
Sute de persoane au participatduminică, 16 iulie 2017, în CatedralaVeche ,,Nașterea Sfântului IoanBotezătorul” din Arad, la ceremoniade înscăunare a noului episcop-vicaral Arhiepiscopiei Aradului, EmilianCrișanul.Ceremonia a început încă dinseara zilei de ajun prin săvârșireaVecerniei de către P.S. Siluan, Epis-copul Ortodox Român al Ungariei, înprezența I.P.S. Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului.Sfânta Liturghie arhierească, dinziua de duminică, a fost oficiată de unsobor de ierarhi alcătuit din Î.P.S. Ioan,Mitropolitul Banatului, Î.P.S. Timotei,Arhiepiscopul Aradului, P.S. Lucian,Episcopul Caransebeșului, P.S.Sofronie, Episcopul Oradiei, P.S.Nicodim, Episcopul Severinului șiStrehaiei, P.S. Galaction, EpiscopulAlexandriei și Teleormanului, P.S.Siluan, Episcopul Ortodox Român alUngariei, P.S. Timotei Prahoveanul,Episcop-vicar al ArhiepiscopieiBucureștilor, Preasfinţitul PărintePaisie Lugojanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Timişoarei, P.S. Emil-ian Crișanul, noul Episcop-vicar alesal Arhiepiscopiei Aradului, împreunăcu un sobor de arhimandriți, preoți șidiaconi, în prezența a numeroși sluji-tori ai sfintelor altare din cuprinsulEparhiei Aradului, a monahilor șimonahiilor precum și a mulțimii decredincioși veniți din mai multe părțiale țării.Cuvântul de învățătură la SfântaLiturghie a fost rostit de către Preas-fințitul Părinte Lucian, EpiscopulCaransebeșului, care a explicat peri-copa evanghelică despre minuneavindecării slăbănogului din Caper-

naum (Matei 9, 1-9), evidențiind fap-tul că Mântuitorul nostru Iisus Hristoseste doctor al trupurilor noastre, darmai presus de orice, El esteDuhovnicul Care vindecă sufletelenoastre de păcatele care ne îngreuiazăviața și ne îndepărtează de la progre-sul nostru duhovnicesc.Răspunsurile la Sfânta Liturghieau fost oferite de către Corul de tineretal Catedralei Vechi, dirijat de cătreconf. univ. dr. Mircea Buta.Îndată după slujba SfinteiLiturghii s-a oficiat Ceremonia deinstalare a Preasfinţitului PărinteEmilian Crişanul, noul Episcop-vicaral Arhiepiscopiei Aradului.Importantul moment a începutcu citirea Actului patriarhal de con-firmare de către Preasfințitul PărinteTimotei Prahoveanul, Episcop-vicaral Arhiepiscopiei Bucureștilor, încare, printre altele, se spune:

,,Apreciind că Preasfințitul părinteEpiscop-vicar Emilian, în cei 26 deani de viață monahală și 18 ani deslujire preoțească și 8 ani de slujirearhierească, precum și în ascultărilede slujitor, duhovnic, exarh înArhiepiscopia Iașilor și Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului adovedit dăruire și vocație pentruviața monahală și slujirea preoțeascăși arhierească, statornicie în desfășu-rarea activităților misionare, de asis-tență religioasă și socială, râvnă pen-tru promovarea de acțiunicultural-educative și media bis-ericești, experiență administrativă șistrădanie deosebită pentru activitateaștiințifică, aptitudini edilitar-gospodărești și organizatorice, pre-ocuparea pentru punerea în valoareprin expunere și popularizare înalbume, monografii și CD-uri, a pat-rimoniului cultural al mănăstirilor

din Arhiepiscopia Iașilor, precum șidevotament și fidelitate față de chiri-arh, astfel că Preasfinția Sa întruneștecondițiile statutare pentru a fi pro-pus în postul vacant de Episcop-vicaral Arhiepiscopiei Aradului…”.Înaltpreasfinţitul Părinte Mitro-polit Ioan a înmânat PreasfinţituluiPărinte Episcop-vicar Emilian Crișan-ul mantia, crucea, engolpionul, cami-lafca şi cârja.„Primiţi această cârjă episcopalăspre a păstori turma cuvântătoare alui Hristos dinArhiepiscopia Aradului,cea încredinţată Preasfinţiei Voastre.Pentru cei ascultători să le fie toiag desprijin şi de întărire, iar pentru ceineascultători şi nestatornici toiag dedeşteptare şi de îndreptare.”A urmat aşezarea în tronul deEpiscop-vicar al ArhiepiscopieiAradului.Preafericitul Părinte Daniel, Patri-arhul Bisericii Ortodoxe Române i-atrimis Preasfințitului Părinte Emilian,ca semn al aprecierii activităţii des-fășurate în anii trecuți în slujba Bis-ericii, o cruce de binecuvântare.Secretarul de stat pentru culte dom-nul Victor Opaschi a transmis mesajulstatului adresat P.S. Emilian Crișanul,în care a apreciat întreaga activitatedesfășurată de Preasfinția Sa îndeose-bi pentru promovarea valorilor cultur-ale și patrimoniale din eparhiile în careși-a desfășurat activitatea.Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a rostit unfrumos cuvânt de bun venit nouluiEpiscop-vicar, în numele clerului,protopopilor din Eparhie și a osteni-torilor din Centrul Eparhial, arătândtotodată bunele legături ce au existatdintotdeauna între cele două eparhii,

