, a făcut parte şipărintele Petru Puşcaş, din ParohiaGyula, ca delegat al PreasfinţituluiPărinte Siluan, Episcopul OrtodocşilorRomâni din Ungaria.Cuvântul de învăţătură adresat deChiriarh a fost pus sub titlul ,,Rodire şinerodire” (cf. Efeseni 5; Luca 12) şi înlegătură cu Cazania despre moarteanăpraznică, cu referire la paraboladuminicală a bogatului căruia i-a roditţarina, în cele trebuitoare pentru viaţatrupească fără cugetarea la nevoilesufletului. Or, datoria creştină esteaceea de a stabili echilibrul dorit întrecele ale vieţii trupeşti şi cele sufleteşti.Rodirea celor materiale fără impli-caţiile spirituale, ca de exemplu anga-jarea în ajutorarea celor din nevoilede orice fel, nu aduce folosul aşteptat.Ori, o rodire în plan duhovnicesc vaavea ca urmare sigură şi o bunăchivernisire a celor trebuitoare vieţiitrupului într-un chip benefic pentrutoţi cei cuprinşi într-un cadru umanitar.În continuarea cuvântului Înalt-preasfinţiei Sale, părintele parohGabriel Gosta a dat citire PastoraleiSfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne la prima Duminică a Postu-lui Naşterii Domnului din anul 2016.La sfârşitul Sfintei Liturghii, Ier-arhul arădean, înconjurat de soborul deslujitori, a săvârşit Slujba Parastasuluila un an de la trecerea la cele veşnicea vrednicului părinte ic.stavr. LeontePara, fost paroh al acestei biserici pen-tru mai bine de patru decenii, ocupândîn acelaşi timp şi funcţii administrativela nivel eparhial, în Adunarea şi Con-sistoriul Eparhial. Cu acest prilej, Înalt-

preasfinţia Sa adresează un părintesccuvânt familiei şi credincioşilorprezenţi, arătându-l pe cel regretat cafrumoasă pildă de lucrare a pământu-lui ce simbolizează fiinţa umană, aceiape care slujirea preoţească a sfinţit-o,aşa cum vrea să ilustreze şi proverbulcunoscut, anume că: ,,omul sfinţeştelocul”.La final, părintele Gosta Gabriel amulţumit Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei atât în numele preoţilor sluji-tori, al numeroşilor credincioşiprezenţi, cât şi al familiei părinteluiPara Leonte, pentru dragostea şi grijapărintească pe care a arătat-o faţă deparohia Şimand, dând curs de fiecaredată invitaţiilor adresate cu diferiteprilejuri, fie de bucurie, fie deîntristare.În seara zilei, Chiriarhul participăla Taina Sfântului Maslu, săvârşită înParohia Mândruloc în ajunul hramuluibisericii ,,Inatrarea în Biserică a MaiciiDomnului”.
Hramul bisericii vechi 

a Mănăstirii 
Hodoş-Bodrog

În ziua praznicului Intrării Maicii
Domnului în Biserică, 21 noiembrie2016, Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului a fostprezent în mijlocul obştii monahale şipelerinilor de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, pentru a prăznui hramul bis-ericii celei vechi. Aceasta este cea maiveche construcţie din ansamblulmănăstiresc datând din a doua jumă-tate a sec. XIV, mai precis din anul1370. Construcţia bisericii este exe-cutată în stil triconc bizantin, stilrăspândit în întregul Orient creştin, iarîncepând din sec. XIV şi în ŢărileRomâne. Amintim şi faptul că douădin bisericile mănăstirilor SfântuluiMunte poartă acelaşi hram; lucru carene îndreptăţeşte să evidenţiem legă-tura acestui străvechi aşezământ mon-ahal din parte de Vest a ţării, cu lumeabizantină.Cu acest prilej binecuvântat,Chiriarhul a săvârşit Sfânta şi Dum-nezeiasca Liturghie arhierească,înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi.În cuvântul de învățătură pus subtitlul ,,În Biserica slavei sfinte”, Înalt-preasfinţia Sa a vorbit credincioșilordespre ţinuta creştină după exemplulMaicii Domnului în Biserică şi faţăde aceasta, privită atât ca instituţie câtşi ca sfânt locaş. În anul omagial ded-icat educaţiei religioase a tineretuluicreştin ortodox este de stăruit aparte,desigur, pe latura respectivă, a sub-liniat Ierarhul arădean.În acest cadru sărbătoresc a fostsărbătorită astăzi de către vieţuitorii şipelerinii arădeni ocrotitoarea SfinteiMănăstiri a Bodrogului, care de altfeleste ocrotitoarea tuturor mănăstirilor şia tuturor monahilor, este de fapt primamonahie, ea trăind în Sfânta Sfinteloro viaţă desăvârşită, model de viaţă lacare este chemat orice monah saumonahie.La final, în numele tuturorvieţuitorilor şi credincioşilor prezenţi,părintele stareţ Grigorie Timiş, amulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentruparticiparea la hramul bisericii vechi amănăstirii şi pentru toată dragostea şipurtarea de grijă faţă de obştea mona-hală din această străveche vatră mon-ahală. Continuare în pagina 6

Pagina 5 Noiembrie 2016

Actualitate eparhială – Noiembrie 2016



Noiembrie 2016 Pagina 6
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Slujire arhierească în

Parohia Micălaca Nouă
- Pasaj

În Duminica a 30-a după Rusalii,27 noiembrie 2016, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească în biserica cu hramul,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,a Parohiei Micalaca Nouă – Pasaj, dinMunicipiul Arad, înconjurat desoborul slujitorilor acestei parohii, pre-cum şi arhid. Tiberiu Ardelean şi diac.Lucian Baba, în prezenţa unui numărmare de credincioşi.Cuvântul de învăţătură a fost pussub titlul ,,Împliniri şi neîmpliniri” (cf.citirilor scripturistice ale zilei: Col. 3;Luca 11), arătând că omul ca fiinţămărginită în sinceritatea cugetului,constată adesea propria neputinţă de aîmplini toate cele ce îşi propune. Maimulte sunt neîmplinirile decâtîmplinirile, desigur în sfera binelui,căci pentru aceasta există. Mai tot-deauna se înscrie şi o lipsă, cum de alt-fel relevă şi citirile duminicale. Real-izările atât pe planul material cât şi pecel spiritual sunt într-o reciprocitate,fiinţa umană însăşi constituind o uni-tate. Îndemnul apostolului zilei este însensul întrajutorării. Evanghelia încontinuare dă înţelegerea faptului căbogăţia pământească poate ajuta laînaintarea duhovnicească şi că maiales la începutul vieţii creştinul tre-buie să găsească echilibrul dorit depropria-i fiinţă spre dobândirea veşni-ciei. Reuşita, desigur că e în voia luiDumnezeu, a amintit ÎnaltpreasfinţiaSa. În cadrul Sfintei Liturghii, Chiri-arhul a hirotonit întru diacon pe tânărulTeodor-Călin Baba, pe seama Paro-hiei Şiştarovăţ, Protopopiatul Lipova.În numele preoţilor şi credin-cioşilor parohiei, părintele paroh Mar-ian Neagoe i-a mulţumit Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei pentruprezenţa şi slujirea în mijlocul acesteicomunităţi parohiale.
Hramul bisericii din 

