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În numărul trecut al publicațieide față a fost tipărit ca o prezentare desinteză a Sfântului și Marelui Sinod alOrtodoxiei cuvântul PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel la întoarce-rea delegației Bisericii OrtodoxeRomâne de la locul istoric al adună-rii. Având această călăuzire, estepotrivit a sublinia atât pentru impor-tanța, cât și pentru interesul pe care îlprezintă pretutindeni datele esențiale,legate de marea desfășurare. Așa cumse cunoaște din materialele informa-tive, numeroase în această proble-matică, „scopul direct al întrunirii afost de a discuta, îndrepta și în finaladopta, în măsura aprobării în una-nimitate, textele propuse la cele șaseteme înscrise pe lista sa, precum și unmesaj final adresat pleromei BisericiiOrtodoxe și lumii întregi. Toatehotărârile sinodale luate, sunt sem-nate pe fiecare pagină de Întâistătă-torii Bisericilor Ortodoxe prezente,iar la sfârșit, de către toți membriiSinodului. Acestea nu schimbă nimicdin învățătura dintotdeauna a Biseri-cii lui Hristos, ci o formulează, maiprecis în legătura unora dintre pro-vocările de azi la adresa BisericiiOrtodoxe. Ele vor avea «autoritatepanortodoxă», iar importanța va fidată prin receptarea lor de întreagapleromă a Bisericii Ortodoxe”.(a sevedea Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, Sfân-tul și Marele Sinod al Bisericii Orto-doxe- Ziarul Lumina, Ediția de Banat,nr.139, an VII- 2016/pg.4-5; Idem,Vol.cu același titlu, în ed. Basilica,Buc. 2016). Sinaxa sau întrunireaÎntâistătătorilor și a reprezentanțilorcelor 14 Biserici Ortodoxe Autoce-fale, care reprezintă cea mai înaltăautoritate în Biserica Ortodoxă,înainte de convocarea unui sinod alîntregii Biserici, s-a întrunit între 21 şi28 ianuarie 2016 la Centrul Ortodoxal Patriarhiei Ecumenice de la Cham-bésy, cantonul Geneva, Elveția, luândtoate deciziile necesare în vedereaconvocării Sfântului și Marelui Sinodal Bisericii Ortodoxe. De precizat cădenumirea de Sfânt și Mare Sinod afost aleasă de cea de a 4-a ConferinţăPanortodoxă din anul 1968, mai întâipe motivul că tot astfel s-a intitulat șiSinodul convocat de Sfântul ÎmpăratConstantin cel Mare la Niceea, înanul 325, denumirea acestuia de„Sinod Ecumenic”, adică al întregiiBiserici sau al Bisericii „de pretutin-deni”, apărând câțiva ani mai târziu,mai ales prin Sfântul Atanasie celMare. Iar dacă, Sinodul fiecărei Bi -serici Ortodoxe locale se numește„Sfânt”, și Sinodul tuturor BisericilorOrtodoxe locale este nu numai sfânt,ci și mare, tocmai prin dimensiunea șiînsemnătatea sa. Sinaxa de la Cham-bésy, unde Biserica OrtodoxăRomână a fost reprezentată printr-odelegație condusă de PreafericitulPărinte Patriarh Daniel, a hotărât con-vocarea Sfântului și Marelui Sinodal Bisericii Ortodoxe pentru perioadaRusaliilor din luna iunie 2016 la Aca-

demia Ortodoxă din Creta, Grecia.De reamintit că, Insula Creta, s-a eli -berat abia în secolul al 20-lea de subdominație străină adăugându-se sta tu-lui grec, făcând parte din jurisdicțiaPatriarhiei Ecumenice. În legătură cu

participanții la Sinodul din Creta,fiecare Biserică Ortodoxă Autocefalăa fost reprezentată de către Întâistătă-torul său, însoțit de maximum 24 deierarhi și 6 consultanți preoți, călugărisau mireni. În plus desigur observa-tori din medii ecleziastice, laice, ofi-cialități, echipe de jurnaliști sau for-mații religioase artistice pe anumitesecvențe în afara lucrărilor sesiunilorpropriu-zise, de pildă din Bisericanoastră reprezentativ„Centrul depresă Basilica” și Grupul psaltic„Tronos” al Catedralei Patriarhale dinBucureşti. Astfel, Sfântul și MareleSinod este mult mai reprezentativdecât sinoadele  panortodoxe dinmileniul al 2-lea. Delegațiile partici-pante la Sfântul și Marele Sinod audispus de mandatul Sinodului Bise -ricii lor proprii în cadrul căreia aufost discutate toate textele propusespre deliberare în Creta, astfel că auavut posibilitatea să-și expună punc-tul de vedere. În acest sens, întrunit înședință de lucru în zilele de 6-7 iunie2016, Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române a aprobat delegația și aadoptat o listă de propuneri pentruîmbunătă țirea textelor înaintate spredeliberare Sfântului și Marelui Sinod.Așa cum s-a arătat, potrivit decizieiSinaxei Întâi stătătorilor BisericilorOrtodoxe din martie 2009, adoptareatuturor textelor propuse este numaiprin consens, iar fiecare BisericăOrtodoxă Autocefală are numai unvot, exprimat prin Întâistătătorul său.Toate aspectele legate de convocareași desfășu rarea lucrărilor au fost pre-cizate prin Regulamentul de organi-zare și funcționare a Sfântului șiMarelui Sinod, aprobat de Sinaxa dinianuarie 2016. Pe ordinea de zi aSfântului și Marelui Sinod au fostincluse următoarele șase teme: 
1. Misiunea Bisericii Ortodoxe în
lumea contemporană, în al cărei textse propun o serie de recomandări

privind orientarea Bisericii Ortodoxefață de provocările lumii contempo-rane, cu privire la afirmarea și prote-jarea persoanei umane, precum și laapărarea păcii și evitarea oricărui felde război, la înlăturarea discrim-

inărilor din lumea de astăzi, precumși referitoare la riscurile pe care leimplică cercetarea științifică în spe-cial în domeniul biotehnologiilor,apoi la aspectele negative ale globa -lizării ș.a. În fața tuturor acestora, Bi -serica Ortodoxă „se adresează inimiiomului și îl îndeamnă, împreună cuApostolul Pavel, să adopte și să trăi-ască toate «câte sunt adevărate, câtesunt de cinste, câte sunt drepte, câtesunt curate, câte sunt vrednice deiubit» (Filipeni 4, 8), dragostea jert-fitoare a Domnului său Răstignit, sin-gura cale spre o lume a păcii, a drep-tății, a libertății și a dragostei întreoameni și popoare”. SecretariatulSinodului a centralizat amenda-mentele și a prezentat o variantăfinală. 2. Diaspora ortodoxă,conținând lista celor 12 Adunări epis-copale în care sunt cuprinse toateeparhiile ortodoxe canonice din dias-poră, la care se adaugă un Regula-ment de funcționare a Adunărilorepiscopale în Diaspora ortodoxă, cu13 articole subliniidu-se o manierăconcretă unitatea Bisericii Ortodoxeși cooperarea unităților bisericești dinDiasporă, spre beneficiul credin-cioșilor ortodocși. 3. Autonomia și
modul ei de proclamare, prin caresunt fixate criteriile canonice de acor-dare unei Biserici a statutului de Biserică Autonomă, ca și relația aces-teia cu Biserica-mamă, adică de care depinde. 4. Taina căsătoriei și
impedimentele ei, în care se afirmăoriginea divină a Tainei cununiei,care are drept condiție indispensabilă„unirea liberă dintre un bărbat și ofemeie” prin binecuvântarea Bis-ericii, impedimentele la căsătorie,rămânând potrivit tradiției canoniceortodoxe, iar cu privire la căsătoriilemixte arătându-se că, între ortodocșiși ne-ortodocși nu pot fi binecuvân-tate decât prin pogorământ specialacordat de episcop. 5. Importanța

postului și respectarea lui astăzi careafirmă practica acestuia în tradițiaortodoxă și formulează unele criteriiorientative de aplicare a principiuluibisericesc al dezlegării. 6. Relațiile
Bisericilor Ortodoxe cu ansamblul

lumii creștine. ipiile formulate în text,acestea se vor putea desfășura în limi -tele fixate la nivel panortodox. În ulti-ma vreme s-au formulat o serie deobservații critice atât în legătură custatutul acestui Sinod, precum și cucele șase texte prezentate pe scurt maisus. Credința ortodoxă este mărtu -risită și păstrată în totalitatea ei decătre ceea ce numim cu un termengrecesc „pleroma” Bisericii, careinclude atât pe ierarhi, cât și pe ceilalțiclerici, pe monahi și monahii, pre-cum și pe toți credincioșii mireni saulaici. Clerul singur fără credincioșinu reprezintă pleroma Bisericii, darcu atât mai puțin credincioșii mirenifără clerici. În acest sens, a fost inspi-rată inițiativa Preafericitului PărintePatriarh Daniel de a convoca SfântulSinod al Bisericii noastre, la a treiasesiune de lucru din anul 2016, cupuțin timp  înainte de lucrările Sin-odului din Creta. Astfel au putut fidiscutate toate propunerile referitoarela Sinod și în măsura justeței lor teo-logice fiind reținute spre susținere înCreta.Programul Sfântului și MareluiSinod a fost precedat de o Sinaxă aÎntâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe,chiar la Academia Ortodoxă dinCreta, în ziua de vineri, 17 iunie2016, când s-a aprobat proiectul deMesaj final, spre a putea fi prezentatSinodului, căci nici un text nu puteafi prezentat Sfântului și MareluiSinod dacă nu a fost mai înainteadoptat în unanimitate fie de către oConferință Panortodoxă Presinodală,fie de Sinaxa Întâistătătorilor. În ziuade sâmbătă, 18 iunie, s-a săvârșitSfânta Liturghie cu pomenirea tutu rormărturisitorilor credinței ortodoxetrecuți la Domnul, precum și a tutu  -ror celor care au contribuit pe par- cursul secolului al 20-lea la pregătireaacestui Sinod. În Duminica Rusali-ilor, 19 iunie, s-a celebrat SfântaLiturghie în catedrala din Heraklion,

capitala insulei Creta, în prezențapreședintelui Republicii Elene. Înziua de luni, 20 iunie, după săvârșireaSfintei Liturghii la prăznuirea SfinteiTreimi, a avut loc, în sala mare aAcademiei amintite, sesiunea solem-nă de deschidere a lucrărilor Sfântu-lui și Marelui Sinod, în prezențaobservatorilor invitați și a jurnaliștiloracreditați. La toate celelalte sesiuni,cu excepția sesiunii de închidere,lucrările Sinodului s-au desfășuratnumai cu membrii delegați. Pe întrea-ga sa durată, programul Sfântului șiMarelui Sinod a început în fiecare zicu săvârșirea Sfintei Liturghii pe rândde fiecare Biserică Ortodoxă Auto-cefală în biserica vechii mănăstiriGonia de lângă Academie. În ziua dejoi, 23 iunie, Sfânta Liturghie a fostoficiată de Bi serica OrtodoxăRomână. Lucrările Sfântului și Mare-lui Sinod s-au încheiat printr-osesiune solemnă, după oficierea Sfin-tei Liturghii în Duminica TuturorSfinților, din 26 iunie, la Biserica„Sfinții Apostoli Petru și Pavel” dinChania, la care au participat  iarăși oserie de invitați, soborul slujitoriloravând în frunte pe Patriahul Ecu-menic Bartolomeu, înconjurat deÎntâistătătorii bisericilor Autocefale,Sanctitatea Sa ținând și predica zilei.Semnarea documentelor, s-a făcutla Mănăstirea patriarhală șistavropighială Izvorul TămăduiriiChrysopigi(Castra), unde a urmat șiagapa oficială și plecarea spre casă adelegațiilor participante, cărora s-auoferit daruri ca suvenire din parteagazdelor. Între manifestările care auînsoțit sesiunea, de menționat aparteceremonia din ajunul Rusaliilor de lasediul fundației Tsatsaronakeion, încare Întâistătătorilor Bisericii Orto-doxe Autocefale li s-a conferit titlul deCetățean de Onoare al orașuluiKissamos.(Arhid.Ștefan Sfarghie-Ajunul Cinzecimii în orașul CretanKissamos,Ziarul Lumina, Ediția deBanat, nr.142, an VII- 2016/pg.1-3). Cu acest prilej PreafericitulPărinte Patriarh Daniel a rostitmesajul intitulat „Rugăciune și ospi-talitate la Mitropolia de KissamosCreta” în care se spune: „Partici-parea la Sfânta Liturghie a delegaţi-ilor Bisericilor Ortodoxe la Sfântul şiMarele Sinod din Creta, în CatedralaMitropolitană Buna Vestire ~ a Năs -cătoarei de Dumnezeu, din Kissamos,urmată de pomenirea morţilor, înajunul sărbătorii Pogorârii SfântuluiDuh, în special a celor care au lucratpentru pregătirea acestui Sfânt şiMare Sinod, a fost un moment solemnşi de intensă comuniune frăţeascăortodoxă. Totodată, ne bucurăm deospitalitatea pe care ne-o arată înprezent Înaltpreasfinţitul Părinte Mit-ropolit Amfilohie de Kissamos şi Séli-nos la sediul Fundaţiei „Tsatsaron-akeion” a Mitro poliei de Kissa -mos…. RedacțiaContinuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1Oraşul Kissamos mai este cunos-cut şi sub numele de KastelliKissamos, sau simplu Kastelli, dupănumele castelului veneţian de aici.Suntem onoraţi şi bucuroşi că neaflăm în Creta, o insulă renumită prinistoria sa bogată încă din Antichitateşi prin spiritualitatea locuitorilor ei.În mod deosebit simţim în aceste zilebinecuvântarea cerească a SfântuluiApostol Pavel şi a ucenicului său,Episcopul Tit al Cretei, dar şi binecu-vântarea cerească a sfinţilor cretanicare au sfinţit acest pământ de-a lun-gul veacurilor cu rugăciunile lor şiuneori cu sângele lor de martiri.Dăm slavă lui Dumnezeu pentruaceste binecuvântări şi mulţumimÎnaltpreasfinţitului Părinte Mitropol-it Amfilohie şi colaboratorilor săipentru dragostea frăţească şi ospi-talitatea pe care ni le-au arătat. Nerugăm ca Duhul Sfânt, Cel ce adunăîn comuniune eclesială persoaneledin toate popoarele care cred în IisusHristos, să dăruiască ÎnaltpreasfinţieiSale şi tuturor clericilor şi credin-cioşilor mireni pe care-i păstoreştebucurie şi pace sfântă, ajutor în toatăfapta bună şi mulţi şi fericiţi ani!”.(Ziarul Lumina, Ediția de Banat,nr.142, an VII- 2016/pg.3). În acestase pot regăsi simțămintele ce au ani-mat pe delegați. De altfel privindanvergura întregii întruniri ceiprezenți au reținut cuvintele Sanc-tițății Sale, Patriarhul Bartolomeu ros-tite în cadrul omiliei de la SfântaLiturghie a praznicului PogorâriiSfântului Duh și anume: „Cincizec-imea de la Ierusalim a fost eveni-mentul care a marcat începutul isto-riei Bisericii și a pus bazele pentrusfințirea istoriei umani tății. Apostoliiși cei 3.000 de creștini botezați de eiatunci au format prima Biserică,realitate divino-umană a lui Hristosprezent în toate mădularele Sale.Astăzi noi suntem umpluți de Preas-fântul Duh de aceeași suflare a lim-bilor de foc; suntem o singură Biser-ică, un singur Trup, chiar dacă venimdin tradiții naționale, lingvistice șiculturale diferite. Hristos, Dum-nezeu-Omul, «întâiul născut între