a Râmnicului, de unde vine P.S.Părinte Emilian și cea a Aradului.Cuvântul rostit de către Preasfinți-tul Părinte Emilian Crișanul zu prilejulîntronizării a fost pus sub titlul:,,Dăruire de sine prin darurile luiDumnezeu”Înaltpreasfinția Voastră, PărinteIoan, Mitropolitul Banatului,Înaltpreasfinția Voastră, PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului,Înaltpreasfințiile şi PreasfinţiileVoastre, Stimate autorități centrale și locale,Preacucernici Părinți, PreacuvioșiPărinți și Preacuvioase Maici,Dreptmăritori creștini,Sfântul Apostol Pavel spuneadespre sine şi despre toţi cei care urmausă fie episcopi, preoţi şi diaconi că:„nimeni nu-şi ia singur cinstea aceas-ta, ci dacă este chemat de Dumnezeu…”(Evrei 5,4). Această chemare a lui Dumnezeus-a revărsat şi peste mine, dovadă aacestui fapt fiind hotărârea SfântuluiSinod, care în data de 29 octombrie,anul 2009, m-a ales pentru slujireaarhierească, iar în data de 4 iulie a.c.,m-a chemat și trimis în slujirea de Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Hristos Domnul, în calitate de Capal Bisericii continuă să exercite și săsusțină, în Biserica Sa, cele trei slujiriale Sale, prin care a lucrat mântuireanoastră pe pământ: slujirea învățătore-ască, arhierească și împărătească; iarBiserica este chemată să participe laaceste slujiri și să le continue pentrumântuirea noastră, prin Apostoli șiurmașii lor, episcopii și, prin ei, preoții. Protos. dr. Iustin PopoviciConsilier culturalContinuare în pagina 3
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Înscăunarea Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul îndemnitatea de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului

Anul acesta, 2017, a fost procla-mat în Biserica Ortodoxă Românădrept Anul comemorativ JustinianPatriarhul și al apărătorilor Orto-doxiei în timpul comunismului.De aceea, astăzi, când comemo-răm împlinirea a 40 de ani de la tre-cerea din această viață a fericituluiîntru adormire Patriarhul JustinianMarina († 26 martie 1977), amsăvârşit slujba parastasului la mor-mântul său, aflat în biserica Mănă-stirii Radu Vodă din Bucureşti. Astfeladucem prinos de recunoștință mem-oriei acestui vrednic Arhipăstor alOrtodoxiei românești, care a iubitBiserica lui Hristos din poporulromân cu dragoste nețărmurită şi areuşit, cu înţelepciune şi dăruire jert-felnică, să apere, să păstreze şi sătransmită valorile eterne ale credințeinoastre strămoșești.Lucrarea sa pastorală, misionară,duhovnicească, culturală şi socialăpentru binele Bisericii Ortodoxe

Române, reprezintă pentru noi cei deastăzi, ierarhi, cler şi credincioși, unmodel luminos şi inspirator de fideli-tate şi slujire a Mântuitorului IisusHristos şi a Bisericii Sale.Patriarhul Justinian Marina a fostîntâistătătorul Bisericii OrtodoxeRomâne timp de aproape trei decenii(24 mai 1948-†26 martie 1977) înperioada celei mai aprige prigoniri aBisericii de către regimul comunistateu, instalat la putere în Româniadupă luna martie 1945. Cu multcuraj și echilibru, diplomație șitenacitate, el a încercat să apere Bis-erica de loviturile sistematice aleputerii politice, alegând calea uneidârze rezistențe camuflate uneorisub un discurs „favorabil” pentruliderii comuniști. S-a opus din răs-puteri abuzurilor și ingerințelor par-tidului-stat în viața Bisericii și încer-cării acestuia de a transformaBiserica într-o instituție neputin-cioasă, tolerată și discreditată, în ace-

laşi timp, cu un rol nesemnificativ însocietate.Eforturi pentru educația religioasăCunoscând tragedia altor BisericiOrtodoxe care s-au opus fățiș comu-nismului, Patriarhul Justinian a depusmari eforturi pentru a asigura conti-nuitatea vieţii liturgice şi a Bisericii ca

instituţie, pentru ca aceasta din urmă săslujească şi să lumineze în continuareun popor oprimat de regimul politic.Este semnificativă în acest sens încer-carea sa de a contracara propagandaateistă lansată imediat după impunerearegimului comunist prin interzicereaeducației religioase în școală și națion-alizarea școlilor confesionale (decretul

nr. 177/4 august 1948), dar şi agresiu-ni ale regimului politic ateu asupracredinţei creştine ortodoxe însoțite deîndepărtarea ostentativă din școli aicoanelor și a oricărui simbol religios.Pentru ca iubirea lui Hristos să fie încontinuare împărtășită copiilor, lainițiativa Patriarhului Justinian, Sfân-tul Sinod, profitând de echivocul legiicultelor, care nu conținea vreoprevedere despre cursurile de cate-hizare, și de refuzul Ministerului Cul-telor de a se pronunța, a aprobat des-fășurarea acestora (oct. 1950).În condițiile restrictive impuse denoul regim politic, când noua legis-lație permitea amestecul abuziv alStatului comunist în viața cultelorreligioase, Biserica a fost nevoită să-şi organizeze singură un sistem pro-priu de învățământ teologic.† DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneContinuare în pagina 2