Parohia Micalaca Nouă
– Zona 300

Mulţime de credincioşi a participatmiercuri, 30 noiembrie 2016, la hra-mul Bisericii din parohia arădeanăMicalaca Nouă – Zona 300. Lăcaşulde cult este ocrotit de Sfântul Ap.Andrei, cel întâi chemat, sărbătoritastăzi în Biserica Ortodoxă Română.Sfânta Liturghie a fost oficiată laacest eveniment important din viaţaparohiei de Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului,împreună cu un sobor de preoţi şi dia-coni.Slujba a fost înfrumuseţată prinhirotonia întru preot a diaconuluiTeodor-Călin Baba, pe seama Paro-hiei Şiştarovăţ, Protopopiatul Lipova şia tânărului teolog Marius-EmanuelArdelean întru diacon, pe seama Paro-hiei Slatina de Criş, ProtopopiatulSebiş.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost intitulat ,,Sub semnulcurajului”, adică viaţa Sfântului Apos-tol Andrei, Ocrotitorul României şi aSfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mit-ropolitul Transilvaniei, pilduitori pen-tru virtutea curajului sau bărbăţiei creş-tine aşa cum se tâlcuieşte numele lor înlimba noastră. Frăţietatea apostoluluicu Sfântul Petru, evocată şi de princi-palul imn bisericesc al zilei (troparul)şi reprezentativă pentru istoria creşt-

inătăţii, adesea punctând deosebiriîntre Apus şi Răsărit, aminteşte şiîncercările pentru Biserica româneascăîn cursul veacurilor, împletite cu aleneamului, dar biruite prin lupta pentruunitate, libertate şi progres. Înprăznuirea sfinţilor menţionaţi laaceiaşi dată, descifrează voinţa divinăcare a trimis poporului român bine-credincios de pretutindenea bărbaţidestoinici la răscruci de vremuri, încăde la începutul propovăduirii creştineşi până în vremea noastră. Înaltpreas-finţia Sa, referindu-se la momentulhirotoniei, a mai subliniat că hirotoniatinerilor slujitori ai bisericii de azi,reflectă în Biserica noastră succe-siunea apostolică, credincioşia faţă depăstrarea Ortodoxiei prin dăruirea noiigeneraţii căreia îi revine asigurareaviitorului întregii obşti.În cadrul Sfintei Liturghii,numeroşi credincioşi și copii s-auîmpărtăşit cu Trupul şi Sângele Mân-tuitorului Iisus Hristos.La finalul Sfintei slujbe, Chiri-arhul, înconjurat de soborul slujito-rilor, a săvârşit un Te-Deum de mulţu-mire, închinat acestei zile desărbătoare.În numele preoţilor şi credin-cioşilor parohiei, părintele paroh Ghe-orghe Oprea i-a mulţumit Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei pentruprezenţa şi slujirea în mijlocul acesteicomunităţi parohiale, în această zi desărbătoare.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Spectacolul de teatru
,,Calea adevărului”
Seara zilei de 1 noiembrie a prile-juit o nouă întâlnire culturală deosebităîn oraşul nostru. De această dată, pub-licul format în majoritate din elevi şistudenţi, s-a delectat cu ceea ceînseamnă arta teatrului. Spectacolul„Calea Adevărului” a avut ca subiectviaţa şi activitatea Sfântului IerarhMartir Antim Ivireanul, mitropolit deseamă al Ţării Româneşti de laînceputul secolului al XVIII-lea,comemorat pe parcursul întregului ancalendaristic în Patriarhia Română.Actorii bucureşteni ai Companiei deTeatru Civic Art (CristinaMoldoveanu, Marian Ciripan, PetreMoraru, Răzvan Niţu, Corneliu Jipa şiAdrian Anghel) au reuşit prin talentullor să transpună publicul în vremeaSfântului Ierarh Antim Ivireanul, dar şisă insufle celor prezenţi iubirea deneam, de valori tradiţionale, de Biser-ică şi nu în ultimul rând, iubirea faţă dearta teatrului.Evenimentul a fost organizat deArhiepiscopia Aradului, cu binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, încolaborare cu Asociaţia StudenţilorCreştin Ortodocşi din România,A.S.C.O.R, filiala Arad şi cu ColegiulNaţional „Moise Nicoară” Arad. Spec-tacolul a fost realizat cu sprijinulArhiepiscopiei Bucureştilor – Servici-ul Colportaj cu ocazia împlinirii a 10ani de promovare a teatrului inde-pendent.

Binecuvântarea
lucrărilor de renovare

de la complexul Facul-
tăţii de Teologie Orto-

doxă din Arad
 În cadrul manifestărilor aniversarededicate celor 25 de ani de la

redeschiderea porților Facultății deTeologie Ortodoxă au fost sfințite șiinaugurate noile spații ale complexu-lui Facultății de Teologie Ortodoxă depe strada Academia Teologică, reno-vateîn această perioadă. La slujba desfințire a participat ÎPS ArhiepiscopTimotei Seviciu, alături de care s-auaflat: Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja,Decanul Facultății din Arad; Pr. Prof.dr. Nicolae D. Necula de la Facultateade Teologie din București, consilieriieparhiali Pcuv. Protos. dr. IustinPopovici și Pr. Octavian Blaj șiArhid.drd. Tiberiu Ardelean. La slujbade sfințire au asistat preoții profesori aifacultății și invitații prezenți la Sim-pozionul academic desfășurat cu prile-jul aniversar amintit. După încheiereaslujbei, Înaltpreasfinția Sa a evocatcâteva aspecte istorice legate de aceastăstrăveche clădire și de interesul mani-festat de centrul eparhial pentru reno-varea clădirii, odată ce aceasta a fostrecuperată, ca proprietate, prin retro-cedare. Cu acest prilej a fost apreciatpozitiv efortul depus de părinte con-silier Octavian Blaj pentru ceea ce s-asăvârșit până acum în această direcție.
 Simpozionul Şcolii 