mulți frați» (Romani 8, 29), esteprezent în fiecare dintre noi, mădu-larele Sale”. Ziua de Rusalii este o zide rugăciune înălțată către Mângâi-etorul bunătății, o chemare la po -căință, la curățirea de păcate și lasfințirea vieții, ca să biruim încer-cările acestui veac. De asemenea,Sanctitatea Sa a subliniat că întrunir-ile dintre ierarhi, păs toriiduhovnicești ai poporului dreptcred-incios, sunt necesare pentru întărireaunității în cre dință și pentru apărareade ispitele și încercările lumii: „Mis-iunea noastră este unitatea BisericiiOrtodoxe și a credincioșilor ei.Urmează apoi mărturia Bisericiipentru ca lumea să vadă stră lucind«faptele bune», lucrarea noastră, casă fie întărită și să dea slavă «Tatăluinostru Care este în ceruri». Unitateanoastră eclesială nu este o formă fed-era tivă oarecare, nici nu rezultă dinasocierea în jurul unei persoane. Eaizvorăște din credința noastrăcomună și se împlinește în aceas ta,credință ce conduce la mântuire și laviața veșnică”.(Pr.Nicolae Dascălu-Duminica Rusaliilor la Catedrala dinHeraklion, Ziarul Lumina, Ediția deBanat, nr.142, an VII- 2016/pg.4).Încă din țară la finalul rânduieli spe-ciale prilejuită de plecarea delegațieisinodale române, Preafericitul PărinteDaniel, a subliniat în cuvântul său,că „Sfântul și Marele Sinod al Bis-

ericii Ortodoxe este un evenimentdeosebit de important pentru întărireamisiunii ortodoxe în lume. Este unsinod pastoral-misionar care nu vaformula dogme noi, canoane noi și nuva modifica texte liturgice,  însă vaafirma în comun credința ortodoxăîntr-o lume secularizată, într-o lumefrământată. Vom mărturisi împreunăimportanța credinței adevărate, și înacelași timp vrem să arătăm că dreap-ta credință este temelia mântuiriinoastre. Așa cum se spunea  cândvaîntr-o carte de-a noastră bisericească,la întrebarea «Ce-ți dă ție dreaptacredință?», răspunsul era: «viațaveșnică». Noi păstrăm dreapta cred-ință, o mărtu risim și o transmitem,pentru că dreapta credință înseamnădreapta legătură, vie, a noastră cuDumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt,cu Maica Domnului și cu toți sfințiiBisericii, începând din această viață șicontinuând în veșnicie”.(Arhid. Ște-fan Sfarghie, Marius Nedelcu-Dele-gația Bisericii noastre la Sfântul șiMarele Sinod,Ziarul Lumina, Edițiade Banat, nr.140, an VII- 2016/pg.3). La fel în cuvântul de la întoarcerea arătat, că „Pentru noi, românii, capopor latin, deschiderea aceasta spreuniversal este necesară într-o misi-une care trebuie făcută cu smerenie,dar în același timp cu dragoste deHristos și de Biserică și cu multrespect față de alte etnii, popoare,

pentru că știm că Dumnezeu doreșteca tot omul să se mântuiască și săvină la cunoștința adevărului”.(Pr.Nicolae Dascălu,Delegația Bis-ericii noastre la Sfântul și MareleSinod a sosit în ţară-Ziarul Lumina,Ediția de Banat, nr.148, an VII-2016/pg. 4-5). Iarăși un evenimentimportant la care au participat mem-brii Sfântului și Marelui Sinod pre-cum și autoritățile locale au ceremo-nia de acordare a titlului de membriide onoare ai Academiei Ortodoxe dinCreta, a Întâistătătorilor BisericilorOrtodoxe autocefale. Toți Întâistătă-torii de Biserici Autocefale au luatcuvântul și au mulțumit pentru dis-tincția acordată. Preafericitul PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, a mulţumit Sanctităţii SaleBartolomeu, Patriarhul Ecumenic, şidirectorului general al Academiei, dr.Konstantinos Zorm pas, pentruonoarea de a fi numit membru şi pri-eten al Academiei Ortodoxe dinCreta, felicitându-l totodată pe direc-tor pentru reînnoirea şi extindereainstituţiei, astfel încât aceasta a pututgăzdui lucrările Sfântului şi MareleuiSinod  Ortodox. La final, SanctitateaSa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic,i-a felicitat pe Întâistătătorii Biseri-cilor Ortodoxe Autocefale pentruimplicarea acestora în dialogul carese desfăşoară pentru apropierea şireconcilierea dintre creştini. „Vă

felicităm pe fiecare dintre Voi pentruonoarea acordată de această Acade-mie, în semn de recunoaştere pentrunepreţuita contribuţie a fiecăruiÎntâistătător la Biserica pe care o păs-toreşte şi, de asemenea, pentru impli-carea în dialogul care are loc pentrureconcilierea şi apropierea dintrecreştini şi oamenii din întreaga lume,bineînţeles fără a compromite poz-iţiile noastre ortodoxe, într-o vremecând fanatismul religios şi teroris-mul, bazate pe false temeiuri reli-gioase, sunt în creştere”, a precizatPatriarhul Ecumenic Bar-tolomeu. (Arhid.Ștefan Sfarghie,Întâistătătorii ortodocşi, membri deonoare ai Academiei din Creta-Ziarul Lumina, Ediția de Banat,nr.147, an VII- 2016/pg. 2). În afaraintervențiilor judicioase aleÎntâistătătorului Bisericii noastre încadrul sesiunii, o primire deosebită aavut cuvântul Preafericirii Sale lasesiunea de deschidere a lucrărilorși pe care o redăm spre înțelegereacelor aici consemnate,(conf.Daniel-Patriarhul României, Sinodalitateasă fie o normă la nivel panortodox,Ziarul Lumina, Ediția de Banat,nr.143, an.VII-2016/pg.3). Din adân-cul sufletului ortodocșii de pretutin-deni înalță rugăciune către BunulDumnezeu pentru ca cele hotărâtespre împlinire să aibă urmarea dorităîntru slava Sa.
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În cadrul sesiunii inauguralea Sfântului și Marelui Sinod deluni, 20 iunie 2016, PreafericitulPărinte Daniel, PatriarhulRomâniei, a adresat un cuvânt încare a subliniat importanțarespectării sinodalității nu doar lanivel local, ci și panortodox. Omil-ia Preafericirii Sale a fost apreci-ată de Patriarhul Ecumenic și car-acterizată ca fiind profundteologică.Sanctitatea Voastră,Preafericirile Voastre,Înaltpreasfințiile Voastre,Onorați participanți la acest Sinod,Sfântul și Marele Sinod al Bis-e ricilor Ortodoxe este în acelașitimp un eveniment rar și începutulunei normalități, deoarece sin-odalitatea este o regulă canonicăa vieții Bisericilor locale, pentru aexprima unitatea credinței orto-doxe, a vieții sacramentale și a dis-ciplinei canonice a Bisericii celei

Una, Sfântă, Sobornicească șiApostolească. Dacă sinodalitateaeste o normă canonică la nivellocal, ea trebuie să fie o normă și lanivel panortodox sau universal.Sinodalitatea se împlinește înconcelebrarea sacramentală a Sfin-tei Euharistii, pentru a exprimasimultan unitatea de credință orto-doxă și însăși taina comuniuniiBisericii cu Capul ei, Domnul IisusHristos.Autocefalia Bisericilor Orto-doxe exprimă libertatea lor admin-istrativă și pastorală, în timp cecomemorarea euharistică panorto-doxă și sinodalitatea panortodoxăexprimă unitatea întregii Orto-doxii.Activitatea pastorală și mision-ară a Bisericii trebuie să țină contastăzi de problemele și provocărilecontemporane. Totuși, scopul prin-cipal al lucrării Bisericii estesfințirea și mântuirea oamenilor,

adică dobândirea vieții veșnice îniubirea și lumina Împărăției Preas-fintei Treimi.În acest sens, Sinodul nu tre-buie să formuleze noi dogme sausfinte canoane noi, ci trebuie să

aibă o semnificație pastorală șimisionară actuală, pentru a măr-turisi iubirea lui Hristos pentruBiserica Sa și pentru întreagaumanitate. Duhul Sfânt este DuhulAdevărului și al Comuniunii. Dacă

mărturisim împreună dreapta cred-ință, atunci primim bucuria comu-niunii în iubirea Preasfintei Treimi,pe Care o sărbătorim astăzi.† DANIELPatriarhul României 

Patriarhul României: „Sinodalitatea trebuie săfie o normă la nivel panortodox, nu doar local”



S-a născut la 30 octombrie 1909(31 ianuarie 1909), în comuna ară-deană Chier. În 1929 a obţinutdiploma de învăţător, a absolvitSeminarul teologic din Bucureşti,în 1934 a primit absolutorul Aca-demiei teologice din Arad, iar doiani mai târziu licenţa în Teologiela facultatea din Bucureşti. La 6august 1936 a fost hirotonit preotcelib, iar la 15 august acelaşi an aintrat în cinul monahal la mănăsti-rea Hodoş-Bodrog, de lângă Arad.În 1938, pentru câteva luni, a fost înFranţa. La 1 ianuarie 1940 a fostnumit spiritual al Academiei teolo-gice din Oradea, din aprilie acelaşian predând Sectologia. În timpulguvernării legionare a ocupat postulde şef al „Serviciului bisericesc şide culturalizare” din organizaţialegionară Arad şi preşedinte al„Comisiei de disciplină legionară”.După rebeliunea legionară a fostcondamnat la 5 luni închisoarecorecţională de către TribunalulMilitar Timişoara. În 1941 a fostmobilizat pe frontul de est ca preot-căpitan la Regimentul 92 Infanterie.Pentru faptele sale de vitejie laOdesa, Sevastopol şi Kerci, părin-tele Lucaciu a fost decorat cu ordi-nul „Coroana României cu pangli-ca medaliei Virtute Militară în gradde ofiţer”, „Steaua României cupanglica medaliei Virtute Militarăîn grad de cavaler” şi „Crucea defier germană, clasa a II-a”. În 1943şi-a reluat activitatea de spiritual laAcademia teologică orădeană, afla-tă în refugiu la Timişoara. Se parecă a mai îndeplinit funcţia de con-silier la Episcopia Aradului1. La începutul anului universitar1947-1948 şi-a dat demisia pentru adeveni stareţ la mănăstirea Hodoş-Bodrog, de lângă Arad. La 26decembrie 1947 a devenit arhi-mandrit, el activând atât ca stareţ almănăstirii arădene, cât şi ca preotmisionar în localităţile împrejmui-toare2.Încă din 1946-1947, arhiman-dritul Lucaciu se gândeşte să plecedin ţară, în acest sens purtând dis-cuţii cu părintele Teodor Savu, pro-fesor la Academie teologică oră-deană, pe tema organizăriibisericeşti a românilor din exilulcare se profila în Apus. În aceeaşiperioadă, Lucaciu îl cunoaşte peNichita Obreja, un legionar plecatdin perioada antonesciană în Ger-mania, dar revenit în ţară după răz-boi şi care în perioada prezenţeisale în Austria îl întâlnise pe mitro-politul Visarion Puiu (artizanulorganizării bisericeşti a românilordin Apus încă din 1944)3. Potrivit unei note din arhivaSecurităţii, aflăm că arhimandritulLucaciu ar fi plecat din mănăstire înnoaptea de 11 spre 12 februarie,„luându-şi toate bagajele din came-ra în care locuia la acea mănăstire,lăsând o scrisoare către episcopulAradului, prin care îi aduce lacunoştinţă că părăseşte mănăstireaşi pleacă, lăsând şi o altă scrisoareprin care îşi prezintă demisia dinpostul de arhimandrit şi stareţ alacestei mănăstiri”4.Împreună cu N. Obreja5, la 28februarie 1948 Lucaciu trece clan-destin frontiera, pentru a merge înexil6. După un periplu prin Salzburgşi Hanovra, la 1 mai 1948 ajunge laParis, cu ajutorul preotului VasileBoldeanu instalându-se în casaparohială a bisericii româneşti de