Justinian Patriarhul – Apărător al Bisericii în timpul perioadei comuniste*



Urmare din pagina 1Astfel, Patriarhul Justinian areușit să înființeze trei tipuri de şcoliteologice: Şcoli de cântăreţi bis-ericeşti, Seminarii Teologice şi Insti-tute Teologice de grad universitar.Prin urmare, Biserica noastră a orga-nizat șase Seminarii Teologice, cucinci ani de studii, la Bucureşti,Buzău, Mănăstirea Neamț, Cluj-Napoca, Craiova şi Caransebeș. Deasemenea, a organizat, sub directaîndrumare a Bisericii, două InstituteTeologice de grad universitar, laBucureşti şi Sibiu[1]. În toate acesteşcoli, Biserica a reuşit să menţină unstandard ridicat al învățământului teo-logic, pe care l-a pus sub directa oblă-duire a Sfântului Sinod, şi a căutat săpăstreze şi să promoveze pe mariiprofesori de teologie din perioadainterbelică: Dumitru Stăniloae,Teodor M. Popescu, Petre Vintilescu,Benedict Ghiuş, precum şi alți int-electuali mireni, considerați„indezirabili” pentru regimul comu-nist.Deși autoritățile înăspriseră cen-zura, totuși Patriarhul Justinian aimpulsionat publicarea unui numărimpresionant de cărți religioase. LaEditura Institutului Biblic și de Mis-iune Ortodoxă au fost imprimatedouă ediții sinodale ale Sfintei Scrip-turi (1968, 1975), cu tiraje foartemari, ediții multiple ale majorităţiicărților de cult, dar și scrieri teologiceși duhovnicești, cărți de rugăciune șide învățătură creștină. Periodicelecentrale bisericești, ca Biserica Orto-doxă Română şi Studii Teologice, lacare s-a adăugat apariția a cincireviste mitropolitane și a uneia cen-trale, Ortodoxia, au găzduit înpaginile lor și studii sau articole aleunor intelectuali interziși în publi-cațiile academice de Stat. Calitateapublicațiilor teologice românești eraapreciată în întreg spațiul ortodox.
Apărător al clerului
Patriarhul Justinian a încercat sălimiteze efectele epurărilor cleruluiși a intervenit în favoarea multorclerici arestați, de cele mai multe oriconsideraţi ca fiind potrivnici ainoului regim şi „vinovați” doar pen-tru a fi împărtășit alte valori decâtcele impuse de ateismul materialist.Sunt foarte numeroase mărturiiledespre intervențiile sale în favoareaeliberării preoților trimiși în lagărede muncă forţată, intervenţii care auprovocat iritarea organelor Securității.Când, între anii 1958-1959, s-a pro-dus un nou val de represiune asupraclericilor, Patriarhul Justinian nu amai reuşit să împiedice arestarea unorcolaboratori apropiați, a unorduhovnici apreciați și a unor strălucițiprofesori de teologie, ceea ce aratălimitele demersurilor sale de a reduceamploarea persecuțiilor. Însă, dupăeliberarea din închisoare, mulți dintresupraviețuitorii lagărelor comuniste,lipsiți complet de mijloace de sub-zistență, au fost reintegrați în preoțiesau încadrați în structurile adminis-trative și în instituțiile de învățământale Bisericii (de pildă, cazul Părin-telui Profesor Dumitru Stăniloae şial Profesorului Teodor M. Popescu).

Apărător al monahismului românesc
Un alt aspect important care amarcat activitatea Patriarhului Jus-tinian a fost respectul său pentru

monahismul ortodox, deşi el fusese laînceput preot căsătorit şi apoi văduvprin decesul soţiei. Contribuția mon-ahismului ortodox românesc la culti-varea celor mai importante repereidentitare ale poporului român:limba, credința şi cultura, împreunăcu aportul substanțial al mănăstirilorla opera social-filantropică a Bis-ericii, exprima rolul considerabil almonahismului în viaţa poporuluiromân.Patriarhul Justinian a apărat mon-ahismul ortodox românesc şi a încer-cat să tempereze agresiunile puteriitotalitare la adresa mănăstirilor, aces-tea fiind bastioane ale luptei spiri-tuale împotriva comunismului. Dupădeposedarea mănăstirilor (în martie1949) de o mare parte a bunurilormateriale (terenuri agricole şiforestiere, edificii etc.), Patriarhul Jus-tinian a fost preocupat să găseascăsurse de finanțare care să permităașezămintelor monahale săsupraviețuiască în vremurile vitregecare se întrezăreau. Cu multăchibzuință, el a susținut înființarea înincinta mănăstirilor a unor atelieremeșteșugărești care să executecomenzi ale unităților de stat,vieţuitorii mănăstirilor asigurându-și astfel veniturile necesare vieții zil-nice. Astfel, monahii şi monahiilecare au rămas în mănăstiri au salvataceste mănăstiri, arătând utilitateaunirii rugăciunii cu munca.Patriarhul Justinian s-a opus cuvehemență proiectului de aşa zisă„reformă” a mănăstirilor, obligândastfel regimul politic comunist să-șiasume singur promulgarea Decretu-lui 410 (28 octombrie 1959), care afost o lovitură fără precedent aautorităților de stat comuniste şiateiste faţă de monahismul româ-nesc. Urmare Decretului 410 din anul1959, au fost scoși forţat din mănă-stiri aproximativ cinci mii devieţuitori, în deosebi maici şi fraţitineri, fiind „obligaţi să aibă domi-ciliul forţat în satele natale, să intre cutotul în viaţa civilă, să primească ser-viciu (loc de muncă), să nu mai slu-jească cele sfinte şi să fie permanentsub controlul poliţiei locale”[2]. Înaceste condiţii, un număr mare demănăstiri şi schituri au fost transfor-mate forţat în biserici de parohie,altele au devenit muzee sau locurituristice, iar unele chiar „au rămas înparagină sau au fost distruse şi pro-fanate”[3]. Deși nu a reușit săoprească aplicarea decretului nefast,Patriarhul Justinian a încercat totușisă-i atenueze efectele. Interpretândlegea ostilă monahismului ca avândun caracter temporar, el a încurajatcălugării să nu plece din mănăstirisau să revină în ele, ajutând astfel cadupă trecerea acestei furtunidevasta-toare abătute asupra Bisericii,începând cu anul 1964, monahismul