doctorale şi lansarea 
revistei anuale 

Studia Doctoralia
În cea de-a patra zi a manifestăriloraniversare dedicate împlinirii celor 25de ani de la reînființarea Facultății deTeologie Ortodoxă din Arad, au avutloc mai multe evenimente.Primul dintre acestea a fost consacratîntâlnirii absolvenților, reuniți conformcutumei universitare în ceea ce senumește Alumni, unde cei prezenți audepănat amintiri frumoase legate deperioada anilor de studenţie.În prezenţa Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei Seviciu, a avutloc lansarea noului volum al doctor-anzilor arădeni, intitulat Studia Doc-toralia, moment ce a premers șideschiderea oficială a simpozionuluișcolii doctorale.În debutul acestui eveniment,preacucernciul părinte profesorCristinel Ioja, decanul Facultăţii deTeologie din Arad, a salutat prezențachiriarhului, subliniind purtarea degrijă pe care aceasta o manifestă faţăde Facultatea de Teologie, precum şiimplicarea ÎPS Sale în buna organizarea zilelor teologie arădene. A urmat oscurtă prezentare a dezideratelor şi exi-genţelor academice şi ştiinţifice aleŞcolii Doctorale de la Arad. DespreStudia Doctoralia a vorbit preacucern-ciul părinte profesor Constantin Rus,Directorul Școlii Doctorale. Dupăaceastă lansare a urmat prezentareareferatelor în ordinea programată. În cadrul acestui eveniment, ÎPSDr. Timotei Seviciu, a adresat cuvântde felicitare studenţilor doctoranzi pecare i-a îndemnat totodată la seriozi-tate, la fidelitate faţă de tradiţie şi Bis-erică. Dacă la Arad, în perioada inter-belică, acordarea examenului delicenţă rămâne doar la nivelul unuideziderat, astăzi, după 25 de ani înUniversitate, Facultatea noastră a ajunsla performanţa organizării examenelorde doctorat şi a acordării titlului dedoctor în teologie.

Teme de educaţie 
religioasă dezbătute la

Centrul cultural ,,Sfântul
Nicolae” din Bujac
Cu binecuvântarea și în prezențaÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei,

Arhiepiscopul Aradului, joi, 10 noiem-brie 2016, a avut loc în Parohia Arad-Bujac, întrunirea preoților și profeso-rilor de religie de pe raza MunicipiuluiArad, coordonat de către părintele IoanTulcan dimpreună cu părintele EmilRoman. Inițiativa acestei întruniri laCentrul cultural ,,Sfântul Nicolae” alParohiei menționate a aparținut părin-telui paroh Vasile Pop. din prezidiu aufăcut parte protos. dr. Iustin Popovici,pr. Octavian Blaj, pr. Gabriel Mariș,consilieri la Centrul Eparhial, pr. Flav-ius Petcuț, protopopul Aradului și diac.Florin Sirca, inspector de Religie încadrul ISJ Arad.Aflându-ne în „Anul omagial aleducației religioase a tineretului creștinortodox” și totodată ,,Anul comemo-rativ al Sfântului Ierarh Martir AntimIvireanu și al tipografilor bisericești”,părintele Vasile Pop a susținut în fațapreoților și profesorilor de religie maimulte teme și anume: ,,Activitateatipografică bisericească în spațiularădean”; ,,Către o orientare prospec-tivă a educației religioase a tineretuluicreștin ortodox”; ,,Religie și Școalăastăzi”; ,,Perspective ale educației reli-gioase în școală”; ,,Proiecte și Pro-grame educațional-catehetice”; ,,Pre-oții și educația religioasă”, etc. Încontinuare au avut loc luări de cuvântdin partea participanților.Chiriarhul arădean, la finalul aces-tei întruniri, a felicitat pe părinteleparoh pentru inițiativă și buna organi-zare a evenimentului, după care a făcuto retrospectivă a evenimentelor impor-tante din cadrul eparhiei desfășurate înscopul educației religioase precum șicontribuția pe care o are tiparul înrăspândirea Cuvântului lui Dumnezeu.De asemenea, cei prezenți au avutposibilitatea de a discuta împreună cuIerarhul și însoțitorii acestuia, metodepentru educarea tinerei generații. Toto-dată s-au pus în discuție și problemeleconcrete întâmpinate de preoți în paro-hii și de profesori la catedră, precum șisoluționarea acestora.Preotul paroh a mulțumit Chiri-arhului, preoților și profesorilor dereligie pentru participare.
Activităţi educaţionale la

Vinga
Joi 10 noiembrie 2016 elevii dinclasele primare din cadrul LiceulTehnologic Vinga, au fost prezenți lao lecție deschisă în Biserica,,Adormirii Maicii Domnului” dinaceeași localitate.Această locație a fost aleasădatorită faptului că tema lecției la orade religie era ,,Biserica–locaș deînchinare”. Elevii au fost astfel famil-iarizați cu părțile componente ale uneibiserici, teoretic de către prof. LeonardPurice, iar practic preotul le-a arătatcopiilor locul unde se săvârșesc anu-mite taine, precum și cu veșmintele șiobiectele liturgice pe care le utilizeazăacesta la săvârșirea slujbelor.Ora s-a dovedit a fi foarte capti-vantă pentru copii, preotul oferindexplicații la întrebările adresate deelevi, lansându-le invitația de a partic-ipa cât mai des la astfel de lecțiideschise, continuându-se astfel tradițiaparteneriatului dintre școală și biserică.