pe strada Jean de Beauvais 9bis şiocupându-se de organizarea şi sus-ţinerea unei cantine pentru româniiaflaţi în trecere spre America. Lapuţin timp, ajunge superior al bise-ricii româneşti, ales de membriiexilului românesc7. Toate acestea se consumau încontextul în care biserica româ-nească devenise deja obiect de dis-pută între Legaţia RPR de la Parisşi comunitatea românilor exilaţicare îşi îngroşa rândurile8.La puţin timp după sosirea labiserica românească din Paris, arhi-mandritul Ştefan Lucaciu devineunul dintre făclierii ideii organiză-rii bisericeşti a exilului românescdin Apus. În acest spirit, o menţiu-ne pasageră din arhiva lui SergiuGrosu ne dezvăluie importanţa pecare arhimandritul Ştefan Lucaciuva fi avut-o în exilul românesc de laParis: „12 octombrie 1948. Înnumele Consiliului parohial alBisericii ortodoxe române dinParis, arhimandritul Ştefan Luca-ciu a denunţat într-o alocuţiune pro-nunţată în faţa cardinalului Tisse-rant, la arhiepiscopia din Paris,maşinaţiile guvernului românîmpotriva Bisericii creştine şi înspecial împotriva Bise ri ci lor surori,Biserica romano-catolică şi Biseri-ca greco-catolică: «Biserica orto-doxă română din Paris, bucurându-se de libertatea de exprimare şiconsiderându-se reprezentantaBisericii ortodoxe române înansamblul ei, având sub protecţiespirituală pe toţi cei de dincolo decortina de fier, se simte îndreptăţi-tă să protesteze în maniera cea maihotărâtă contra abuzurilor şi ofen-selor la care a recurs regimul comu-nist din România. Oportunismulreligios de care dă dovadă astăziregimul comunist se va îndrepta cufurie mâine către Biserica ortodoxăpe care înţelege să o transforme înprezent în platformă politică pentruîndeplinirea scopurilor lui politice.În calitate de părinte spiritual alîntregii comunităţi ortodoxeromâne de dincolo de cortina defier [sublinierea noastră, n.n.], adre-sez Eminenţei voastre rugăminteade a transmite Preafericitului părin-te Papa Pius al XII-lea hotărâreanoastră de a nu recunoaşte nicio-dată actele arbitrare săvârşite deregimul comunist din Româniacontra fraţilor noştri romano-cato-lici şi greco-catolici. Dorinţa pecare ne-o exprimăm hotărât este ca,alături de bisericile surori, să apă-răm idealurile tradiţionale din ţaranoastră care îşi trag vigoarea dincredinţa în Iisus Hristos»”9. Aşadar, gestul arhimandrituluiŞtefan Lucaciu se încadra perfect înopţiunile românilor din exilul pari-zian, cu un discurs împotriva regi-mului de la Bucureşti ţinut în faţacardinalului Eugen Tisserant, secre-tar al Congregaţiei pentru Biserici-le orientale şi un important actor alVaticanului de la începutul Războ-iului Rece, şi a arhiepiscopului deParis, Emmanuel Suhard, un cunos-cut anticomunist. Totodată, con-form documentului susmenţionat,Lucaciu apare ca „părinte spiritualal întregii comunităţi ortodoxeromâne de dincolo de cortina defier”, rol pe care, probabil, şi l-aarogat, dar care presupune impor-tanţa pe care o manifesta în acelmoment pentru viitorul exiluluiromânesc.

În această atmosferă de frondăbisericească la adresa regimuluicomunist de la Bucureşti îşi făceauapariţia preoţii români Ioan Truţă şiVasile Haţegan, din Statele Unite,care după ce declaraseră autonomiafaţă de Patriarhia Bisericii Ortodo-xe Române, se aflau la Paris în cău-tarea unui candidat la postul deepiscop-vicar al Eparhiei români-lor din America, acolo unde cevatimp, din ţară era aşteptat titularul,episcopul Policarp Moruşca. Con-form surselor istorice consultateaflăm că preoţii din America seopriseră asupra persoanei lui ŞtefanLucaciu10. Care vor fi fost motive-le pentru care preotul Lucaciu nu aajuns in America acum nu le stimîncă. În august 1948, din Parisul exi-lului românesc, aceeaşi persoanăcare îl ajutase pe preotul Lucaciu săplece, N. Obreja, revenea în ţară cumisiunea de a ajuta cât mai multepersoane să meargă în Apus. Elavea în vedere inclusiv vizitareaunor episcopi ortodocşi, pentru a-iconvinge să meargă în exil. În acestsens, Obreja avea o scrisoare de laŞtefan Lucaciu către ierarhi româniîn care, printre altele, se arăta „câtde mult se simte lipsa unui ierarh înfruntea românilor din străinătate,rugându-i să facă tot posibilul sătreacă frontiera înspre Apus“11. Despre ce era vorba? Răspunsulîl găsim în declaraţia lui Obrejafăcută în ancheta Securităţii (1958):„Înainte să vin clandestin în RPR,eu am discutat cu preoţii Lucaci[u]şi Boldeanu despre problema uni-tăţii bisericii din RPR. Printre preo-ţii de valoare din RPR mi-au fostindicaţi următorii: Cojocaru Hara-lambie, [Dumitru] Stăniloae, pre-cum şi PS Andrei al Aradului, PS[Antim] Nica şi PS Nicolae al Ora-diei şi preotul [sic!] Popescu Teo-dor. Iniţial s-a fixat să fie scos dinţară PS Nicolae al Oradiei. Eu odatăajuns în RPR am căutat să iau legă-tura cu PS Nicolae. Atunci l-am tri-mis pe Cristeanu Cornel cu câtevarânduri la PS Nicolae, care a refu-zat să stea de vorbă cu el, spunândcă vrea să vadă şi el scrisoarea scri-să de Lucaci[u] Ştefan la inspiraţialui Visarion Puiu. Eu ne mai pose-dând scrisoarea scrisă de Lucaci[u],deoarece o rupsese PS Andrei alAradului, am renunţat la reluareacontactului cu PS Nicolae”12.  De fapt ce se întâmplase cu scri-soarea de la Lucaciu? Imediat dupăsosirea în ţară, Obreja s-a întâlnit cupreotul Aurel Goia din Nădlac13,

căruia i-ar fi spus: „Ai un plic de laLucaci[u], pe care ai obligaţia să-lduci la episcopul Andrei, atuncicând vei avea ocazie să mergi lael”14. În continuare, conform decla-raţiei dată de Goia la Securitate, îndata de 9 decembrie 1952, aflăm:„Cu plicul am mers la lumină, fărăsă vadă nimeni. Am văzut că eraun plic nelipit, de culoare albă, fărăsă scrie vreo adresă pe el. În interiorerau două coli albe, cu un conţinutbătut la maşina de scris, cu loculîntocmirii «Paris», a fost şi data,dar nu îmi aduc aminte, şi erauadresate una episcopului de Arad,Andrei Magieru, şi a doua mitro-politului Nicolae Bălan. Conţinu-tul era identic, însă una începea cu«Preasfinţite», iar cealaltă cu«Înaltpreasfinţite». Ambele erausemnate de Lucaci[u] Ştefan.În scrisori făcea apel la cei doicapi ai bisericii ca să organizeze unfront bisericesc de rezistenţă împo-triva comunismului15. Dădea exem-plul catolicismului, care ştie sălupte în acest sens şi arată felul cumeste organizată Biserica din apus.La sfârşit, Lucaci[u] îşi cerea scuzecă, el fiind pe o treaptă ierarhicăinferioară şi-a permis să atragăatenţia superiorilor asupra perico-lului comunist şi să facă [acest]apel. În rezumat el cerea ca Biseri-ca ortodoxă să nu pactizeze cu regi-mul de democraţie populară şi săse menţină ca şi în trecut pe linia derezistenţă faţă de comunism.Ocazional, continuă Goia, cândam fost la Arad, după vreo douăsăptămâni, am înmânat aceste scri-sori episcopului Andrei. Le-a cititpe amândouă şi după aceea le-arupt şi le-a băgat în sobă (soba nuardea)16. S-a enervat şi a spus: «Pro-stii, fleacuri… Să nu mai umbli cuasemenea fleacuri. Eşti încă copil.Lucaci[u] m-a compromis. A fugitşi a lăsat în neregulă mănăstireaBodrog»”17.Tot în momentul întâlnirii cupreotul Goia, Obreja ar fi spus cădoreşte să ajungă la Bucureşti, şi,printre alţii, să-i vadă pe arhiman-dritul Benedict Ghiuş şi pe preotulDumitru Iliescu-Palanca de la bise-rica Stavropoleos18.Pentru mai bine de o lună,Obreja a fost la Bucureşti ocupân-du-se cu pregătirea persoanelor pecare urma să le scoată din ţară. Separe că a intrat în contact cu preo-tul Haralambie Cojocaru, pentrua-l convinge pe el şi ceilalţi profe-sori teologi vizaţi să-i scoată dinţară, însă fără succes. Tot acum,

prin Cristeanu Cornel, Obreja a tri-mis un bilet episcopului NicolaePopovici, aflat ocazional la Bucu-reşti, însă cel din urmă a refuzatîntrevederea. Aici s-a încheiat misiunea datăde arhimandritul Lucaciu lui Obre-ja, după cum am văzut în încercareade a aduce în exil un episcop orto-dox român care să reprezintedimensiunea bisericească.La Paris, arhimandritul Luca-ciu se pare că deja intrase într-uncon de umbră în contextul luptelorpolitice care se acutizau în comu-nitatea românească şi faţă de care,nu de puţine ori, Legatia RPR seimplica prin interpuşi. Practic,încercările lui Lucaciu de a creaun front bisericesc împotriva regi-mului comunist de la Bucureştieşuaseră. Totuşi, ideea avea să fiepreluată de alţi prelaţi români,care se vor lovi de aceeaşi lipsă deunitate politică românească dinexil.Afinităţile politice din exilulparizian s-au repercutat inclusivîntre conslujitorii de la bisericaromânească de pe Jean de Beau-vais. Părintele Lucaciu intră în con-flict cu Martinian Ivanovici, ulti-mul paroh numit de MinisterulCultelor de la Bucureşti, şi cu Vasi-le Boldeanu susţinut de legionari.Lucaciu caută susţinere politică înrândul ţărăniştilor, la grupul con-dus de Romulus Boilă-Virgil Venia-min, dar este nevoit să plece din str.Jean de Beauvais, instalându-seîntr-o rezidenţă din oraşul Issy lesMoulineaux (la limita sud-vestică aParisului), unde şi slujeşte. Îşi con-tinuă activitatea caritabilă în mijlo-cul românilor, considerând că maipoate face mult pentru exilul româ-nesc şi împotriva regimului comu-nist de la Bucureşti. Deşi colabo-rează cu Biroul 2 (serviciile secretefranceze), în iulie 1951, când can-didează pentru postul de arhiereu-vicar al Episcopiei româneşti dinAmerica, separată de PatriarhiaRomână, autorităţile franceze nu-ipermit plecarea în SUA. La 9 septembrie 1951 este alesparoh al Bisericii româneşti „Întâm-pinarea Domnului” din Akron,Ohio. Abia în februarie 1955 ajun-ge la parohia pentru care fuseseales, în cadrul jurisdicţiei Episco-piei condusă de Valerian Trifa. Unan mai târziu face o declaraţie deieşire din Episcopie, denunţândrolul de „episcop impostor” pe careîl joacă Trifa în America. Ulterior,ajunge la parohia românească dinAlliance, Ohio. După o lungă sufe-rinţă, la 10 iulie 1962 moare înMolly Rest House, de lângă Can-ton, Ohio19.
Adrian Nicolae Petcu