românesc să cunoască o anumitărevigorare, prin restaurări şi con-solidări de biserici şi chilii monu-mente istorice, dar şi prin misiuneaduhovnicească desfășurată de uniiduhovnici îmbunătăţiţi, aşa cum afost cazul părintelui ArhimandritCleopa Ilie, care, la îndemnul Patri-arhului Justinian, a reînviat viaţamonahală a unor mănăstiri dinMoldova, Muntenia şi Banat. Înperioada zbuciumată a prigoaneiîmpotriva Bisericii, părintele arhi-mandrit Cleopa Ilie a fost chemat laBucureşti, locuind câteva luni chiar înReședința patriarhală, unde s-au pusbazele unui amplu program misionar,pe care ulterior părintele Cleopa l-adesfăşurat, ostenindu-se pentru îndru-marea vieţii monahale româneşti pecalea Sfintei Tradiţii a Bisericii noas-tre Ortodoxe şi aducând încurajare şibucurie în obştile monahale pe carele-a povăţuit părinteşte.Datorită eforturilor PatriarhuluiJustinian, au fost restauratenumeroase biserici și mănăstiri. Ela acordat o atenție deosebităașezămintelor monahale dinArhiepiscopia Bucureștilor, fiindastăzi cinstit între ctitorii MănăstirilorRadu Vodă din Bucureşti, Ghighiu,Ciorogârla și Zamfira, dar și ctitor alSchiturilor Techirghiol, Dragoslaveleşi Cricov – Jercălăi. De asemenea, ise datorează restaurarea CatedraleiPatriarhale, a Paraclisului şi Reșed-inței Patriarhale, a Palatului Cance-lariei Sfântului Sinod, precum și înfi-ințarea Bibliotecii Sfântului Sinod dinincinta Mănăstirii Antim. În multemănăstiri au fost organizate muzeede artă religioasă, ateliere de pic-tură şi ateliere de ţesut covoare. Laacestea se adaugă atelierele deveşminte bisericeşti de la MănăstireaPasărea sau Ghighiu, precum şi ate-lierele de obiecte bisericeşti de laSchitul Maicilor şi de la MănăstireaPlumbuita din Bucureşti.El a elaborat nu numai un pro-gram local de salvare a bisericilor dinArhiepiscopia Bucureştilor, ci mai cuseamă el a fost ctitorul unui ade-vărat program naţional de salvare,în primul rând de restaurare a biseri-cilor monumente istorice, alăcașurilor de cult aflate în degradare,precum şi a unui program de zidire denoi biserici, în locul unor biserici micisau ruinate. În acest sens, el a înfiinţat,cu aprobarea Sfântului Sinod, FondulCentral Misionar realizat din colec-ta generală pe ţară, din care se acor-dau ajutoare financiare pentrurepararea, restaurarea şi chiar con-strucţia de noi biserici[4].De asemenea, pe durata patri-arhatului său, s-au înregistrat uneleîmpliniri care au ridicat prestigiul Bis-ericii noastre. În acest sens, la 28 feb-ruarie 1950, în plin regim stalinist,din inițiativa Patriarhului Justinian,

Sfântul Sinod a hotărât trecerea înrândul sfinților din calendar a maimultor ierarhi, cuvioși, martiri și măr-turisitori români, precum și gener-alizarea cultului unor sfinți ale cărormoaște se păstrează în țara noastră.Acest mare act de cinstire a sfinţilordin neamul românesc nu a fost realizat din orgoliu, ci pentru căspovedindu-se la cunoscutul du -hovnic părintele Cleopa Ilie, acesta,între altele l-a întrebat: În calitate depatriarh v-aţi îngrijit ca sfinții din nea-mul românesc să capete cinstirea ce lise cuvine? Iar el cu sfială a răspuns:Nu m-am îngrijit. Atunci părinteleCleopa a adăugat: Să vă îngrijiţi, căasta face parte din datoria unui ier-arh[5]. Dragostea Patriarhului Justin-ian față de Biserica lui Hristos i-a datcurajul să înfrunte regimul politic înpofida tuturor amenințărilor și să fieun apărător înțelept al Ortodoxiei întimpul comunismului.
Apărător al unor personalităţi de mare valoare intelectuală sauartistică

Sunt nenumărate mărturii despreintervențiile Patriarhului Justinian înfavoarea unor personalităţi ale vieţiibisericeşti sau sociale din aceaperioadă, intervenţii care de multe oriau trezit suspiciunea autorităţilorcomuniste.A încurajat cercetările teologilorromâni, atât a celor pe care regimulcomunist îi considera „reacționari”,cât şi a tinerilor din noua generație,oferindu-le posibilitatea de a publicaîn revistele bisericeşti studii şi articolede o mare valoare academică, apre-ciate şi în zilele noastre. A păstrat încercul său profesori de valoare ca:Dumitru Stăniloae, Ioan G. Coman,Nicolae Chiţescu, Ioan Rămureanu,Ene Branişte, Liviu Stan, NicolaeLungu şi mulți alţii. De asemenea, ela „recuperat” oameni erudiţi, darobstrucționați de regimul comunist,cum a fost cazul marelui bizantinologAcademicianul Alexandru Elian.În acelaşi timp, pentru restaurareasau consolidarea unor importante bis-erici sau mănăstiri, Patriarhul Justin-ian a cooperat cu unii dintre cei maide seamă arhitecți ai vremii: IoanMincu, Ştefan Berechet, Ştefan Balş,ori cercetători ca Vasile Brătulescu şiVasile Drăguţ, pictorul Costin Petres-cu, sculptorul Grigorie Dumitrescu,scriitoarea şi artista în pictură OlgaGreceanu, specialista în artă plasticăOttilia Oteteleşanu, pe care PatriarhulJustinian a numit-o consilier artistic alPatriarhiei Române şi care a realizat,între multe altele, icoanele împărăteștidin Catedrala Patriarhală, lucrate întehnica email, la atelierele PatriarhieiRomâne.
Promotor al relațiilor Bisericii Ortodoxe Române cu Biserici Ortodoxe surori şi cu alteconfesiuni creştine
Paralel cu bogata sa activitateadministrativă, edilitară şi cultural-misionară, într-o vreme de dictaturăcomunistă plină de restricții şi pre-siuni asupra vieții Bisericii, PatriarhulJustinian a reuşit, cu răbdare con-stantă şi înțelepciune practică, sădezvolte legături apropiate cu cele-lalte Biserici Ortodoxe surori şi cualte confesiuni creştine. A reprezentat,