Activitate filantropică şi
pelerinaj cu tinerii din

Crocna
Grupul de tineri al Bisericii Orto-doxe Crocna, sâmbătă, 12 noiembrie2016, a făcut o colectă de alimente de

la credincioșii parohiei pentru Can-tina socială ,,Sfântul Ierarh Nicolae”din cadrul Arhiepiscopiei Aradului.Activitatea s-a finalizat printr-unpelerinaj la Mănăstirea Hodoș-Bodrog și la Mănăstirea ,,SfântulSimeon Stâlpnicul” – Gai, dinjudețul Arad, pelerinaj care i-aîmbogățit sufletește pe tinerii deastăzi și oamenii de nădejde ai Bise -ricii noastre de mâine.
Instalare de preot în 

parohia Arad-Grădişte
În Duminica a 25-a după Rusalii,13 noiembrie 2016, Înaltpreasfinţit-ul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârşit Slujba Vecerniei,înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi, în biserica cu hramul ,,SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil”, dinParohia Arad-Grădişte, Protopopia tulArad. Din sobor, pe lângă părinţiiconsilieri de la Centrul Eparhial, aumai făcut parte părintele arhim. Ilar-ion Tăucean, stareţul MănăstiriiFeredeu, părintele Andrei Danciu,parohul Bisericii Ortodoxe Române,,Sfântul Arhanghel Mihail şi SfântulVoievod Ştefan cel Mare” din Praga,Cehia şi alţi preoţi. Evenimentul afost prilejuit de instalarea nouluipreot paroh în persoana părinteluiMihai-Octavian Blaj, consilier eco-nomic în cadrul ArhiepiscopieiAradului, în urma pensionării părin-telui Viorel Mierluşcă, care a slujitmai bine de 37 de ani în aceastăcomunitate.La această zi de bucurie a comu-nităţii parohiale a participat şi ungrup de credincioşi din Covăsânţ,fosta parohie a părintelui OctavianBlaj, în care a slujit aproximativ 13ani. În această parohiei părinteleOctavian Blaj, pe lângă muncadepusă cu multă dăruire la CentrulEparhial, a desfăşurat o bogată activ-itate culturală şi misionar-pastorală,cunoscută la nivel naţional şi nunumai. Dintre proiectele desfăşuratede părintele în Parohia Covăsânţ, ammenţiona organizarea ,,FestivalulRomânilor de Pretutindeni”, ajuns lacea de-a VII-a ediţie; ,,Festivalulminorităţilor din Arad”, ediţia a III-a; a înfiinţat Muzeul parohiei; Cen-trul de tineret de la casa parohială;tabăra ortodoxă de păstrare şi con-servare a tradiţiilor româneşti;Aşezământul Social ,,Acoperămân-tul Maicii Domnului”, şi alte activi -tăţi.Cu acest prilej, la sfârşitul sfinteislujbe, Chiriarhul arădean a rostit uncuvânt părintesc ce l-am intitula,,Puţinul ca mult”, referindu-se la ceidoi dinari lăsaţi de samarineanulmilostiv la casa de ospeţi pentruîntreţinerea spre vindecare a celuisalvat după căderea între tâlhari, casimbol al pluralităţii ce poate fi mul-tiplicat. După aceasta a mulţumit fos-tului preot paroh Viorel Mierluşcăpentru bogata activitate desfăşuratăîn această parohie şi l-a prezentatcredincioşilor pe noul preot paroh,subliniind că acesta fiind şi consiliereconomic la Centrul Eparhial are şipriceperea de a spori zestrea materi-al şi spirituală a parohiei pentru care,aşa cum se vede, sunt angajaţi toţicredincioşii. În acest cadru, Chiri-arhul a dat îndemnul la faptă zidi-toare pentru viitorul parohiei, maiales odată cu începutul postului Naş-terii Domnului.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6La final, din încredinţarea Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei, Părin-tele Flavius Petcuţ, protopopul Aradu-lui, a purces la ceremonia de instalare,înmânându-i noului paroh Evanghelia,Sfânta Cruce şi cheia bisericii, pentrua-i aminti părintelui Octavian Blajchemarea de a sluji ca învăţător alCuvântului dumnezeiesc, apoi casăvârşitor al Sfintelor Taine şi caduhovnic şi îndrumător al sufletelorspre calea mântuirii, în noua parohieîncredinţată.Atât fostul preot paroh cât şi celnou, au mulţumit Înaltpreasfinţiei Salepentru dragostea şi încredrea acordatăpe timpul misiunii preoţeşti, precum şituturor celor de faţă, mulţumindBunului Dumnezeu pentru toate celedăruite până acum şi cerând ajutorpentru mai departe în lucrarea pas-toral-misionară.
Consiliu profesoral la
Facultatea de Teologie

Ortodoxă din Arad
În data de 15 Noiembrie, odată cuînceperea Postului Nașterii Domnu-lui, la invitația decanului Facultății deTeologie Ortodoxă „Ilarioan V. Felea”din cadrul Universității „AurelVlaicu”, Înaltpreasfințitul Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui a fost prezent la ședința ConsiliuluiFacultății.În debutul ședinței, părinteledecan, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, amulțumit Înaltpreasfinției Sale pentruprezență și pentru susținerea acesteișcoli teologice, asigurându-l de toatăcooperarea și ascultarea cadrelordidactice și a studenților.În cuvântul Său ÎPS Sa a evi-dențiat câteva aspecte care privescmenținerea școlii teologice în slujbaBisericii, cadrele didactice fiind invi-tate să-i îndrume și pe studenți în acestspirit, ținând cont de contextul actualîn care trăim astăzi.În continuare, au fost luate în dis-cuție și aprobate acele măsuri care săducă la coerența sistemului edu-cațional și academic din această insti-tuție academică.

Preparandia din Arad, 
la cei 204 ani de la 

înfiinţare
Ca în fiecare an, Școala lui Țichin-deal, actualul Colegiu Național„Preparandia – Dimitrie Țichindeal”din Arad, la data de 15 noiembrie săr-bătorește ziua școlii, readucând înactualitate trecutul acestei instituții deprestigiu național, cu implicații majoreîn viața românilor din vestul țării. Și înacest an școala noastă a punctat acestmoment prin mai multe acțiuni. Ceamai de seamă se leagă de sfințirea unuiclopot care va anunța începutul șisfârșitul orele de curs. Slujba desfințire a fost oficiată de preotul Ghe-orghe Gligor, fost cadru didactic alacestei școli și de preotul CălinDragoș, fost elev al școlii și implicat înrealizarea acestui proiect. La cere-monie au luat parte profesorii și eleviișcolii în frunte cu directorul acesteia,prof. Sorin Haiduc care a și condusacțiunile prilejuite de ziua școlii,adăugându-se și reprezentanți ai ISJArad și ai Asociației „Preparandia”care a sprijinit financiar proiectul aces-ta. Clopotul a fost realizat în Germa-nia, după metoda tradițională, utiliza-tă de secole și poartă pe el chipul