1 ACNSAS, fond SIE, dosar nr.2336, ff. 20, 48; Idem, fond Infor-mativ, dosar nr. 742.894, vol. 1, ff.11, 25; Ibidem, dosar 743.658, f.43; Ştefan Lucaciu, EpiscopiaMisionară ortodoxă română dincele două Americi şi ţările de apusale Europei faţă de erezia samos-feată rusească, [f.l.], 1956, p. 67;Mihai Săsăujan, Academia de teo-logie ortodoxă din Arad în perioa-da interbelică. Contribuţii la isto-ria învăţământului teologicromânesc, Arad, Editura Univer-sităţii „Aurel Vlaicu”, 2004, p.192; Continuare în pagina 4
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În 1872 vedea lumina tiparuluila Veneţia o masivă colecţie detexte duhovniceşti aparţinând unorautori diferiţi compilaţi de SfântulMacarie al Corintului (1731-1805),revizuită şi înzestrată cu notiţeintroductive pentru fiecare autor deSfântul Nicodim Aghioritul (1749-1809). Titlul colecţiei era „Filoca-lia Sfinţilor Trezvitori, alcătuită dinscrieri ale Sfinţilor şi de Dumnezeupurtătorilor Părinţi ai noştri, în carese arată cum mintea se curăţă, seluminează şi se desăvârşeşte prinfilosofia morală cea conformă cufăptuirea şi cu contemplaţia”. În elînsuşi un adevărat cap gnostic, tit-lul avea să consacre definitiv ter-menul de „filocalie”, alături deadjectivul derivat „filocalic” pentruscrieri şi autori de texte duhovni-ceşti, dar deopotrivă şi pentru unanume vocabular tehnic dezvoltatşi precizat de-a lungul secolelor înaceste scrieri, alcătuit din termenifilocalici specializaţi pentru expri-marea clară, precisă, cât se poateunivocă, a unor procese, realităţi,stări întâlnite în cursul vieţiiduhovniceşti. Toţi aceşti termenifilocalici sunt cuvinte greceştivechi, încărcate de-a lungul timpu-lui cu straturi succesive de sens,astfel încât aproape fiecare dintre eipoartă o întreagă istorie de înţele-suri. Traducerea acestui vocabularîn limbile moderne, inclusiv înromână, chiar dacă reuşeşte uneorisă respecte principiul parităţii lin-gvistice (pentru un cuvânt grec, unsingur cuvânt în limba gazdă), nuizbuteşte să redea bogăţia de sen-suri subiacente ale originalului, nicisă ofere cititorului nuanţele carediferenţiază aşa-zisele „sinonime”,sensuri care mustesc în boabacuvântului grecesc, aşteptând acolo„teascul” explicaţiilor lexicografu-lui pentru a-şi revărsa mustul.Într-un astfel de context,deopotrivă intelectual şi duhovni-cesc, propunem în cele ce urmeazăcititorului o serie de articole expli-cative, asemenea unui dicţionar determeni filocalici, în care termenu-

lui românesc cunoscut îi vom ală-tura analiza semantică a termenuluioriginal grec, a cărui etimologie ovom ilustra cu exemple din textefilocalice menite situării cuvântuluiîntr-un context lămuritor. Nu fărănici o legătură cu  ordinea alfabe-tică, propun cititorului, pentru înce-put, termenii de: 
Asceză, ascet, ascetism

Receptarea şi înţelegerea aces-tor termeni în limbile moderne estestrâns legată de mentalitatea şi cre-dinţa diferitelor popoare şi epoci,definiţiile dicţionăreşti reflectândparticularităţile vorbitorilor. Astfel,dicţionarul francez Le Robert defi-neşte asceza drept un ansamblu deexerciţii fizice şi morale, care tindspre eliberarea spiritului prin dis-preţuirea (sic!) trupului, în timp ceîn dicţionarul englez Oxford ter-menul nici nu este amintit, semncă nu i s-a simţit nevoia în procesulcomunicării. E prezent doar adjec-tivul ascetic = care nu-şi permiteplăceri sau confort. Micul dicţio-nar academic românesc defineşteascetismul drept „un mod de viaţăauster şi retras, urmare a unei con-cepţii religioase şi morale, care pre-conizează restrângerea la maxi-mum a satisfacerii trebuinţelornaturale”, iar asceza drept un„ansamblu de exerciţii fizice şi spi-

rituale (considerate purificatoare)practicate de unii (sic!) călugări”.Este limpede că orice credin-cios ortodox practicant care citeşteastfel de definiţii va rămâne cu unsimţământ de insatisfacţie, întrucâtele, definiţiile, nu reflectă mainimic din felul în care trăieşte şiresimte el în Biserică asceza şiascetismul.Derivat din verbul ἀσκέω (aexersa, a forma, a instrui, a seantrena, a se exersa în ceva, amedita, a studia, a practica, a puneîn practică, a fasona), substantivulἄσκησις (exersare, exerciţiu, medi-taţie, studiu, educare a trupului şi asufletului, regim de viaţă al atleţi-lor), este un nomen actionis, aşacum arată terminaţia -ις, desem-nând punerea în act a celor denu-mite de verbul de obârşie. Vechiigreci desemnau prin termenii apar-ţinând acestui câmp semantic toateexerciţiile prin care omul se per-fecţionează, fie trupeşte, fie spiri-tual. Folosit în legătură cu o zeita-te, înseamnă a-i aduce cinstire,subînţelegând totodată şi procesulde perfecţionare proprie implicatîn însuşi actul liturgic. Ca nomenagentis ἀσκητής a fost înţeles înperioada elenistică drept o persoa-nă instruită, exersată, opusul luiἰδιώτης, om simplu, neistruit, dar șica sinonim parțial al lui ἀθλητής,

atlet, om exersat.De aceea „ascet”este cel care practică, se exerseazăîntr-o anumită învăţătură, în cazulcreştinismului cea a Evangheliei,iar aceste apropieri semantice auservit imnografilor drept sursă ine-puizabilă de imagini poetice folo-site în troparele sau canoaneleînchinate sfinților. De aceea chiarsimpla asimilare prin meditare aporuncilor lui Hristos reprezintădeja, în acest context, o asceză, oinstruire, o instrucție, dar și o luptăatletică în căutarea încununării.Din perspectiva tâlcuirilorPărinţilor, asceza este întîlnită petoate treptele vieţii duhovniceşti.Avva Filimon ţine să precizeze:„dacă vom fii neglijenţi faţă de făp-tuire, vom fi lipsiţi de toată filoso-fia pentru că, chiar dacă ajungecineva la cea mai înaltă virtute, totare nevoie de durerea ascezei, ca săţină în frâu pornirile fără rânduialăale trupului, şi ca să păzeascăputinţa supravegherii gândurilor”.Asceza apare aici pe de-o parte unexerciţiu trupesc, necesar înfrână-rii patimilor, iar pe de altă parteunul sufletesc, reprezentând con-diţia necesară pentru ca mintea săpoată lucra trezvia, înţeleasă cafăptuire a omului lăuntric. SfântulIsihie Prezviterul face şi el o împăr-ţire a ascezei în trupească sau exte-rioară, al cărei chip este VechiulTestament, şi asceza lăuntrică, careconstă în atenţia minţii, numitătrezvie, şi curăţia inimii, chipulacesteia fiind Sfânta Evanghelie(Către Teodul, c.112). Asceza tru-pească cuprinde postul, înfrânarea,culcatul pe jos, starea în picioare detoată noaptea, privegherea, şi au caurmare încetarea păcatului cufapta. Asceza lăuntrică, adică păzi-rea minţii şi curăţia inimii, constăîn dezrădăcinarea tuturor patimilorşi a relelor din inimă, având ca rod„bucuria, buna nădejde, străpunge-rea, plânsul, lacrimile, cunoaştereade sine şi a propriilor păcate,pomenirea morţii, smerenia adevă-rată, iubire nehotărnicită pentruDumnezeu şi pentru oameni şi eros

dumnezeiesc sălăşluit în inimă”(Ibidem c. 113).În privinţa raportului dintrecele două tipuri de asceză, trupeas-că şi a minţii, Sfântul Maxim Măr-turisitorul, comentând un cuvânt alSfântului Apostol Pavel (1 Tim. 4,8) formulează un principiu valabilîn orice context, monahal sau mire-nesc: „Nu îţi îndrepta toată grijaspre trup, ci rânduieşte trupuluiasceza după putere, şi întreagaminte întoarceţi-o spre cele lăun-trice” (Capitolele despre dragoste,IV, 63). Dereglarea acestui echili-bru între asceza trupească şi cealăuntrică în favoarea primeia îlvădeşte, spune Sfântul Maxim, „pecel care neştiind să călătorească pecalea duhovnicească, nu se îngri-jeşte de gândurile pătimaşe, ci îşiîndreaptă toată grija spre trup” (Ibi-dem, IV, 65). Nu numai atât, darasceza fără măsură „întunecă min-tea şi clatină cugetarea” (Ibidem).Aceste scurte referințe patristi-ce, cărora li se pot adăuga și multealtele, sunt suficiente pentru a sesi-za insuficiențele definițiilor amin-tite la început. Am văzut că acesteavăd în asceză fie o dispreţuire atrupului, fie o privare de confort,fie o restrâng la „unii” călugări, întimp ce analiza noastră semanticăşi textele citate dovedesc nu numaicontrariul, ci şi infinita bogăţie asensurilor  pe care cuvântul „asce-ză” le are ca termen filocalic.În acest context semantic, tra-ducerea termenului grecesc prin„nevoinţă”(etimologizat nevoi +ință) apare cu totul nepotrivită,întrucât eludează sensul esenţial deexerciţiu trupesc şi al minţii, princare omul ajunge la o bună deprin-dere lăuntrică „a dreptei credinţe”,şi nu la o simplă „deprindere tru-pească, puţin folositoare” (1 Tim.4, 8). Se impune, aşadar, asimilareaîn uzul curent a cuvântului „asce-ză” ca termen filocalic specializat,precis, suplu și bogat.Protos. Dr. Agapie CorbuStareţul Schitului,,Buna Vestire” Almaş

Mic dicţionar de termeni filocalici
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Arhimandritul Ştefan Lucaciu în vâltoarea exilului românesc (1948-1962)
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Hramul Schitului de la

Tămand
În fiecare an, la data de 2 iulie,când Biserica prăznuieşte Aşezareaveşmântului Născătoarei de Dum-nezeu în biserica Vlaherne şi pe Sfân-tul Voievod Ştefan cel Mare,aşezământul monahal din Tămand,Protopopiatul Ineu îşi sărbătoreştehramul. Cu acest prilej, continuând otradiţie deja îndătinată, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a fost prezent în mijloculobştii monahale de maici, a preoţilorşi credincioşilor din părţile Ineului.Chiriarhul arădean a oficiat SfântaLiturghie arhierească, înconjurat deun ales sobor de  preoţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte şi părinteleOctavian Blaj, consilier economic laCentrul Eparhial, părintele AdrianZaha, protopopul Ineului şi părinteleCiprian Tripa, duhovnicul schitului.În cuvântul de învăţătură adresatpelerinilor prezenţi, Chiriarhul a vor-bit despre ,,Istoria odoarelor MaiciiDomnului”, îndeosebi a veşmântu-lui, cu îndemnul de cinstire pentrudarurile lor de folos credincioşilor şiînsoţirea cu rugăciuni spre mijlocire.În păstrarea Bisericii acestea garan-tează şi ţinerea întocmai a rânduielilorlăsate de Sfinţii Părinţi de-a lungulveacurilor, recent Sfântul şi MareleSinod al Bisericii Ortodoxe întărindtoate cele legate de credinţă şi de viaţăcreştină. Toţi sfinţii pomeniţi astăzi,între care la loc aparte SfântulVoievod Ştefan cel Mare, au fostexemple de respect pentru tradiţiaortodoxă şi românească, a subliniatÎnaltpreasfinţia Sa.Monahia Serafima, stareţa schit-ului, a oferit tuturor celor prezenţi oagapă creştinească în cinstea hramu-lui.

Slujire arhierească la
Schitul din Moneasa
În Duminica Sfinţilor Români,prima după sărbătoarea ocrotitorilorspirituali ai acestul sfânt locaş, adicăa Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a efectuat ovizită pastorală pe Valea Deznei, laschitul monahal din staţiunea bal-neoclimaterică Moneasa, Pro-topopiatul Sebiş.Înconjurat de soborul preoţilorslujitori, în prezenţa unui mare numărde pelerini, în mare parte veniţi înstaţiune pentru odihnă şi tratament,Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timo-tei a oficiat Sfânta Liturghie în biser-ica schitului. Din sobor au făcut parteprotos. David Ionescu, stareţul schi-tului, pr. Alexandru Botea, protopop-ul Sebişului, protos. Clement Ior-dache, de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, arhid. Tiberiu Ardelean.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul: ,,ÎntărireaOrtodoxiei” (legat de citirile zilei,îndeosebi Matei 4; Rom. 2), adicăprin cultul sfinţilor naţionali. În uni-tatea Ortodoxiei sfinţii Bisericilornaţionale sunt cinstiţi în întreaga Bis-erică Ortodoxă, întărind astfel roadelelucrării acesteia prin însuşirile ei deunitate, sfinţenie, sobornicitate şiapostolicitate. Dacă în primaduminică după Rusalii cinstim pe toţisfinţii, cunoscuţi şi necunoscuţi, în

cea de-a doua, Biserica noastră faceacelaşi lucru pentru proprii sfinţi,adică luând aminte la contribuţia pecare cei odrăsliţi din pământul ţării auavut-o la afirmarea ei în istoria lumii.În această duminică, continuândprăznuirea Pogorârii Sfântului Duhşi a  Sfinţilor Apostoli şi citirile zileilegate de alegerea celor dintâi uceni-ci de către Mântuitorul întăresc înconştiinţa noastră însemnătatea celoremniţi să întărească în toate vremurilemisiunea Bisericii, fapt ilustrat şi delucrările Sfântului şi Marelui Sinod,a arătat Înaltpreasfinţia Sa.După Sfânta Liturghie, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, încon-jurat de soborul slujitor şi în prezenţaoficialităţilor şi a credincioşilorprezenţi, a sfinţit noua trapeză a schi-tului. Cu acest prilej a adresat uncuvânt de mulţumire şi apreciere laadresa celor care au contribuit la ridi-carea şi înfrumuseţarea acestui locaşmănăstiresc.
Casa parohiei Arad 