cu demnitate şi înţelepciune, Biseri-ca Ortodoxă Română pe plan inter-național, la întruniri panortodoxe şiinterortodoxe sau la întruniri inter-creştine.Foarte semnificativă a fost vizitareprezentanţilor majorităţii ţărilorortodoxe la Bucureşti, în 28 februar-ie 1955, la festivitatea solemnă deproclamare a canonizării unor sfinţiromâni, programată de Patriarhul Jus-tinian odată cu aniversarea a 70 de anide la recunoaşterea Autocefaliei Bi -sericii noastre și a 30 de ani de la ridi-carea ei la rang de Patriarhie. Unmotiv în plus de a arăta regimuluicomunist că patriarhul, împreună cuBiserica sa, este susţinut din exteriorla cele mai importante evenimenteale Bisericii[6].Dumnezeu l-a inspirat pe Patri-arhul Justinian ca, în ultimii ani aivieţii, să-şi pregătească locul de veciaici, la Mănăstirea Radu Vodă dinBucureşti, pe care el a salvat-o de laun destin tragic, a consolidat-o şi arestaurat-o între anii 1968-1973,redându-i măreţia şi frumuseţea dealtădată. Pe crucea mormântului său,încastrată în zid, a cerut meșterului săscrie: „M-am luptat lupta cea bună!Credinţa am păzit! Am ajuns la capă-tul drumului vieţii. De acum încolo,mă așteaptă răsplata dreptății, pecare mi-o va da Domnul, JudecătorulCel drept, în ziua aceea” (cf. 2 Tim-otei 4, 7-8). Cununa dreptății, ca prețal luptei celei bune în viaţa pămân-tească, i-a pregătit-o Însuşi HristosDomnul, Arhiereul Cel veșnic, înÎmpărăția cerurilor!Întrucât simțim astăzi că, prinlumina vieţii şi a faptelor sale pil-duitoare, Părintele Patriarh Justinianeste tainic prezent în Biserica noastrăca o lumină peste timp şi ca o călăuzăspirituală, ne rugăm Domnului IisusHristos, să aşeze sufletul lui înlocaşurile sfinţilor Săi slujitori, înbucuria îngerilor, în lumina şi iubireaPreasfintei Treimi.Veşnica lui pomenire, din neamîn neam!* Cuvântul Preafericitului PărinteDANIEL, Patriarhul Bisericii Orto-doxe Române, la slujba de pomenire aPatriarhului Justinian Marina, ofici-ată la Mănăstirea Radu Vodă,Bucureşti, cu prilejul împlinirii a 40 deani de la trecerea sa la cele veșnice.[1] Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu,„Cultura Teologică Românească”,Editura Basilica, Bucureşti, 2011, p.284.[2] Arhimandrit Cleopa Ilie, Arhi-mandrit Ioanichie Bălan, Viaţa mon-ahală ieri şi azi, în „Autocefalie,Patriarhie, slujire sfântă”, Bucureşti,1995, p. 392.[3] Ibidem, p. 393.[4] Pr. Pârvu Constantin, „Patri-arhul Justinian mărturii, fapte şi ade-văr”, EIBMBOR, Bucureşti, 2005,p. 228.[5] Cf. Bartolomeu Anania,Arhiepiscopul Clujului, „Amintiridespre Patriarhul Justinian”, în volu-mul „Biserica în misiune”, EdituraInstitutului Biblic şi de Misiune alBisericii Ortodoxe Române,Bucureşti, 2005, p. 548.[6] Pr. Constantin Tudosă, „Patri-arhul Justinian Marina (1948-1977)”,Editura Cetatea de Scaun, Târgov-işte, 2016, p.176.Sursa: http://basilica.ro/justinian-patriarhul-aparator-al-bisericii-in-timpul-perioadei-comuniste/
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Urmare din pagina 1Spre aceste trei slujiri am fostchemat şi eu şi mă încredinţez aju-torului Bunului Dumnezeu ca să măarate vrednic în împlinirea fiecăreia,urmând  rugăciunii săvârșite de Mân-tuitorul nostru Iisus Hristos: „PrecumM-ai trimis pe Mine  în lume, și Eu i-am trimis pe ei în lume. Pentru ei EuMă sfințesc pe Mine însumi, ca și ei săfie sfințiți întru adevăr. Dar nu numaipentru aceștia Mă rog, ci și pentru ceice vor crede în Mine, prin cuvântullor” (Ioan 17, 18-20).Primind harul arhieriei prinpunerea mâinilor și invocarea Sfântu-lui Duh de către sfințiți ierarhi, gândulmeu s-a îndreptat către Dumnezeudespre care Sfântul Apostol șiEvanghelist Ioan spune: „Dumnezeueste iubire și cel ce rămâne în iubirerămâne în Dumnezeu și Dumnezeurămâne întru el (I Ioan 4,16). Iubireafaţă de Dumnezeu, ca răspuns al iubiriiLui faţă de mine, m-a făcut ca acum 28de ani să-mi îndrept paşii spre Mănă-stirea Neamţ, şi astfel, prin viaţa meaînchinată Lui, să-i răspund iubirii pecare am simţit că mi-a arătat-o.Acolo, în duhul sfinţilor nemţeni şisub îndrumarea părinţilor duhovnicimi-am început drumul vieții monahaleşi totodată am avut bucuria primiriihirotoniei întru treptele de ierodiacon şiieromonah. Dumnezeu m-a învrednicit, maiapoi, să mă formez ca slujitor și osten-itor în administrația bisericească, laCentrul eparhial din Iaşi, iar în cea decadru didactic, la Facultatea de Teolo-gie „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, loc încare am avut frumoase împliniri. Această formare de care am avutparte: cea monahală, începând cumarea Lavră a Neamţului, cât și ceaadministrativă şi didactică, m-a făcut săconştientizez şi mai mult frumuseţea,importanţa şi responsabilitatea slujiriiepiscopale la care am fost chemat.Cuvintele Sfântului Evanghelist Lucaîmi sunt îndemn şi pildă: „Drept aceea,luaţi aminte de voi înşivă şi de toatăturma întru care Duhul Sfânt v-a pus pevoi episcopi, ca să păstoriţi Bisericalui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cuînsuşi sângele Său” (Fapte, 20, 28). În calitate de arhiereu, învăț de laSfinții Ierarhi ai Bisericii, precum și dela Sfântul Ioan Gură de Aur, că Epis-copul (arhiereul) trebuie să ducă maideparte misiunea încredințată de Hris-tos, Trupului Său tainic (Biserica) șianume: să învețe, să curățească, săsfințească, să vindece și să întăreascăprin Sfintele Taine, să conducă îndragoste comunitatea de credincioșispre limanul comuniunii, al speranței șial mântuirii.Sunt chemat astăzi în venerabilaArhiepiscopie a Aradului după 20 deani de slujire la Mănăstirea Neamț,Centrul Eparhial și Facultatea deTeologie din Iași, după alți 8 ani deslujire arhierească la Râmnicu Vâlceași la Facultatea de Teologie din Craio-va, pentru a mă alătura slujirii Înalt-preasfințitului Părinte Timotei, urmândastfel pilda Sfinților Ierarhi Iosif de laPartoș și Sava Brancovici, dar și altorierarhi vrednici care au păstorit pe aces-te meleaguri.Suntem în „Anul Omagial al Sfin-telor Icoane, al Iconarilor și PictorilorBisericești”, și ne aducem din nouaminte de icoana vie a generațiilor deierarhi, clerici, monahi și credincioșidin Eparhia Aradului care au păstrat