„seniorului școlii”, Dimitrie Țichin-deal”, precum și efigia școlii, devenindastfel un simbol pentru Școală, o măr-turie a noastră, a celor de azi, pentruviitor. După această ceremonie, în salafestivă a liceului, a avut loc o mani-festare cultural-artistică, realizată deelevii școlii. Manifestarea a cuprinstrei comunicări: prima a fost legată depersonalitatea și activitatea Mitropol-itului Antim Ivireanul, omagiat anulacesta în Patriarhia Română, de la acărui moarte martirică se împlinesc300 de ani, iar celelalte două, au fostlegate de doi dascăli din trecutul școl-ii, de la a căror moarte se împlinesc 75de ani – Terențiu Olariu și AdamDragoș. Manifestarea a continuat cuun frumos program artistic și coralcare a implicat elevi din mai multeclase de gimnaziu și de liceu, amintimîn mod special, grupul vocal al claseia IX-a profil pedagogic.Prin acțiunile desfășurate astăzi,Școala noastră omagiază memoriatuturor dascălilor ei, care cu multădăruire și trudă au ostenit la afirmareaei, dar, în același timp arată și angaja-mentul celor de azi, de a duce pe maideparte renumele și tradiția acesteiinstituții, în conformitate cu cerințelesocietății de azi. La mulți ani MărităȘcoală Pedagoghicească!!!
Comemorarea victimelor

accidentelor rutiere
la Arad

Luni 21 noiembrie 2016, cu prile-jul Zilei Mondiale a Comemorării Vic-timelor Accidentelor Rutiere, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, însoțit de unsobor de preoți, a săvârșit o slujbă depomenire a acestora, în Catedralaarhiepiscopală din Arad.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Saa rostit un cuvânt de comemorare pen-tru victimele accidentelor de circulaţieprivind pe cei decedaţi dar şi pe ceiscăpaţi cu viaţă dar cu invalidităţi sausub tratament la spitale sau la domi-ciliu. În acest cuvânt, Chiriarhul a ară-tat că „citirile biblice duminicale și desărbători din această perioadă, consti-tuie și temeiuri pentru întrajutorareacreștină sau asistența socială și med-icală, praznicul Intrării în Biserică aMaicii Domnului amintind demijlocirea ei pentru toți, tocmai când,pe plan mondial, se are în vederecomemorarea victimelor accidentelorrutiere.”Au fost săvârșite slujbe depomenire pentru cei decedați în astfelde împrejurări dramatice, totodată și deînsănătoșire a celor în viață dar cudiferite traume care cer vindecarea,deasemenea pentru ferirea tuturor deceea ce poate fi vătămător cuprecădere în circulația rutieră carerespectând normele stabilite garan-tează o desfășurare normală. Arhiepis-copul Aradului a exprimat deaseme-nea mulțumiri factorilor de răspunderecu activitatea de salvare și ordine pre-cum și compasiune celor apropiați vic-timelor acestor accidente.Evenimentul a fost organizat decătre Inspectoratul de Poliție JudețeanArad în parteneriat cu ArhiepiscopiaAradului și de cei care și-au pierdutpersoane dragi în accidente rutiere,pentru a marca această zi de comem-orare, pe platoul din fața Catedraleiarhiepiscopale „Sfânta Treime” Arad.Au fost alături de organizatori înacest eveniment și Crucea RoșieRomână – filiala Arad, Inspectoratulpentru Situații de Urgență Arad –

SMURD, Serviciul de AmbulanțăArad, care, prin girofarurile porniteale mașinilor prezente, au susținutactivitatea, amintind tuturor cât deimportantă este deplasarea lor cât maiurgentă la locurile accidentelor.Peste 200 de credincioși prezențila acest eveniment au primit la sfârși-tul manifestărilor ceai spre pomenireavictimelor, prin grija Sectorului Social-Filantropic și Misionar al Arhiepis-copiei Aradului.
Părintele Constantin 
Necula a conferenţiat 

la Arad
Sala „Regele Ferdinand” aPrimăriei Aradului s-a dovedit a fineîncăpătoare pentru conferința deluni seara (21 noiembrie 2016) aPărintelui Constantin Necula. Ceiprezenți s-au bucurat de prezența,expunerea și de dialogul cu invitatulatât de mult așteptat de bunici, părinți,tineri și copii din județul Arad, dar șidin participanți veniți din Timișoara,Oradea și Deva.Părintele Constantin a subliniat,printre multe altele, faptul că mărtur-isirea Cuvântului lui Dumnezeu poateastăzi să întâlnească închidere și refuz,moduri de a gândi și de a trăi care suntdepărtate de căutarea lui Dumnezeu șia adevărului. Omul contemporan esteadesea încurcat și nu reușește săgăsească răspuns la atâtea întrebăricare-i agită mintea sa cu referință lasensul vieții și la problemele carelocuiesc în adâncul inimii sale. Omulnu poate eluda aceste întrebări careating semnificația despre sine și a real-ității, nu poate trăi într-o singurădimensiune! În schimb, adesea esteîndepărtat de căutarea esențialului înviață, în timp ce îi este propusă o feri-cire efemeră care mulțumește pentruun moment, dar lasă, foarte repede,tristețe și insatisfacție. Lumea de astăziare nevoie de persoane care săvestească și să mărturisească faptul căIisus Hristos ne învață arta de a trăi,drumul adevăratei fericiri, bucuria dea fi creștin, pentru că El însuși estedrumul vieții; persoane care să aibăele însele înainte de toate privireaîndreptată spre Iisus, Fiul lui Dum-nezeu: cuvântul vestirii trebuie să fiemereu cufundat într-un raport intens cuEl, într-o intensă viață de credință,fapte bune și rugăciune.Lumea de astăzi are nevoie de per-soane care să-i vorbească lui Dum-nezeu, pentru a putea vorbi despreDumnezeu. Și trebuie să ne amintimmereu și că Iisus Hristos nu a mântu-it lumea prin cuvinte frumoase saumijloace vizibile, ci prin exemplu celmai desăvârșit, prin Crucea Sa șiÎnvierea Sa. Biserica este mamă, spați-ul tuturor celor mântuiți, loculbucuriei, comuniunea sfinților, careprivesc cu dragoste la noi.