Micălaca Veche II a fost
sfinţită

 În seara zilei de 6 iulie 2016 Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei a săvârşit slujba de sfinţire a Ofi-ciului parohial al parohiei arădeneMicalaca Veche II, care va fi folosit înperioada imediat următoare găzduiriipictorilor care îmbracă în preafru-moasă haină biserica parohiei cu hra-mul „Naşterea Domnului”. În cuvân-tul adresat preoţilor parohiei şimembrilor din Consiliul şi Comitetulparohial Chiriarhul a subliniat impor-tanţa unui asemenea edificiu pentruviaţa bisericească, culturală şifilantropică a obştii. Totodată Înalt-preasfinţia Sa a adus cuvinte deapreciere tuturor celor care au con-tribuit la finalizarea lucrărilor.A fost înlocuit, prin donaţie,acoperişul clădirii, s-a efectuat lucrarede termoizolare exterioară, reparaţiicapitale interioare, la instalaţia elec-trică şi termică, dotări cu mobilierpentru camere. Întreaga lucrare a fostrealizată prin jertfa bunilor credin-cioşi din parohie, sub coordonarea şiprin implicarea preotului paroh.Acesta a mulţumit ÎnaltpreasfinţituluiTimotei, în numele clerului şi cred-incioşilor prezenţi, pentru binecu-vântarea adusă casei parohiei ceacum îşi găseşte utilitate spredesăvârşirea strădaniilor la bisericaparohială, iar în viitor având să slu-jească semenii aflaţi în dificultate.
Slujire arhierească la 
parohia arădeană din

Calea 6 Vânători
În Duminica a treia după Rusalii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a fostprezent în mijlocul credincioşilor dinparohia Arad – 6 Vânători dinMunicipiul Arad. Aici ÎnaltpreasfinţiaSa, înconjurat de soborul slujitor, asăvârşit Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie. Înaltpreasfinţia Sa a ţinut săfie prezent în această parohiedeoarece de curând au fost sărbătoriţiocrotitorii acestei biserici, la sărbă-toarea Sfinţilor Apostoli Petru şiPavel.Cuvântul de învăţătură al Înalt-preasfinţiei Sale a fost pus sub titlul,,Creaţie şi providenţă”(cf.citirilorpericopelor duminicii: Rom. 5; Mt.6),arătând că omul ca şi încununare a

creaţiei trebuie să conlucreze cu harullui Dumnezeu. Dumnezeu Însuşi aregrijă de creaţia Sa, lucrare pe care oînţelegem prin Pronia sau Providenţadivină. De aceea şi viaţa omeneascăreprezintă un echilibru al celor spiri-tuale şi materiale, credinciosul dând

prioritate lucrării harului divin. Prinjerta Mântuitorului, credinciosuldobândeşte şi adevărata discernereasupra valorilor vieţii întregii lumi, asubliniat Chiriarhul arădean.Totodată, Înaltpreasfinţia Sa i-abinecuvântat pe credincioși și pepreotul paroh pentru începerealucrărilor de reparaţii necesare lasfântul locaş.Preotul paroh Gheorghe Pop, înnumele credincioşilor pe care-i păs-toreşte,  a mulţumit ÎnaltpreasfinţieiSale pentru slujirea şi binecuvântareaacordată cu acest binecuvântat prilejde bucurie.
Slujire arhierească la 
biserica din cartierul

Silvaş-Cadaş a Parohiei
Arad-Şega I

În duminica a 4-a după Rusalii(a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul alIV-lea Ecumenic), ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului,  a săvârşit SfântaLiturghie în parohia Arad – Şega I, labiserica „Sfântul Proroc Ilie” din Sil-vaş-Cadaş precedând sărbătorireahramului acestei biserici. La SfântaLiturghie au participat P. C. părinteAurel Bonchiş, preotul paroh al aces-tei parohii şi P. C. părinte profesorConstantin Rus.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Carac-terul religios-moral al creştinului” (cf.Rom. 6; Matei 8) ca fiind al ade-văratului ostaş al lui Hristos, reliefândpe cel al centurionului din Evanghe-lia zilei prin credinţa sa în Mântu-itorul şi care este reprezentativ pentruarmata epocii primare a creştinismu-lui, un mare număr de martiri în isto-ria Bisericii fiind înscrişi nu doar încalendarul acesteia ci şi în culturapopoarelor. În viaţa omenirii, oastea,prin organizarea şi funcţia ei, e priv-ită ca o instituţie a ordinii şi progre-sului. În izvoarele revelaţiei divine,Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, seînvaţă despre oştirile îngereşti cepoartă războiul nevăzut împotrivarăului luptând pentru armonia întregiicreaţii, Biserica luptătoare pe pământformând o unitate cu cea biruitoaredin ceruri, întemeind Împărăţia luiDumnezeu în care domneştedragostea şi dreptatea, adăugând cele-lalte virtuţi pe care credincioşii audatoria să le dobândească urmând

călăuza rânduită spre veghere, adicăautoritatea îndreptăţită. În aceastăduminică şi pomenirea SfinţilorPărinţi de la Sinodul IV Ecumenicatrage luarea aminte asupra buneichivernisiri a Bisericii în cursulveacurilor prin comuniunea mijlocită

aşa cum a arătat recent şi Sfântul şiMarele Sinod al Ortodoxiei pentru ocontribuţie creştină crescândă la viaţalumii. Hramul acestei biserici, Sfân-tul Proroc Ilie, în Legea Veche, însuşia îndreptat mereu pe calea binelui pecei pentru care a fost trimis, a maiadăugat Înaltpreasfinţia Sa.La sfârşitul Sfintei Liturghii,părintele paroh Aurel Bonchiş amulţumit Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei pentru acest deosebit popasduhovnicesc înainte de sărbătorireaocrotitorului spiritual al acestei comu-nităţi şi pentru grija necontenită pecare o arată pentru ridicarea şi înfru-museţarea acestei sfinte biserici.
Hramul Mănăstirii 

Feredeu ,,Sfântul Proroc
Ilie Tesviteanul”

Sfântul şi slăvitul Proroc IlieTesviteanul, ocrotitorul MănăstiriiFeredeu din protopopiatul Lipova, afost prăznuit şi-n acest an cu multăbucurie duhovnicească. Aceasta a fostprilejuită de prezenţa Înaltpreasfinţi-tului Părinte Timotei, în mijloculobştii monahale şi a pelerinilor careau venit în număr mare la SfântaMănăstire în această zi de praznic.Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei, înconjurat de un ales soborde ieromonahi, preoţi şi diaconi, aoficiat Sfânta Liturghie în altarul devară din curtea mănăstirii. Din soborau făcut parte şi preot ic.stavr. Octa-vian Blaj, consilier economic; preotic.stavr. Ioan Jidoi, protopop alLipovei şi preot ic.stavr. Adrian Zaha,protopop al Ineului.La momentul cuvenit, Chiriarhul,pe baza citirilor scripturistice ale săr-bătorii (Iacob 5; Luca 4), a adresat unînălţător cuvânt de învăţătură, pus subtitlul: ,,Importanţa profeţilor biblici”,stăruind asupra locului celui prăznu-it, care, deşi nu a lăsat mărturii scrise,a rămas în Sfânta Scriptură şi în Sfân-ta Tradiţie, precum şi în culturapopoarelor prin faptele minunate,fiind considerat al doilea înainte-mergător al Mântuitorului. În teolo-gie, termenul ca atare depăşeşte înţe-lesul obişnuit, fiind legat deîndreptarea credincioşilor ca şi ferirealor de abateri de la calea adevăruluireligios, întărind predica prin semneconvingătoare. În felul acesta misi-unea profetică aduce folos în viaţasocietăţii întărind comuniunea între

oameni şi a acestora cu Dumnezeu, asubliniat Înaltpreasfinţia Sa.Numeroşi credincioşi şi copilaşis-au împărtăşit cu Trupul şi Sângelelui Hristos.În încheierea praznicului, Înalt-preacuviosul Arhimandrit IlarionTăucean, stareţul sfintei mănăstiri, amulţumit ierarhului pentru partici-pare şi pentru întreaga purtare de grijăarătată cu consecvenţă soborului şinevoilor mănăstirii, de asemenea,clericilor prezenţi şi pelerinilor carecercetează acest binecuvântat aşe -zământ monahal.
Slujire Arhierească în

Parohia Șiștarovăț
În duminica a V-a după Rusalii,24 iulie 2016, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, s-a aflat în mijlocul cred-incioșilor din parohia Șiștarovăț, Pro-topopiatul Lipova. Cu acest prilej,Înaltpreasfinția Sa a oficiat SfântaLiturghie, înconjurat fiind de unsobor de preoți și diaconi, din care afăcut parte si parintele Ioan Jidoi, pro-topopul Lipovei.Cuvântul de învățătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Cântarulconștiinței” (Cf. citirilor de la Rom.10; Mt. 8), adică a vredniciei șinevredniciei omenești în fațaprezenței divine, arătând că, în uneledintre duminicile următoare Rusali-ilor, având în vedere comuniunea încadrul Bisericii dintre Dumnezeu șimembrii acesteia, citirile biblice daupilde despre modul în care unii deteamă sfântă și smerenie, alții dinpricini străine de evlavie, nu îndrăz-nesc a se apropia de cele sfinte, încămai mult se depărtează. Apropiereasau depărtarea de Dumnezeu apare cao mișcare sufletească înregistratămereu în obștea creștină. Cântarulconștiinței, desigur că, face pe fiecaremembru să socotească pricina pro-cedării într-un fel sau altul; dar numaicălăuza duhovnicească poate să sta-tornicească măsura dreaptă ce duce lamântuire, a adăugat ÎnaltpreasfințiaSa. Părintele paroh Mihai Dohangiea mulțumit Chiriarhului pentru acestpopas duhovnicesc în mijlocul cred-incioșilor din Parohia pe care o păs-torește.În după-amiaza zilei, Înalt-preasfintitul Părinte Timotei a efec-tuat un popas duhovnicesc la bise -rica parohială ,,Sfântul Ilie” dinsatul Labașinț, unde a fost așteptatde credincioșii parohiei în fruntecu preotul lor paroh. Aici Chiri-arhul a săvârșit slujba AcatistuluiSfântului Ilie și a adresat celor defață un cuvânt de învățătură despreviața și activitatea ocrotitorului lorspiritual.
Prezență arhierească 
la cercul misionar din

Parohia Neudorf
Duminică, 24 iulie 2016, Chiri-arhul Aradului, a participat laîntrunirea Cercului Misionar Nr. 2Radna,coordonat de preotul MurguMarius, care a avut loc în ParohiaNeudorf. În biserica parohială cu hra-mul ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesvitean-ul”, un sobor de preoţi, avându-l înfrunte pe protopopul locului, părinteleIoan Jidoi, a oficiat Sfânta Taină aMaslului. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Cuvântul de învățătură a fost ros-tit de către Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop Timotei despre datoriaBisericii de a instrui și educa pe cred-incioși, insistând asupra celor tineri,potrivit Anului omagial al educațieireligioase a tineretului creștin orto-dox și aceasta în legătura familiei,școlii și a altor instituții menite săvegheze la mersul înainte al societății.Dreptarul este dat de învățătura șitrăirea creștină după Sfintii Părinți aiBisericii în dreapta socoteală aSinoadelor Ecumenice ca și a celortrăite în cursul veacurilor spre întărire,ca de exemplu cel recent ținut înCreta.Preotul paroh Popa Dumitru Ște-fan, a multumit apoi InaltpreasfintieiSale pentru bucuria de a fi prezent înmijlocul parohienilor, amintind și decelelalte ocazii în care cu bucurieInaltpreasfintia Sa a poposit în paro-hia Neudorf. Ziua s-a încheiat cu oagapă frateasca la casa parohiala.
Prezență arhierească la

zilele comunei Vinga
Sâmbătă, 30 iulie 2016, credin-cioșii din parohia Ortodoxă Vinga, înfrunte cu domnul Primar SorinNegrei și domnul vicepreședinte alConsiliului Județean Ovidiu-SergiuBâlcea, au avut bucuria de al avea înmijlocul lor pe Înalt PreasfințitulArhiepiscop Timotei al Aradului.Cu această ocazie Ierarhul încon-jurat de un sobor de preoți alcătuitdin Protopopul de Florida, DumitruViorel Sasu, Pr. Ic. Stavr. Liviu Suciu,pr.ic. Nicolae Ursu de la ParohiaMănăștur și de actualul preot parohRăzvan Sas, au săvârșit la oreledimineții o slujbă de parastas pentrutoți preoții și protopopii care au slu-jit de-a lungul timpului în aceastăParohie.După acest eveniment, în sala deședințe a Consililui local a avut loc unSipozion consacrat aniversării a 90de ani de la Sfințirea noii bisericiortodoxe din Vinga, moderat de dom-nul inginer Ioan Rancov, om de cul-tură, istoric dar și fost primar al aces-tei localități.
Cu această ocazie IPS Arhiepis-

cop Timotei a vorbit celor prezenți
despre importanţa localităţii din punct
de vedere bisericesc insistând asupra
legăturilor cu importantele centre,
între care se află Timişoara şi Aradul,
în care au activat cei trei protopopi
care au şi slujit în acest sfânt locaș și
pe care i-a cunoscut personal
Patrichie Țiucra(1917-1926) ctitorul
acestei biserici care în urma meritelor
sale deosebite a fost numit protopop
al Timișoarei având un rol deosebit la
ridicarea Catedralei Mitropolitane din
Timișoara. Sava Traian Seculin
(1926-1937) care s-a impus prin
prestanță și respect precum și de muzi -
cologul Alexandru Bocșianu (1936-
1967), care încă înainte de a veni la
Vinga ca protopop, a funcţionat în
Corul mixt Doina Banatului al Paro-
hiei Timișoara Principele Carol în
luna noiembrie 1931, devenind și
primul lui dirijor. Pentru activitatea
muzicală deosebită diaconul Alexan-
dru Bocșianu a fost ales secretar în
Comitetul Județean al Asociației
Corurilor și Fanfarelor Române din
Banat pe județul Timiș Torontal cu
sediul la Timișoara. În plus şi princi-
palii constructori ai bisericii, adică

arhitecţii Ştefan Toth şi Constantin
Purcariu. De asemenea, a elogiat ţin-
uta credincioşilor din Vinga ilustrată
de buna înţelegere ecumenică şi
cetăţenească între cei de diferite
naţionalităţi şi culte religioase.De asemenea au luat cuvântul șiceilalți preoți care au slujit în acestlocaș sfânt Pr. Prot ViorelSasu(19676-1974), Pr.Ic stavr. LiviuSuciu(1974-2014) care în alocuțiu-nile lor și-au adus aminte de vre-murile frumoase petrecute în aceastăparohie.Tot în cadrul acestui eveniment afost prezentată și monografia Biseri-ca Ortodoxă din Vinga –scurt istoric-scrisă de ing. Ioan Rancov și pr. Răz-van Sas.După terminarea simpozionuluioficialitățile locale și județene au fostinvitate la inaugurarea parcului deagrement atât pentru cei tineri cât șipentru cei vârstnici, un loc în care sepot desfășura de acum înainte activ-ități culturale dar și sportive, primaruladresând un cuvânt despre impor-tanţa acestui parc. O alocuţiune a fostrostită şi de către reprezentantul Con-siliului Judeţean. În discuţiile purtatela masa oficială s-au accentuat buneleraporturi dintotdeauna dintre  româniişi bulgarii din aceste părţi,  la eveni-meni fiind prezentă şi o delegaţie aacestora de peste hotare. Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei i-a felicitat peorganizatori pentru noile realizări.Ziua s-a încheiat cu o agapă creștină.