dreapta credință, și totodată 2017 este„Anul comemorativ Justinian Patri-arhul și al apărătorilor Ortodoxiei întimpul comunismului”, amintindu-ne de vizita la Arad, de acum 50 deani (1967-2017) a Patriarhului Jus-tinian, când a sfințit Paraclisul Reșed-inței episcopale (și alte biserici) dintimpul păstoririi Patriarhului Teoctistca Episcop al Aradului (1962-1973),precum și de martirii neamului româ-nesc care au pătimit și suferit pentrucredință, unitate și valorile spiritual-culturale.În acest context, ArhiepiscopiaAradului are și sărbătorește pe cea maiveche așezare monahală din țară,Mănăstirea Hodoș Bodrog, care anulacesta împlinește 840 de ani de atestaredocumentară (1177-2017).Parohiile și mănăstirile dinArhiepiscopia Aradului sunt astăzi pringrija Înaltpreasfințitului Părinte Timo-tei și a preoților, monahilor și monahi-ilor adevărate oaze de istorie, spiritu-alitate și cultură. Acestei lucrări dedecenii a Înaltpreasfinţiei Voastredoresc să mă adaug şi eu, cu toatădragostea, ascultarea și responsabili-tatea întru slujirea Bisericii Mântu-itorului Iisus Hristos, mulţumindu -Văpentru încrederea părintească ce mi-oarătaţi.Atât în plan bisericesc-duhov -nicesc, cât și din perspectivă pastorală,misionară și culturală mă voi strădui săîmplinesc cele de trebuință obștii aces-teia creștine care așteaptă de la slujitoriiBisericii multă dragoste, jertfelnicie șiîndrumare în pregătirea pentru viațaveșnică din  Împărăția lui Dumnezeu.În aceste clipe sfinte, am în fațamea pe Domnul și Mântuitorul Hris-tos, adică Dragostea (Cuvântul) întru-pată a lui Dumnezeu, căruia Îi aducmulțumiri pentru darul vieții și harulslujirii arhierești de care m-a învred-nicit, și Îl rog să-mi dea râvnă, înțelep-ciune și ajutor în misiunea sfântă.Rugăciune de mulțumire înalț șiMaicii Domnului și Sfântului MucenicEmilian de la Durostorum pentruocrotire și mijlocire înaintea Domnuluiși mă încredințez cu mai multă stăru-ință ajutorului Sfântului Iosif de la Par-toș și tuturor sfinților ocrotitori aiEparhiei Aradului. Mulțumesc Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne și Ierarhilor Sfântului Sinodpentru alegerea în slujirea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului. 

Vă mulțumesc ÎnaltpreasfințiaVoastră, Părinte Mitropolit Ioan pentruîncredere, rugăciune și chemare înaceastă misiune din Eparhia Aradului.Vă mulțumesc ÎnaltpreasfințiaVoastră, Părinte Arhiepiscop Timoteipentru chemarea și nădejdea în a vă fiajutor întru păstorirea clerului, mon-ahilor și credincioșilor din Arhiepis-copia Aradului, aici unde învățământulteologic este reprezentat de o Facultateși un Seminar, unde ctitoriți o măreațăcatedrală arhiepiscopală și desfășurațimulte activități spiritual-culturale șisocial-filantropice.