Activităţi educaţionale la
Şcoala Gimnazială
,,Ştefan Cicio Pop” 

din Conop
În ziua de joi, 24 noiembrie 2016,începând cu orele 12,00, profesorii deReligie Ortodoxă coordonați de Prof.Nicolae Guleș- Liceul „AtanasieMarienescu” Lipova și preoții din Cer-cul pastoral- misionar Radna, coor-donați de PC părinte Marius Murgu dela Parohia Groșii Noi, ProtopopiatulLipova, s-au reunit la Școala Gim-nazială „Ștefan Cicio Pop” din Conop.Inspectoratul Școlar Județean Arad afost reprezentat de Părintele Arhidia-

con Florin Sirca- inspector școlar despecialitate și Prof. Mirela Bugariu-metodist ISJ. Delegatul Înaltpreas-fințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, a fost Parin-tele Protos. Dr. Iustin Popovici, Con-silier Cultural al Arhiepiscopiei Aradu-lui, însoțit de Preaonoratul părinte IoanJidoi, Protopopul Lipovei.Cuvântul de deschidere a orei a fostsusținut de Pr. Sorin Ciurlea, preot șiprofesor în Conop, care a evidențiatetape din activitatea pe care o des-fășoară atât de preot paroh cât și ca pro-fesor, spunând: „Vreau ca acești copiicând sunt mari să păstreze tradițiilelocului”.În continuarea activității didacticeun grup de colindători format din elevidin clasele a VII-a și a VIII-a au colin-dat maiestuos un purpuriu de colinde,colinde care, după spusele părinteluiprof. Sorin Ciurlea: „fiecare din acestecolinde au cel puțin 100 de anivechime”.Un elev din grupul prezent a citit unreferat în care a scos în evidență viața șiactivitatea Sfântului Ierarh MartirAntim Ivireanul precum și rolul edu-cației religioase pentru tineretul creștinortodox.Luând cuvântul, Părintele IustinPopovici, Consilier Cultural, înnumele Inaltpresfințitului PărinteArhiepiscop Timotei și a CentruluiEparhial, l-a felicitat pe părintele SorinCiurlea pentru desfășurarea cu succesa orei deschise si pe tinerii elevi pen-tru programul artistic prezentat, dupăcare i-a urat ani multi cu sănătatedeplină, părintelui paroh care astăzi aîmplinit frumoasa vârstă de 60 de ani.Doamna prof. Milica Mihuța, direc-toare a școlii, într-o alocuțiunea rostităa evidențiat rodnica activitate în cadrulșcolii și a parohiei a PC părinte SorinCiurlea, amintind și de implicareapărintelui în cele două parteneriate pecare școala din Conop le are cu douășcoli din Ungaria și Serbia, drept pen-tru care în numele tuturor cadrelordidactice i-a înmânat părintelui SorinCiurlea o „DIPLOMĂ DE MERIT”.Activitatea comună a celor două cer-curi s-a încheiat cu o agapă frățeascăoferită de familia părintelui SorinCiurlea în sala de festivități a școliiunde toți cei prezenți i-au cântat imnul„La mulţi ani!”.
Seară duhovnicească la

Catedrala Veche din Arad
Vineri, 25 noiembrie 2016,începând cu ora 18, a avut loc ceade-a XIII-a ediție din seria confer-ințelor lunare, denumite „Serileduhovnicești de la Catedrala Veche”.Părintele prof. Ioan Tulcan a prezen-tat tema „Importanța teologică șiduhovnicească a Postului NasteriiDomnului”. La sfârșitul prelegerii, s-a inițiat, cade obicei, un dialog cu credinciosiiprezenți, care au pus mai multe intre-bări referitoare la cele prezentate și aucerut sfaturi pentru parcurgerea cufolos duhovnicesc a postului în care neaflăm.
Zilele naţionale ale 
României. Concurs 

Naţional interdisciplinar
de creaţie plastic 
şi  fotografie la 

Şcoala Gimnazială 
,,Caius Iacob” din Arad

În fiecare an românii îşi serbeazăZilele Naţionale: 30 noiembrie, cea

bisericească, în care-l prăznuim peSfântul Apostol Andrei ÎntâiulChemat, Ocrotitorul României, celcare a adus creştinismul pe teritoriulromânesc şi 1 Decembrie-ZiuaNaţională a României, în care sărbă-torim Marea Unire Naţională de laAlba Iulia, din 1 decembrie 1918. Înacest scop, marți, 29 noiembrie, laȘcoala Gimnazială Caius Iacob dinArad s-a desfășurat premierea con-cursului național Zile Naționale aleRomâniei, aflat la a V-a ediție. La celedouă secțiuni, creație plastică și artăfotografică, au participat 677 de preș-colari și elevi, din 24 de județe alețării, care și-au manifestat interesulpentru cele trei teme propuse de orga-nizatori: Marea Unire de la Alba Iulia,Sfântul Apostol Andrei-OcrotitorulRomâniei și Iarna, anotimpul meupreferat.Evenimentul a debutat cuprezentarea celor patru ediții ante-rioare, de inițatorul concursului, prof.Beatrice Mandă, în prezența invi-taților: pr.arhid.Sirca Florin – inspec-tor de specialitate la I.S.J. Arad,pr.Mircea Bupte- parohia MicălacaVeche Arad II, avocat Oana Tutunaru-cabinet avocatură Oana Tutunaru, d-na director Mihaela Voștinar-ȘcGimn.Caius Iacob Arad și a profeso-rilor de Religie de la mai multe școliarădene. Participanții direcți (de laȘc.Gimn.Lazăr Tâmpa, Almaș, Șc.Gimn.Iacobini și Lic.Teoretic Vinga,Grădinița P.P. Căsuța Piticilor Arad șiGrădinița PP Furnicuța Arad ), alăturide elevii școlii noastre au participatactiv la proba de abilități practiceDrapelul românesc, au aflat amănuntedin Viața Sfântului Apostol Andrei șis-au amuzat la întrebările glumețepentru minți istețe.După vernisajul expoziției, care acuprins cele 677 de lucrări ale parti -cipanților, a urmat premierea elevilor.Cele 60 de premii au fost oferite de:Arhiepiscopia Aradului, ParohiaMicălaca Veche, cabinet avocaturăOana Tutunaru și Șc.Gimn.CaiusIacob din Arad. Astfel, mulțumirilenoastre se îndreaptă spre ÎPS PărinteArhiepiscop dr.Timotei Seviciu, pr.Mircea Bupte, d-na avocat OanaTutunaru și d-na director MihaelaVoștinar. Comisia de organizare a fostalcătuită din: director- prof. MihaelaVoştinar, consilier educativ-prof.înv.pr.Adina Matei, prof. Beat-rice Mandă (iniţiator), prof.MihaelaNeagoe, prof. Maria Bâlc, prof.Adri-ana Romanov, prof.Corina Ungur șielevii: Lorena Toboșaru, RoxanaBătrîn, Bogdan Tutunaru, DanielRadu, cls.a VIII-a B; Alexia Neagoe,Claudia Popa, Alexandra Panciu,Maria Mihai, cls.a VI-a C.
CERCURI MISIONARE