Sfânta Liturghie 
arhierească în biserica

parohiei Arad – 
Faleza Sud

În Duminica a 6-a după Rusalii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a fostprezent în mijlocul credincioşilor dinParohia ,,Sfântul Nicolae”, Arad-Faleza Sud.Cu acest prilej, Chiriarhularădean, înconjurat de preoţii acesteiparohii şi mulţime de credincioşi, asăvârşit Sfânta Liturghie în bisericaaflată în construcţie.La momentul rânduit, Chiriarhul,a vorbit celor prezenţi despre ,,Put-erea lui Dumnezeu” (cf. pericopelorscripturistice ale duminicii: Rom. 12;Matei 9), ca însuşire a fiinţei Sale dincare a dat şi oamenilor, făcându-sereferire la iertarea păcatelor prinMântuitorul şi la succesiunea apos-tolic, adică ierarhia bisericească. Înacest cadru se cuvine a ţine dreaptasocoteală pentru ca darurile lui Dum-nezeu, roadă a puterii Sale, să fiefolosite după voia Sa spre realizareaplanului divin pentru lume. Totodată,Înaltpreasfinţia Sa i-a îndemnat pecredincioşi pentru vremea postuluice urmează în a se folosi spre măr-turisire şi iertare.Părintele paroh Pavel Brânduşea mulţumit Chiriarhului pentru vizitaefectuată şi binecuvântarea arhie -rească oferită credincioşilor acesteiparohii.
Vecernie şi sfinţire de
obiecte la Catedrala

arhiepiscopală
La ceas de seară, Înaltpreasfinţi-tul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârşit slujba Vecernieiîn Catedrala arhiepiscopală. Lafinalul slujbei, Chiriarhul, împreunăcu preoţii catedrali şi în prezenţa a

numeroşi credincioşi, a săvârşit o slu-jbă de sfinţire a sfintei cruci ce va fiaşezată în sfântul altar al catedralei şia unei icoane cu Învierea Domnuluipentru paraclisul catedralei.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Saa rostit un cuvânt de învăţătură despreputerea crucii şi a icoanei, în legă-tură cu sfinţirea crucii de la altar şi aicoanei Învierii, în atmosfera tainicăa sărbătorilor ultimei luni a anuluibisericesc, în care îndrumă la sporirearâvnei credincioşilor spre cele sfinte,prilejuită şi de zilele de postire ceurmează.Crucea este din lemn de paltinsculptat de către sculptorul arh. SorinMartin, poleită cu foiţă de aur 24Kprin tehnica ,,Bolus”, pictura realiza-tă de prof.dr. în arte plastice CezarCătălin Băluţ, pictorul catedralei,donată de o familie de credincioşi.Icoana Învierii pentru Paraclisulcatedralei ,,Sfântul Nicolae”,realiza-tă de către pictorul bisericesc MateiGheorghe.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Seara cu poveşti de la
Catedrala Veche

Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Arhiepiscop TIMOTEI,vineri 1 iulie 2016, la Parohia Orto-doxă Română Arad-Centru s-a des-fășurat, pentru copiii parohiei, pro-gramul intitulat: „Seara cu poveşti dela Catedrala Veche”.Invitat special a fost actriţa Geor-giana Elena Popan, care, în faţa pre-oţilor slujitori ai parohiei şi a nu maipuţin de 60 de copii,  însoţiţi depărinţi şi bunici, a deschis traista cupoveşti şi istorioare duhovniceşti,aducând în faţa minţii şi a sufletuluiascultătorilor, mesaje de dragoste,înţelepciune şi trăire creştinească.După o introducere în atmosferade poveste, prima istorisire i-a învăţatpe copii să depăşească frica deîntuneric şi orice frică ar întâmpina înviaţă. Apoi a venit povestea Mariei, ofetiţă de la care copii au învăţatsmerenia, bunătatea şi dragostea. Încontinuare o istorioară a unei minunia Sfântului Ierarh Nicolae a adus îninimile tuturor dragostea faţă desfinţii lui Dumnezeu şi dorinţa de aajuta. Povestea care a urmat, a uneiprinţese îngâmfate şi iubitoare desine, a deschis uşa minţii spreînţelegerea adevăratei frumuseţi aomului, care rezultă din faptele celebune.
Toată lumea, şi cei mici şi cei

mari, a fost implicată dinamic în des-
făşurarea poveştilor şi s-a lăsat purtată
de farmecul acestora. La încheierea
povestirilor toţi copii s-au îmbrăţişat,
ca semn al înţelegerii dragostei faţă
de aproapele, ca o concluzie generală
a poveştilor.

La finalul serii părintele paroh
Traian Micoroi a mulţumit tuturor
pentru participare şi a oferit din partea
parohiei o carte cu poveşti şi isto-
rioare creştine, alături de pachete cu
dulciuri.Un cuvânt de mulţumire a fostadresat, în special, copiilor care vinduminică de duminică la CatedralaVeche şi participă la activităţile gru-pei duminicale şi apoi la SfântaLiturghie, precum şi copiilor de lagrupul coral, împreună cu doamnele

educatoare şi toţi cei care sunt impli-caţi în educarea şi îndrumarea reli-gioasă a copiilor parohiei. De aseme-nea, părintele paroh i-a îndemna petoţi copii prezenţi să vină, împreunăcu părinţii, la biserică în fiecareduminică şi sărbătoare.
Festivalul ,,Emil Monția”

de la Șiria
Asociatia Culturală „EmilMonţia”, Consiliul Județean Arad,Centrul Cultural Judeţean Arad,Primăria comunei Şiria şi ParohiaOrtodoxă din Șiria au organizat , înperioada 2-3 iulie 2016, cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, oprimă ediție a unui Festival dedicatăpersonalității lui „Emil Monţia”.A fost o primă ediție reușită, iar caorice festival de cultură și spirituali-tate el își propune să aducă frumusețeîn viața noastră, de care avem atâtanevoie. Festivalul de la Șiria estecreat pentru a entuziasma la activitate,deschidere, implicare, actualizareamemoriei noastre istorice, culturale șispirituale, care toate împreună reîn-noiesc sau chiar reînvie ethosul nos-tru românesc.Prin creația artistică în genere,artistul se exprimă pe sine însuși,opera sa fiind un reflex special alființei sale, ea arată cum este el șidezvăluie modul său de a fi, nu numaică cheamă la viață lucrarea sa, darprin ea își dezvăluie și propria per-sonalitate. Vorbește și comunică cuceilalți, nu numai contemporani aisăi, ci și cu cei vin după el, astfel încâtistoria artei sau culturii nu este numaiistoria operelor culturale, dar și isto-ria oamenilor.Pentru Emil Monția compozițiaartistică este o expresie a credințeicreștine, înțelegând că toată viațaomului este luminată de iubirea luiDumnezeu. Artistul Monția a iubit cuintesitate evenimentele vieții, istoriceși culturale, ca și daruri ale lui Dum-nezeu, iar relația strânsă dintre mu -zică și Liturghie i-a inspirat creativi-tatea artistică, convins fiind că„Hristos este cântarea noastră”. Pen-tru Emil Monția „Dumnezeu este fru-musețea”.

Un nou doctor în 
teologie la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din

Arad, Pcuv. Arhim. 
Casian Rușeț

Ziua de joi, 7 Iulie 2016, areprezentat, pentru Școala doctorală aFacultății de Teologie Ortodoxă „Ila -rion V. Felea” din cadrul Universității„Aurel Vlaicu” din Arad, un momentspecial prin aceea că unul dintre cur-sanții acesteia, Pcuv. Arhim. CasianRușeț, a ajuns la finalul programuluide pregătire. Astfel, cercetarea între-prinsă de preacuvioșia sa, pe parcur-sul celor trei ani, s-a concretizat înteza de doctorat intitulată: Instanțelede judecată ale Patriarhiei Româneîn secolul al XX-le-a. Studiu canon-ic, sub coordonarea PC Pr. Prof. Dr.Constantin Rus, a trecut prin toatefazele aprobării prealabile, fiindacceptată pentru prezentare în șe dințăpublică.Aceasta s-a desfășurat în AulaMagna a istoricei clădiri a școlii teo-logice din Arad, în prezența a doi ie r-arhi, Înlatpresfințitul dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului și

Preasfințitul dr. Lucian Mic, Epis-copul Caransebeșului, precum și aComisiei stabilite prin Hotărârea Sen-atului Universitar, din acesta făcândparte: în calitate de Președinte pe PCPr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, decanulFacultății arădene, coordonatorullucrării și referenții de specialitate:PC. Pr. Prof. dr. Nicolae Dura și Dna.Conf. dr. Cătălina Mititelu, de la Uni-versitatea Ovidius din Constanța, pre-cum și PC. Pr. Conf. dr. PatriciuVlaicu, de la Universitatea Babeș –Bolyai din Cluj-Napoca. Acestora lis-au alăturat mai mulți invitați dinArad, Caransebeș și Timișoara, avândîn vedere faptul că părintele Casianîndeplinește acum slujirea de secretareparhial la Centrul Episcopal dinCaransebeș, încât evenimentul acăpătat nuanțe de adevărată sărbă-toare cu reverberații în întreagaMitropolie a Banatului.Părintele Decan a mulțumit, lafinal, tuturor celor prezenți pentruonoarea făcută Facultății.
Examenul de disertație

la Facultatea de Teologie
din Arad, promoția 2016

Absolvenții programului de studiiteologice masterale: Pastorație șiviață liturgică din cadrul Facultății deTeologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea”a Universității ”Aurel Vlaicu” dinArad și-au susținut examenul de dis-ertație, în ziua de 8 iulie 2016. Astfel,la acest examen s-au înscris 23 decandidați, dintre care 2 din promoțiaanterioară, examinarea constând dinprezentarea lucrărilor pregătite subcoordonarea părinților profesori.La final, în prezența ÎPS Arhiepis-cop dr. Timotei Seviciu și a Comisiei,candidații au depus jurământul încapela Facultății. După citirea cata-logului și a frumoaselor rezultateobținute, părintele Decan, Pr. Prof. Dr.Cristinel Ioja i-a felicitat pe absolvenți.La invitația părintelui decan, ÎPSArhiepiscop Timotei a salutat aceastăgenerație de absolvenți de master, sub-liniind importanța actului depuneriijurământului „ca unul care vine săîntărească ceea ce s-a învățat pe par-cursul celor doi ani de studii post-uni-versitare și care să proiecteze un alt felde parcurs al existenței noastre, în caresă împlinim ceea ce am primit prinînvățătură, ca să devenim mădulare viiale Trupului Tainic al lui Hristos-Bi -serica. Acum, la acest ceas de încheiere,vă felicităm atât pe dumneavoastră câtși pe profesorii acestei școli, pentru efor-tul depus în osteneala academică, cât șipentru atașamentul față de Bise rica pecare cu toții o slujim”.
Ediţia a treia a 