Mulțumesc Înaltpreasfințiților șiPreasfințiților Părinți care astăzi suntprezenți la această Sfântă Slujbă (deinstalare), pentru rugăciune, sfaturilepărintești și bucuria comuniunii sfinte.Pe toți ierarhii Sfântului Sinod, Văîncredințez de ascultare, dragoste șicomuniune în menținerea unității dog-matice, liturgice și canonice a BisericiiOrtodoxe, precum și de dinamizareamisiunii și pastorației în cuprinsulEparhiei Aradului.Cu acest prilej sfânt, mulțumesccu recunoștință părinților mei care m-au născut și crescut în duhul credințeiși al evlaviei ortodoxe, duhovnicilor șiprofesorilor care m-au format, precumși prietenilor care au fost și sunt alăturide mine atât în momentele grele, cât șiîn cele frumoase.În aceste clipe de bucurieduhovnicească îmi îndrept gândul demulțumire, dragoste și respect spreÎnaltpreasfințitul Părinte Timotei, carem-a chemat la sfântă și responsabilăslujire, pe care îl felicit pentru cei 81 de

ani de viață și peste 40 de ani de slujirearhierească, și îl asigur de toată con-siderația și dăruirea mea în slujirea Bis-ericii.Aduc cuvânt de prețuire și dragostetuturor slujitorilor Sfintelor Altare,monahilor și monahiilor, dreptmărito-rilor creștini din această eparhie, cucare doresc să conlucrez rodnic spreslava lui Dumnezeu, binele Bisericiiși mântuirea sufletelor noastre. Cuvânt de gratitudine aduc Dom-nului Ministru Secretar de Stat, VictorOpaschi pentru prezență și mesaj,autorităților centrale și locale prezentela acest eveniment spiritual din viațaBisericii noastre.Autorităților centrale, locale șijudețene vă transmit doririle mele desănătate și ajutor de la Dumnezeu înslujirea neamului românesc, popor caresperă în continuare într-o evoluție poz-itivă și normală, în respectul față devalorile creștine și față de om carepoartă chipul lui Dumnezeu.Părinților consilieri și ostenitori laCentrul Eparhial de aici, preoților,părinților stareți și maicilor starețe,monahilor, monahiilor și dreptmărito-rilor creștini din cuprinsul Arhiepis-copiei Aradului, vă mulțumesc pentrucalda primire, dorindu-vă har, sănătateși pace de la Hristos Domnul nostru, iarde la noi părintească dragoste șiarhierești binecuvântări.Închei....acest cuvânt cu mesajulSfântului Apostol Pavel către Efeseni:„Pentru aceasta, îmi plec genunchiiînaintea Tatălui Domnului nostru IisusHristos, din care își trage numele orice

neam în cer și pe pământ, Să vădăruiască, după bogăția slavei Sale, casă fiți puternic întăriți, prin Duhul Său,în omul dinăuntru, Și Hristos să Sesălășluiască, prin credință, în inimilevoastre, înrădăcinați și întemeiați fiindîn iubire” (Efeseni 3, 14-17).„Harul Domnului nostru IisusHristos, dragostea lui Dumnezeu Tatălși împărtășirea Sfântului Duh”, săreverse peste noi toți darurile Sale celebogate. Amin!16 iulie 2017Catedrala veche „Sf. Ioan Boteză-torul” din Arad †Emilian CrișanulEpiscop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului
De menționat este faptul că la acestimportant eveniment din viața Eparhieiarădene au fost prezenți oameni de cul-tură, deputaţi şi senatori, reprezentanțiicelor două Universități arădene și aiadministrației judeţene, municipale şicomunale din Județul Arad, protopopii

celor patru protopopiate, teologi şiseminarişti, tineri și copii.După agapa ce a avut loc în sala defestivități de la reședința CentruluiEparhial, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan,Mitropolitul Banatului, în prezențaÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei, l-aprezentat pe noul Ierarh, în persoanaPreasfințitului Părinte Emilian Crișan-ul, membrilor permanenței eparhialeși protopopilor. ***Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a ales prin vot secret, în şedinţa din 4iulie 2017, pe Preasfințitul PărinteEpiscop vicar Emilian Lovișteanul caEpiscop vicar pentru ArhiepiscopiaAradului cu 43 de voturi din 46 devoturi valid exprimate.PS Emilian s-a născut în 12 febru-arie 1972, în localitatea Berezeni,județul Vaslui (nume de botez Vlad).Formarea teologică a dobândit-o laSeminarul Teologic Veniamin Costachide la Neamț (1990-1995) și la Facul-tatea de Litere și Teologie din cadrulUniversității Ovidius din Constanța,la Specializarea Teologie-Istorie(1996-2000), unde a urmat și cursurilede masterat la specializarea Istorieveche-medievală (2000-2002).În anul 2003 a fost admis la cur-surile de doctorat în cadrul Facultății deTeologie Ortodoxă, Universitatea Al. I.Cuza din Iași, la Specializarea IstoriaBisericii Ortodoxe Române, cu tezaMitropolia Moldovei și Sucevei:Arhiepiscopia Iașilor în prima jumătatea secolului al XX-lea (1900-1948), elab-orată sub îndrumarea acad. prof. univ.