În luna Noiembrie au avut locCercuri pastoral-misionare în urmă-toarele parohii arădene: ParohiaZimbru, Protopopiatul Sebiş; Paro-hia Bocsig, Protopopiatul Ineu; Paro-hia Pilu, Protopopiatul Arad; ParohiaFelnac, Protopopiatul Arad; ParohiaTălagiu, Protopopiatul  Sebiş; Paro-hia Rănuşa, Protopopiatul Sebiş;Parohia Olari, Protopopiatul Arad;Parohia Arad-Bujac, ProtopopiatulArad; Parohia Săvârşin, Pro-topopiatul Lipova.(mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:

www.episcopiaaradului.ro) 
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Marți, 1 noiembrie – Participă înaula Regele Ferdinand a PrimărieiMunicipale din Arad la Conferinţa subgenericul  ,,Implicațiile sistemuluitehnologic actual. Provocări semni-ficative pentru lumea de astăzi”, susțin-ută de dl. Conf. univ. dr. AdrianLemeni de la Universitatea dinBucurești, activitate ce s-a desfășurat încea de-a treia zi a manifestărilor aniver-sare dedicate Facultății de Teologie dinArad.
Miercuri, 2 noiembrie – Participăla „Simpozionul Școlii doctorale” șilansarea revistei anuale ,,Studiadoctoralia”, moment ce a premers șideschiderea oficială a simpozionuluișcolii doctorale. Adresează cu acestprilej un cuvânt de felicitare studenţilordoctoranzi pe care i-a îndemnattotodată la seriozitate, la fidelitate faţăde tradiţie şi Biserică. În a doua partea zilei, Chiriarhul oficiază slujba desfințire la inaugurarea noilor spații alecomplexului Facultății de TeologieOrtodoxă de pe strada AcademiaTeologică, renovate în aceastăperioadă, eveniment ce s-a înscris încadrul manifestărilor aniversarededicate celor 25 de ani de laredeschiderea porților Facultății deTeologie Ortodoxă au fost la care auparticipat preoți profesori, consilierieparhiali, au asistat preoții profesori aifacultății și invitații prezenți laSimpozionul academic desfășurat cuprilejul aniversar amintit. La momentulrânduit Chiriarhul a rostit un cuvântevocând câteva aspecte istorice legatede această străveche clădire și deinteresul manifestat de centrul eparhialpentru renovarea acesteia.
Vineri, 4 noiembrie – PrezidareaPermanenţei Consiliului Eparhial,rezolvarea problemelor curente.
Duminică, 6 noiembrie – Slujeş-te și predică la Sfânta Liturghie, alăturide un sobor de preoți și diaconi laParohia Bârzava, Protopopiatul Lipo-va. Cuvântul de învăţătură al Chiri-

arhului a fost pus sub titlul ,,Pomenireacelor adormiţi”. La finalul SfinteiLiturghii, a fost săvârşită slujba paras-tasului la împlinirea unui an de la tre-cerea la cele veşnice a fostului cântăreţbisericesc George Cozma, continuatde fiul său dr. Florinel-Iosif Cozma,membru al stranei arădene şi membruîn Adunarea Naţională Bisericească.La orele Vecerniei Chiriarhul a fostprezent în Parohia Săvârşin, Pro-topopiatul Lipova, unde a săvârșit TainaSfântului Maslu de obște, încojurat deun numeros sobor de preoți, rostind uncuvânt de învăţătură pus sub titlul,,Pregătirea de sărbătoare”, a sărbătoriiSfinţilor Arhangheli sub ocrotirea căro-ra este pusă biserica parohială.Chiriarhul a acordat cu acest prilej,preotului paroh Călin Mădăluţă, rangulde iconom stavrofor.
Marți, 8 noiembrie – Slujeşte șirostește cuvântul de învăţătură cu titlul,,Învăţătura Bisericii Ortodoxe desprecreaţie” la Sfânta Liturghie, alături deun sobor de preoți și diaconi, înprezența a numeroși pelerini prezențide hramul Mănăstirii „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” din satulRoşia, Protopopiatul Sebiş.
Joi, 10 noiembrie – Participă laCentrul cultural ,,Sfântul Nicolae” alParohiei Arad-Bujac la întrunirea pre-oților și profesorilor de religie de peraza Municipiului Arad, la finalulcăreia în cuvântul rostit, i-a felicitat peorganizatori pentru inițiativă și bunaorganizare a evenimentului, a prezen-tat și o retrospectivă a evenimentelorimportante din cadrul eparhiei des-fășurate în scopul educației religioase.Acordă un interviu cu prilejul împliniriia 25 de ani de învățământ teologic laArad, pentru Televiziunea națională,în biserica parohială Șega I din Araddespre viața și activitatea Preotului Ilar-ion V. Felea, difuzat în cadrul emisiu-nii„Universul credinței”.
Sâmbătă, 12noiembrie–Asistă laslujba Sfintei Taine a cununiei tinerilor