Festivalului 
Minorităţilor din Judeţul

Arad, la Covâsânţ
Duminică, 10 iulie 2016, cubinecuvântarea şi în prezenţa Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului şi prindeosebita implicare a preotului parohMihai-Octavian Blaj, a avut loc ceade-a treia ediție a FestivaluluiMinorităților din Covăsânţ. Eveni-mentul din acest an a fost organizatde către Parohia Ortodoxă Covâsânţşi Asociaţia Păstrătorii TradiţiilorRomâneşti din Covăsânţ, în colabo-rare cu Consiliul Judeţean Arad prinCentrul Cultural Judeţean Arad.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Evenimentul s-a desfăşurat laTabăra Ortodoxă de Păstrare şi Con-servare a Tradiţiilor Româneşti aParohiei Ortodoxe din Covăsânțîncepând cu ora 14.00.Pe scenă au evoluat formaţiiaparţinând minorităţilor evreieşti, slo-vace, sârbe şi maghiare din judeţulArad, Grupul ,,Daniel’s Brothers –Comunitatea maghiară din Ghioroc şiPăstrătorii Tradiţiilor – Parohia Orto-doxă Covăsânţ, care au prezentat cân-tece şi dansuri tradiţionale din Pod-goria Aradului.Invitat de onoare a fost interpre-tul de muzică populară Pera Teodor-ovici acompaniat de formaţia de tam-buraşi.Scopul acestui festival este caminoritățile să fie cunoscute și princântece, obiceiuri și dansuri popularetradiționale, încadrându-se într-omanifestare culturală complexă. Deasemenea se dorește să se accentuezebuna înţelegere  între românii dinjudețul Arad şi minorităţi, indiferentde etnie, având un singur scop, acelade a asigura un climat de pace şi debună convieţuire între aceştia.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,în alocuţiunea rostită cu acest prilej,a apreciat talentul tinerilor partici-panţi şi a amintit despre bunele relaţiiinteretnice şi interculturale existentedintotdeauna în această parte a ţării.Aradului,  ca judeţ de graniţă, îirevine datoria de a cultiva bunelerelaţii cu toţi cei din vecinătate. Lafinal i-a felicitat pe organizatori şi petoţi tinerii participanţi.Domnul Ionel Schlesinger,preşedintele Comunităţii evreieşti dinArad, a apreciat climatul de pace şirespectarea valorilor comunităţiloretnice din această parte a ţării pe care-l oferă biserica sub coordonarea Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei.Părintele paroh Octavian Blaj, amulţumit Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei precum şi tutur-or participanţilor la acest eveniment şia menţionat faptul că municipiul Aradcât şi întregul judeţ trebuiesc priviteca o bogată moştenire culturalăîntrucât fiecare etnie a contribuit laarhitectura, promovarea valorilor cul-turale şi chiar la dezvoltarea eco-nomică a acestei părţi de ţară.Prezență arhierească la Consil-iul Facultății din AradLa convocarea părintelui decan,pr. prof. dr. Cristinel Ioja, ConsiliulFacultății de Teologie Ortodoxă ”Ilar-ion V. Felea” din cadrul Universității”Aurel Vlaicu” din Arad s-a întrunitîn ședință de lucru în ziua de 13 iuliea.c., acesta desfășurându-se înprezența Înaltpreasfințitului Părintedr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului. Pe ordinea de zi s-au aflat maimulte chestiuni curente: încheiereasesiunii de vară a examenelor de an,precum și finalizarea studiilor pen-tru toate cele trei cicluri ale pro-gramelor de studii: licență, master șidoctorat; problema reabilitării clădiriiFacultății; stadiul proiectelor de cerc-etare și editare a publicațiilor; datereferitoare la admiterea în noul cicluacademic. În deschidere, ÎPS Sa a mulțumitconducerii facultății pentru invitație șipentru buna colaborare, evidențiinddisponibilitatea și implicarea Centru-lui Eparhial în reparația acoperișuluiclădirii, lucrare extrem de necesară

având în vedere deteriorarea acestu-ia în urma furtunilor recente. Pentrulămuriri suplimentare a fost invitat lacuvânt și PC părinte Octavian Blaj,consilier economic la centruleparhial. În același context, ÎPS Tim-otei a solicitat cadrelor didactice alefacultății contribuții științifice pentrueditarea Îndrumătorului bisericesc,precum și sprijinul pentru reactivareatipografiei eparhiale, unde se vorputea tipări cărțile profesorilor, ziarulși revistele Facultății.  Părintele decan a reiterat, larându-i, mulțumirea cadrelor didac-tice pentru suportul spiritual și mate-rial arătat prin prezența și implicareaÎPS Timotei în favoarea susținerii șipromovării teologiei arădene, invitân-du-i pe colegii profesori să fie impli-cați în acțiunile întreprinse în planacademic și administrativ, toatepurtând pecetea binecuvântării chiri-arhale.
Cursuri de prim ajutor în

Lipova
Arhiepiscopia Aradului a organi-zat în data de 15 iulie 2016 prin Sec-torul Social Filantropic și Misionar, înparteneriat cu Societatea Naționalăde Cruce Roșie Română – FilialaJudețeană Arad, cursuri de prim aju-tor conform Legii 139/1995 și524/2004 la Protopopiatul Lipova.Cursurile au fost susținute deDna Roxana Dragoș – asistent med-ical la Unitatea de Primire aUrgenţelor (UPU) și Dl. Bogdan Dră-gan – referent social în cadrul CruciiRoșii Române – Filiala Arad.Cursul de prim ajutor susținut deCrucea Roșie Română vine în spri-jinul perfecționării preoților și amembrilor Comitetelor Parohiale înconformitate cu atribuțiile acestoraprevăzute în Statutul de OrganizareBOR, dar și a parohiilor care orga-nizează pelerinaje și tabere creștinepentru copii. Conform ordinului Min-isterul Educației Nr. 3.060/ 3 febru-arie 2014 privind Condițiile de orga-nizare a taberelor, excursiilor,expedițiilor și a altor activități de timpliber, în momentul în care se consti-tuie grupul, organizatorii sunt oblig-ați să se asigure că, pe toată duratataberei/excursiei, existentă o persoanăspecializată în acordarea primuluiajutor.„În cadrul cursurilor interactiveau fost prezentate diferite soluții laanumite probleme care ar puteaapărea în desfășurarea activității cur-sanților. După exemplul bunuluisamarinean care a oferit primul ajutorcelui căzut între tâlhari, tot la fel șipreoții de astăzi ar trebui să cunoascăși aceste tehnici moderne de acordarea primului ajutor în caz de nevoie.Deasemenea foarte interesante au fostși metodele de resuscitare a copiilorîn caz de accident, incendiu sauînnec.” – a menționat părintele con-silier social Gabriel Mariș – coordo-nator al programului.La acest curs au participat 38de preoți din cadrul protopopiatului,avându-l în mijlocul lor pe PreaOnoratul Părinte Ioan-Terentie Jidoi– Protopop de Lipova. Cursul s-afinalizat cu un examen, în urmacăruia, toți cei înscriși au primit uncertificat de absolvire și o legiti-mație, care confirmă că persoanaeste instruită să acorde primul ajutorde bază.

Programul social de instruire înacordarea de prim ajutor a fost des-fășurat în toate protopopiateleeparhiei, totalizând 132 de persoanespecializate în acest sens, majoritateapreoți.
Campania ,,Sănătate

pentru sate” în 
Arhiepiscopia Aradului

Universitatea de Vest „VasileGoldiş” din Arad şi ArhiepiscopiaAradului, cu binecuvântarea Înalt-preasfințitului Părinte Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscop al Aradului, au con-tinuat, vineri 15 iulie 2016,programul Patriarhiei Române, intit-ulat „Sănătate pentru sate”, în local-ităţile Ţela şi Bacăul de Mijloc.Campania „Sănătate pentru sate”a început în anul 2015, cu binecu-vântarea Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, în urma semnării Proto-colului de cooperare între PatriarhiaRomână şi Ministerul Sănătăţii,respectiv Arhiepiscopia Aradului şiUniversitatea de Vest „Vasile Goldiş”și vizează persoanele cu vârstă înain-tată, precum și persoane cu statutsocio-economic scăzut.La acțiune au participat șireprezentanți ai Asociaţiei Medicilorși Farmaciștilor Creștini Ortodocși„Sfântul Luca” din Arad, dintre careîi amintim pe dr. Ligia Piroș, dr.Mircea Onel, dr. Paul Tuduce, dr.Toth Csongor şi dr. Simona Dumitra.Din partea Episcopiei Aradului auparticipat părintele Clement Iordachecare este şi medic, absolvent alUVVG și părintele Gabriel Mariș,consilier eparhial.În cadrul campaniei inițiată, prinSectorul Social Filantropic și Mision-ar al Arhiepiscopiei Aradului, mediciivoluntari ai Asociației Medicilor șiFarmaciștilor Ortodocși din Româ-nia – AMFOR Arad, profesori și stu-denți practicanți ai Facultății de Med-icină din cadrul Universității „VasileGoldiș” din Arad, au acordat asis-tenţă medicală gratuită pentru foartemulți bolnavi anunțați și aduși depărintele paroh Aurel Blidariu laCăminul Cultural. Acțiunile socio-medicale sunt dintotdeauna în atențiaUniversităţii de Vest „Vasile Goldiş”din Arad şi Arhiepiscopiei Aradului,urmare solicitărilor tot mai frecventeprimite la Centrul Eparhial din parteapersoanelor defavorizate pentru con-sultaţii, tratamente medicale şimedicamente.
Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci,

rectorul Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” a subliniat: „Au fost efectu-
ate 73 de consultații gratuite și 44 de
ecografii în domeniile medicinei de
familie, fiziokinetoterapiei, hema-
tologiei, pediatriei și psihiatriei. Din-
tre persoanele care au beneficiat de
aceste consultații, 11 au fost copii,
care s-au bucurat de numeroase
daruri constând în dulciuri, jucării și
iconițe de la medicii și preoții
prezenți. În aceste acțiuni de screen-
ing al sănătății populației din Ţela s-
au decelat și câteva cazuri care impun
o evaluare în eşaloanele medicale
superioare. Toate medicamentele pre-
scrise de medici au fost oferite gratu-
it pacienților, prin donația Farmaciei
SINAPIS din Arad (d-na dr. Roșu
Popa, membru fondator al Asociaţiei
), care a fost mereu implicată în acți-
unile socio-medicale ale Cabinetelor

medicale „Sfinții Doctori fără de
arginți Cosma și Damian” ale
Arhiepiscopiei Aradului, unde
medicii UVVG oferă consultaţii gra-
tuite celor nevoiaşi. De asemenea,
mulţumim colaboratorilor noştri, pre-
cum Cerbul Albastru și Chic pentru
donațiile făcute cu generozitate celor
nevoiaşi”.„Acțiunea noastră, aflată la ceade-a treia ediție, a fost bine primită șiapreciată de populația defavorizatădin această zonă. Mă bucur că Aso-ciaţia Medicilor și FarmaciștilorCreștini Ortodocși „Sfântul Luca”din Arad, iniţiată de doamna rectorprof. univ. dr. Coralia Cotoraci și dl.președinte prof. univ. dr. Aurel Arde-lean, sub înaltul patronaj și cu binecu-vântarea ÎPS Timotei Seviciu, poatesă-și desfășoare activitatea de volun-tariat, reunind medici foarte buni,profesioniști și cu credință în Dum-nezeu. Sperăm ca acțiunile noastresă fie mai mult popularizate, astfelîncât arădenii să știe că efectuăm con-sultații gratuite și ecografii în locațiaatribuită de Episcopia Aradului de pestrada Episcopiei, în medicină internă(dr. Toth, dr. Iordache), dermatologie(dr. Neamțiu), psihiatrie (dr. Piroș),reumatologie (dr. Tuduce), pediatrie(dr. Dumitra), hematologie (dr. Onel,dr. Cotoraci)”, a declarat dr. SimonaDumitra, președintele AsociațieiMedicilor și Farmaciștilor CreștiniOrtodocși „Sfântul Luca” din Arad.

Slujbă de pomenire 
pentru persoanele 

donator de organe în
Arhiepiscopia Aradului

În ziua de 22 iulie, la biserica cuhramul „Cuvioasa Parascheva” de laSpitalul Clinic de Urgență Județeandin Arad a avut loc o slujbă depomenire pentru persoanele donatorde organe, care prin gestul lor au sal-vat alte vieți. Evenimentul a fost orga-nizat de către Asociația Transplan-taților din România (ATR), la care auluat parte persoane donatoare, dar șibeneficiarii ai transplantului. Eveni-mentul de astăzi marchează aniver-sarea a 20 de ani de la înființareaacestei asociații.Slujba de pomenire a fost ofici-ată cu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei Arhiepiscop alAradului, de către pr. consilier socialGabriel Cosmin Mariș și pr. VasileCucu de la biserica spitalului.ATR este o organizatie de paci-enti care functioneaza cu personali-tate juridica din 16 iulie 1996. Sco pulasociației este de a reprezenta intere-sele morale si materiale ale per-soanelor cu transplant si a celor aflatepe listele de asteptare, a persoanelorsuferinde a caror unica sansa desupravietuire o reprezinta efectuareaunui transplant; realizarea unei soli-daritati mutuale intre toate aceste per-soane si promovarea prin toatemijloacele aflate la dispozitia asoci-atiei a activitatii de transplant in cen-trele de profil din tara.
Sfintire de troiță în 
Parohia Mândruloc
După amiaza zilei de 23 iulie afost marcată în cadrul Parohiei Orto-doxe Mândruloc de un frumos eveni-ment religios prelejuit de sfinţireaunei troiţe din lemn, donată de famil-ia credincioşilor Dan şi Corina Istrate.Confecţionată din lemn de stejar în

stil maramureşan, troiţa a fost sfinţităde un sobor alcătuit din 5 preoţi și inprezenţa unui număr mare de credin-cioşi din parohie şi din alte localităţi.Dupa slujba de sfinţire rânduită,preotul paroh Flavius Ardelean a ros-tit un cuvânt de învăţătura în cadrulcăreia, pe de o parte a subliniatînsemnătatea şi semnificaţia troiţei inspiritualitatea creştin ortodoxă si inistoria poporului român, iar pe de altăparte a felicitat pe ctitori, mulţumin-du-le pentru darul minunat oferitcomunităţii parohiale si locale.Manifestarea s-a încheiat cu uncuvânt de mulţumire rostit de doam-na Corina Istrate adresat partici-panţilor şi cu o agapă frăţească ofe rităde familia ctitorilor troiţei.
Ziua Imnului Naţional

sărbătorită la Arad
Ziua Imnului Naţional a fost mar-cată, vineri, la Arad printr-un cere-monial militar şi religios, la care auparticipat reprezentanți ai adminis-trațiilor locale și județene, ai insti-tuțiilor deconcentrate, ai partidelorpolitice, precum și veterani.Manifestările dedicate ImnuluiNaţional al României au debutatvineri dimineața, la ora 9.00, prinoficierea unei slujbe religioase decătre ÎPS Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului. În alocuţiunea ros-tită, Înaltpreasfinţia Sa a elogiat princuvinte alese imnul ţării și importanțalui pentru poporul nostru, făcând otrecere în revistă a apariției sale, oimplicare deosebită în apariția aces-tuia având-o tocmai oamenii de cul-tură ai Bisericii. Programul a conti -nuat cu o scurtă alocuţiune privindsimbolistica versurilor imnuluinaţional al României, susţinută dereprezentantul Muzeului JudeţeanArad. Manifestările s-au încheiat cuintonarea imnului naţional de cătreîntreaga asistenţă.În cadrul manifestării, muzeogra-ful Bogdan Ivaşcu, de la ComplexulMuzeal Arad, a vorbit despre istoriculşi semnificaţia Zilei Imnului Naţio -nal, ceremonialul încheindu-se cuintonarea Imnului Naţional alRomâniei de către cei prezenţi.La eveniment au participat și pri-marul municipiului, dl.ing.GheorgheFalcă, vicepreședintele ConsiliuluiJudețean, Claudia Boghicevici, darși subprefectul județului, FlorentinaHorgea.Ceremonialul şi manifestărileevocatoare dedicate acestui eveni-ment naţional au fost organizate deInstituţia Prefectului, ConsiliulJudeţean, Primăria municipiuluiArad, Comandamentul Garnizoanei,precum şi Arhiepiscopia Aradului.