din familia Pr. Mladin Simion la Cat-edrala Arhiepiscopală. Slujeşte cu ros-tirea unui cuvânt de învățătură pus subtitlul ,,Sfântul Ioan Gură de Aur în tim-pul său şi al nostru”, la slujba Vecernieicu litie, înconjurat de soborul preoţilorşi diaconilor catedralei Arhiepiscopale.Momentul culminant al serii a fost pro-cesiunea cu sfintele moaşte ale Sfân-tului Ioan Gură de Aur, purtate desoborul slujitor, după care au fostaşezate în mijlocul lăcaşului de cultspre a fi cinstite de către credincioşi. 
Duminică, 13 noiembrie -  Sluj-irea Sfintei Liturghii la CatedralaArhiepiscopală cu rostirea unui cuvântde învățătură pus sub titlul ,,Milă,milostenie şi milostivire”, înconjuratde soborul preoţilor și diaconilor sluj-itori. La momentul rânduit, Chiriarhula hirotesit întru arhidiaconi pe părinţiiFlorin Sirca, inspector de Religie încadrul ISJAradşipeAlexandruTiulea,profesor de religie, amândoi slujitorila Catedrala arhiepiscopală din Arad.În seara zilei a săvârşit SlujbaVecerniei, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi, rostind un cuvântpărintesc intitulat ,,Puţinul ca mult”,în biserica cu hramul ,,SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil”, dinParohiaArad-Grădişte împreună cu unnumeros sobor de preoți și diaconi, cuprilejul instalării noului preot paroh înpersoana părintelui Mihai-OctavianBlaj, consilier economic al eparhiei, înurma pensionării părintelui ViorelMierluşcă.
Marți , 15 noiembrie - Participă lainvitația decanului Facultății deTeolo-gie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dincadrul Universității „Aurel Vlaicu” șiprezidează ședința Consiliului Fac-ultății, rostind un cuvânt în care a evi-dențiat câteva aspecte care privescșcola teologică în slujba Bisericii.
Miercuri, 16 noiembrie- Programde audienţe. Participă la ședința Con-siliului profesoral la Seminarul teolog-ic orthodox din Arad.

Duminică, 20 noiembrie – Slu-jește și rostește cuvânt de învăţăturăpus sub titlul ,,Rodire şi nerodire” laslujba Sfintei Liturghii din ParohiaŞimand, împreună cu părinţii slujitoridin această parohie şi cele învecinate,din sobor a făcut parte şi părintele PetruPuşcaş, din Parohia Gyula, în calitatede delegat al Preasfinţitului PărinteSiluan, Episcopul OrtodocşilorRomâni din Ungaria. La sfârşitul Sfin-tei Liturghii, Ierarhul înconjurat desoborul de slujitori, a săvârşit SlujbaParastasului la un an de la trecerea lacele veşnice a vrednicului părinteic.stavr. Leonte Para, fost paroh al aces-tei biserici. În seara zilei, Chiriarhulparticipă la Taina Sfântului Maslu,săvârşită în Parohia Mândruloc, rostindun cuvînt de învățătură, de hramul bis-ericii ,,Intrarea în Biserică a MaiciiDomnului”
Luni, 21 noiembrie – Slujește șirosteștecuvântul de învățătură sub titlul,,În Biserica slavei sfinte” la SfântaLiturghie, înconjurat de un ales soborde ieromonahi, preoţi şi ierodiaconi șiîn prezența a numeroși pelerini, la Bise-rica Sfintei Mănăstirii Hodoș-Bodrogcare poartă  hramul praznicului IntrăriiMaicii Domnului în Biserică. La ceasde seară, Chiriarhul însoțit de un soborde preoți, a săvârșit o slujbă de

pomenire, în Catedrala arhiepiscopalădin Arad, cu rostirea unui cuvânt, deZiua Mondială a Comemorării Vic-timelor Accidentelor Rutiere.
Vineri, 25 noiembrie –  Slujește laslujba de Te Deum la Parohia Apateudin Ungaria, împreună cu PreasfințitulPărinte Sofronie, Episcopul Oradiei,răspunzând invitației adresate de Preas-fințitul Părinte Siluan, Chiriarhul locu-lui, alături de un sobor de preoţi, ladeschiderea unui simpozion științific șio manifestare spiritual- culturală, dedi-cată Sfântului Ierarh Andrei Șaguna  înprezența reprezentanţilor autorităţilorde stat, precum și a credincioșilor dinApateu, Oradea și alte localități româ-nești din Ungaria, rostind la momentulcuvenit o alocuțiune.
Duminică, 27 noiembrie- Slujeșteși rostește cuvântul de învăţătură subtitlul ,,Împliniri şi neîmpliniri” la sluj-ba Sfintei Liturghii în biserica cu hra-mul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil”, a Parohiei Micalaca Nouă –Pasaj, din Arad, înconjurat de un soborde preoți și diaconi. În cadrul SfinteiLiturghii, Chiriarhul a hirotonit întrudiacon pe tânărul teolog Teodor-CălinBaba.
Miercuri, 30 noiembrie - În ziuade prăznuire a Sfântului ApostolAndrei, Chiriarhul oficiază și rosteștecuvânt de învățătură intitulat ,,Sub sem-nul curajului” la Slujba Sfintei Litur-ghii în biserica ,,Sfântul ApostolAndrei” a Parohiei din cartierul arăde-an Micalaca Nouă – zona 300, alăturide un sobor de preoţi şi diaconi. Sluj-ba a fost înfrumuseţată prin hirotoniaîntru preot a diaconului Teodor-CălinBaba, pe seama Parohiei Şiştarovăţ,Protopopiatul Lipova şi a tânăruluiteolog Marius-Emanuel Ardelean întrudiacon. La finalul Sfintei slujbe, Chiri-arhul, înconjurat de soborul slujitorilor,a săvârşit un Te-Deum de mulţumire,închinat acestei zile de sărbătoare.Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, noiembrie 2016

AGENȚIA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

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

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

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” 
a Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou în Episcopia 
Caransebeșului, cu plecare din Arad, în care
aveți prilejul să vă închinați în Catedrala
Mitropolitană din Timișoara, Catedrala
”Schimbarea la Față” din Reșița și 
Catedrala episcopală din Caransebeș.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” vă
invită să participați la un pelerinaj nou la
Mănăstirea Lainici cu plecare din Arad.
Mănăstirea Lainici este sihastria unde a viețuit
Sfântul Cuvios Irodion, duhovnicul Sfântului
Ierarh Calinic de la Cernica, închinare la
moaștele Sfântului Irodion și la icoana Maicii
Domnului Grabnic Ascultătoare.

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 Nașterii Domnului din Betleem, Drumul Crucii, SfântulMormânt și Biserica Învierii, Golgota.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la Marele Praznic al NașteriiDomnului nostru Iisus Hristos în Biserica Nașterii din Betleem. Printre celelate obiective,menționăm: Câmpul Păstorilor, Grota Laptelui,Muntele Tabor, râul Iordan, Ierusalim – cu Biserica Sfintei Învieri, Golgota, Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat Sfânta Cruce,Grădina Ghetsimani și Muntele Sion.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu închinare în Ierusalim - SfântulMormânt, Calea Crucii, Golgota, GrădinaGhetsimani; Nazareth - biserica unde SfântaFecioară Maria a primit Buna Vestire;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 
închinați 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.