CERCURI MISIONARE
În luna Iulie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoareleparohii arădene: Parohia Şiştarovăţ,Protopopiatul Lipova; ParohiaSocodor, Protopopiatul Arad; Paro-hia Nadăş, Protopopiatul Arad; Paro-hia Şimand, Protopopiatul Arad;Parohia Pâncota, ProtopopiatulLipova; Parohia Păiuşeni, Pro-topopiatul Sebiş; Parohia Mişca, Pro-topopiatul Arad; Parohia Dieci, Pro-topopiatul Sebiş; Parohia Băneşti,Protopopiatul Sebiş; Parohia Fiscut,Protopopiatul Arad . (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro).
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Vineri, 1 iulie - Chiriarhul participă ladepunerea jurământului al promoției deabsolvenți teologi promoția 2016, în capelaFacultății de Teologie, cu rostirea unuicuvânt de învățătură.Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente. Participăla manifestările organizate cu ocazia zileide naștere a D-lui Prof.Univ. Dr. AurelArdelean- Președinte al Universității deVest „Vasile Goldiș” din Arad.
Sâmbătă, 2 iulie – Chiriarhul a ofici-at Sfânta Liturghie, înconjurat de un alessobor de preoţi şi diaconi, la hramulaşezământului monahal din Tămand, pro-topopiatul Ineu, continuând o tradiţie dejaîndătinată. În cuvântul de învăţătură adresatpelerinilor prezenţi, Chiriarhul a vorbitdespre ,,Istoria odoarelor Maicii Domnu-lui”, îndeosebi a veşmântului, cu îndemnulde cinstire pentru darurile lor de folos cred-incioşilor şi însoţirea cu rugăciuni spremijlocire. Monahia Serafima, stareţa schi-tului, a oferit tuturor celor prezenţi o agapăcreştinească în cinstea hramului. În dupăamiaza zilei, participă alături de numeroaseautorități județene și locale și rostește uncuvânt solemn la deschiderea festivalului„Emil Monția” organizat în Muzeulmemorial „Ioan Slavici” din Șiria.
Duminică, 3  iulie – Chiriarhul a ofi-ciat Sfânta Liturghie în biserica schituluimonahal, având hramul „Sfinţilor Apos-toli Petru şi Pavel” din staţiunea balneo-climaterică Moneasa, Protopopiatul Sebiş.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului afost pus sub titlul: ,,Întărirea Ortodoxiei”.După Sfânta Liturghie, Ierarhul, înconjuratde soborul slujitor şi în prezenţa oficial-ităţilor şi a credincioşilor prezenţi, a sfinţitnoua trapeză a schitului, adresând uncuvânt de mulţumire şi apreciere la adresacelor care au contribuit la ridicarea acestuilocaş mănăstiresc. Chiriarhul a efectuat ovizită canonică în parohia Almaș din Pro-topopiatul Sebiș. 
Luni, 4 iulie – Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.
Marți, 5 iulie – Prezidarea Perma-nenţei Consiliului Eparhial, rezolvareaproblemelor curente.
Miercuri, 6 iulie – Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.  Înseara zilei, Chiriarhul înconjurat de soborul

slujitor al parohiei, a săvârşit slujba desfinţire a Oficiului parohial al parohiei ară-dene Micalaca Veche II, la momentul rân-duit a adresat un cuvânt preoţilor parohieişi membrilor din Consiliul şi Comitetulparohial, în care a subliniat importanţa unuiasemenea edificiu pentru viaţa bisericească,culturală şi filantropică.
Joi, 7 iulie -  Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente. Chiri-arhul a participat alături de PreasfințitulPărinte Dr. Lucian Mic-Episcopul Caranse-beșului în  Aula Magna a Facultății deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dincadrul Universității „Aurel Vlaicu” dinArad, la susținerea a tezei de doctorat aPreacuviosului Părinte Arhim. CasianRușeț cu titlul „Instanțele de judecată alePatriarhiei Române în secolul al XX-le-a” sub coordonarea P.C.Pr. Prof. Dr. Con-stantin Rus.Chiriarhul a adresat un cuvântde felicitări pentru noul doctor în teologiecât și pentru părintele coordonator, în legă-tură cu cercetarea întreprinsă.
Vineri, 8 iulie - Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.Participăla depunerea jurământului, în capela Fac-ultății, a absolvenților programelor de studiiteologice masterale: Teologie Practică șiTeologie Sistematică din cadrul Facultățiide Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din Arad care și-au susținut examenul dedisertație. Chiriahul în cuvântul de învăță-tură a salutat această generație de absolvențide master, proveniți din mai multe centreeparhiale.
Duminică, 10 iulie– Chiriarhul a fostprezent în mijlocul credincioşilor din paro-hia Arad – 6 Vânători din Municipiul Arad,înconjurat de soborul slujitor, a săvârşitSfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Cuvân-tul de învăţătură al Ierarhului a fost pussub titlul ,,Creaţie şi providenţă”, arătând căomul ca şi încununare a creaţiei trebuie săconlucreze cu harul lui Dumnezeu. Chiri-arhul oficiază alături de soborul slujitor alCatedralei Vechi la Taina sfintei Cununii atinerilor Sebastian și Anamaria Tulcan, dinfamilia P.C.Pr.prof. univ.dr. Tulcan Ioan,cu rostirea unui cuvânt de învățătură. Par-ticipă alături de alte personalități arădene,la cea de-a treia ediție a FestivaluluiMinorităților din Covăsânţ, organizat de

către Parohia Ortodoxă Covăsînț sub coor-donarea P.C.Pr.Paroh Blaj Mihai. Înalocuţiunea rostită cu acest prilej, Chiri-arhul a apreciat talentul tinerilor partici-panţi şi a amintit despre bunele relaţiiinteretnice şi interculturale existente din-totdeauna în această parte a ţării.
Luni, 11 iulie – Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.
Marți, 12 iulie – Prezidarea Perma-nenţei Consiliului Eparhial, rezolvareaproblemelor curente.Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.
Miercuri, 13 iulie – Chiriarhul par-ticipă la invitația P.C. pr. prof. dr. CristinelIoja-Decanul Facultății la ședința de lucrua Consiliul Facultății de Teologie Orto-doxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Univer-sității „Aurel Vlaicu”, rostind un cuvânt laînceperea lucrărilor ședinței
Joi, 14 iulie - Chiriarhul participă laFacultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din Arad, la un eveniment acade miccu prilejul organizării unui concurs pentrupromovarea în ierarhia universitară a treicadre didactice ale acestei facultăţi presti-gioase.
Vineri, 15 iulie – Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.

Sâmbătă, 16 iulie –Chiriarhul oficiazăalături de soborul slujitor la MănăstiriiArad-Gai, Taina sfintei Cununii a tinerilorIlie și Elena Marocico, cu rostirea unuicuvânt de învățătură.
Duminică, 17 iulie – Slujeşte şipredică precedând sărbătorirea hramuluiacestei biserici, la Sfânta Liturghie în Bis-erica parohiei Șega I cu hramul „SfântulProroc Ilie Tesviteanul” din  cartierul Sil-vaş-Cadaş, protopopiatul Arad, alături depreoții slujitori ai parohiei, rostind cuvân-tul de învăţătură sub titlul ,,Caracterul reli-gios-moral al creştinului”. 
Luni, 18 iulie – Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.
Marți, 19 iulie – Prezidarea Perma-nenţei Consiliului Eparhial, rezolvareaproblemelor curente.
Miercuri, 20iulie– Slujeşte şi predicăla Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfântu-lui slăvitului Proroc Ilie Tesviteanul la hra-mul Mănăstirii Feredeu din protopopiatulLipova, înconjurat de un ales sobor de

ieromonahi, preoţi şi diaconi în prezenţaunui număr mare de pelerini. La momen-tul cuvenit, Chiriarhul, pe baza citirilorscripturistice ale sărbătorii, a adresat unînălţător cuvânt de învăţătură, pus sub titlul:,,Importanţa profeţilor biblici”, stăruindasupra locului celui prăznuit.
Joi, 21  iulie - Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.
Vineri, 22iulie– Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.
Sâmbătă, 23 iulie –Chiriarhul oficiazăalături de soborul slujitor la biserica Paro-hiei din localitatea Șiria, Taina sfinteiCununii a tinerilor Vlad și MarcelaGhilea,din familia d-lui prof. Marcel Priescu, curostirea unui cuvânt de învățătură.
Duminică, 24 iulie – Chiriarhul s-aaflat în mijlocul credincioșilor din parohiaȘiștarovăț, Protopopiatul Lipova, a oficiatSfânta Liturghie, înconjurat fiind de unsobor de preoți și diaconi, rostind lamomentul cuvenit cuvântul de învățăturăsub titlul ,,Cântarul conștiinței” adică avredniciei și nevredniciei omenești în fațaprezenței divine. În după-amiaza zilei,Chiriarhul a efectuat un popas duhovnicescla biserica parohială ,,Sfântul Ilie” din satulLabașinț, unde a fost așteptat de credincioșiiparohiei în frunte cu preotul lor paroh, asăvârșit slujba Acatistului Sfântului Ilie și aadresat celor de față un cuvânt de învățăturădespre viața și activitatea ocrotitorului lorspiritual. În seara zilei participă la lucrărileCercului misionar din Parohia Neudorf,rostind în cuvântul de învățătură despredatoria Bisericii de a instrui și educa pecredincioși, insistând asupra celor tineri,

potrivit Anului omagial al educației reli-gioase a tineretului creștin ortodox.
Luni, 25 iulie – Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.
Miercuri, 27 iulie– Participă la Man-ifestările organizate de autoritățile locale,alături de un sobor de preoți, dedicateImnului Naţional al României care a debu-tat cu oficierea unei slujbe religioase și ros-tirea unui cuvânt solemn.
Joi, 28  iulie  - Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente. 
Vineri, 29 iulie – Participă la Mani-festările organizate de autoritățile locale,alături de un sobor de preoți, dedicateImnului Naţional al României care a debu-tat cu oficierea unei slujbe religioase și ros-tirea unui cuvânt solemn.
Sâmbătă, 30 iulie – Chiriarhul  ofici-ază înconjurat de un sobor de preoți, o slu-jbă de parastas pentru toți preoții și pro-topopii care au slujit de-a lungul timpuluiîn Parohia Vinga. Participă în sala de șe -dințe a Consililui local Vinga, alături dealte personalități județene, la un Simpozionconsacrat aniversării a 90 de ani de laSfințirea noii biserici ortodoxe din Vinga,Chiriarhul le-a vorbit celor prezenți despreimportanţa localităţii din punct de vederebisericesc insistând asupra legăturilor cuimportantele centre, între care se află Timi  -şoara şi Aradul.
Duminică, 31 iulie– Chiriarhul a fostprezent în mijlocul credincioşilor din Paro-hia ,,Sfântul Nicolae”, Arad-Faleza Sud,înconjurat de preoţii acestei parohii şimulţime de credincioşi, a săvârşit SfântaLiturghie în biserica aflată în construcţie. Lamomentul rânduit, Chiriarhul, a vorbit celorprezenţi despre ,,Puterea lui Dumnezeu”,ca însuşire a fiinţei Sale din care a dat şioamenilor, făcându-se referire la iertareapăcatelor prin Mântuitorul şi la succesiuneaapostolică, adică ierarhia bisericească. Laceas de seară Chiriarhul slujește la slujbaVecerniei la Catedrala Arhiepiscopală șiîmpreună cu preoţii catedrali şi în prezenţaa numeroşi credincioşi, a săvârşit o slujbăde sfinţire a sfintei cruci ce va fi aşezată însfântul altar al catedralei şi a unei icoane cuÎnvierea Domnului.Preot Silviu-Nicolae Faur, secretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, iulie 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.