dr. Emilian Popescu. În ianuarie 2009 is-a conferit titlul de doctor în teologie.În 2001 a urmat un curs de limbăengleză organizat de Consiliul Mondi-al al Bisericilor din Geneva la Acade-mia Ortodoxă din Vilemov, Cehia, iar în2005 a participat la un Stagiu de per-fecționare a limbii engleze la Commu-nity of the Resurrection, Mirfield și cur-surile de teologie din cadrul ColegiuluiTeologic Resurrection, Marea Britanie.În lucrarea administrativă, Preas-fințitul Emilian a îndeplinit funcțiilede: Mare eclesiarh al MănăstiriiNeamț; Preot spiritual al Facultății deTeologie din Iași; Președinte al Con-sistoriului monahal și Consilier Cul-tural al Arhiepiscopiei Iașilor; Exarh almănăstirilor din județul Iași.Din 14 noiembrie 2009 a îndeplin-it funcția de Episcop Vicar al Arhiepis-copiei Râmnicului, cu titlul Loviștean-ul.(sursa:http://basilica.ro/instalarea-preasfintitului-parinte-emilian-crisanul-noul-episcop-vicar-al-arhiepiscopiei-aradului-foto/)
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Viața bisericească în EparhiaAradului în timpul comunismului afost reprezentată de mari persona-lități. Printre aceștia se numără șiPărintele Tudor Demian.Acesta s-a născut în data de 9aprilie 1912 în Arad din părințiiTudor și Maria Arsa, aceștia erauțărani având o stare materială des-tul de modestă. Odată cu absolvireașcolii primare în cartierul MicalacaVeche, a urmat cursurile celui maiprestigios liceu din Arad, „MoiseNicoară” între anii 1923-1930.Examenul de bacalaureat aînsemnat un real succes, fiind preo-cupat de a cunoaște cât mai multedespre tainele lui Dumnezeu, s-aînscris la Academia Teologică dinArad și mai apoi a urmat cursurileFacultății de Teologie din Bucu-rești. Ca o încununare a tuturor stu-diilor, acesta a susținut examenulde licență, având ca temă: „Mono-grafia sectară a județului Arad”,obținând calificativul magne cumlaude.De la 1 octombrie 1937 pânăla data de 1 octombrie 1938 a înde-plinit funcția de prefect de studiila Academia Teologică din Arad,iar din toamna anului 1938, până întoamna anului 1938, a funcționatca secretar economic la aceiașiinstituție, suplinind în același timpși catedra de Patrologie.La 1 octombrie 1939, după ceși-a întemeiat familia, căsătorindu-se cu Lucreția Popovici, Dumne-zeu l-a ales să slujească la sfintelealtare. A fost hirotonit diacon, iarmai apoi preot, de către vredniculde pomenire episcop, AndreiMagieru pe seama parohiei Arad-Șega, iar după 3 ani este transferatla parohia Arad- Centru, funcțio-nând până în anul 1958.Între anii 1952-1958 a fost alesconducător al oficiul parohial. Înaceastă perioadă a desfășurat obogată activitate, realizându-se pic-tarea interiorului bisericii catedra-le. A îndeplinit funcția de slujitor alDomnului în mai multe parohii:Arad- Șega(1939-1942), CatedralaVeche (1942-1958), Pecica (1964-1975), Arad-Micalaca-Veche(1974-1995).Părintele Tudor Demian a avuto bogată activitate publicistică, ascris mult, însă ceea ce a scris afost din suflet și pentru suflet. Însăîn urma unor articole publicate, afost condamnat la închisoare. Întreanii 1945-1947 a funcționat caredactor al revistei „Biserica șiȘcoala”. Această funcție i-a permismult mai ușor, să publice nume-roase articole, studii și editoriale.Printre cele mai importante artico-le publicate în „Biserica și Școala”,se numără următoarele:Sufletul este în mod naturalcreștin (anima est naturaliterchris-tiana).A fost distrus creștinismul înRusia Sovietică?.Poate fi distrusă religia?.Religia este opium pentrupopor?În primele două articole, auto-rul scoate în evidență faptul cădominația sovietică-comunistă seapropia de sfârșit, datorită războ-iului cu Germania.: „dezagregareahaosului bolșevic ce se apropie cupași repezi ni le vor arăta însă în

adevărata lor monstruozitate”, darîn același timp cu toate rezistențe-le și represiunile împotriva credi-nței, nu au putut să o înlăture dintrăirea și conștiința poporului rus.În acest prim articol, părinteleera foarte direct în privința mărtu-risirii credinței. Acesta era împo-triva propagandei antireligioase ces-a desfășurat în URSS, țară: „caredupă căderea Constantinopoluluisub turci  își asumase rolul de pro-tectoare a tuturor bisericilor înno-date în creștinismul răsăritean”.Rusia, datorită bolșevicilor: „aajuns să fie captivă și pustiită subfuria celei mai crunte prigoane ce acunoscut vreodată istoria neamu-lui omenesc”. Sovieticii au între-prins o muncă perseverentă pentrucurățirea minților generaților ce vorurma, de tot ce însemna moralitate,viață religioasă: „are loc o propa-gandă călăuzită de un fanatism orbși o educație întemeiată pe negareaa tot ce aparține domeniului reli-gios, se străduiau să facă din tine-rii ruși cei mai cutezători dușmaniai lui Dumnezeu”. Pe lângă aceas-ta au fost deportați numeroși cle-rici: „mii de preoți sunt deportați înîntunericul glacial al Siberiei, sauuciși fără nici un scrupul uman, iargiganticele catedrale din care răsu-nau altădată imnuri de slavă cre-ștină au fost pângărite și transfor-mate în magazii și grajduri pentruanimale”.Totuși, conștiința creștinăa tinerilor ruși nu a putut fi distru-să: „candela credinței în Dumnezeua ars, poate latent, dar n-a încetat săardă niciodată în sufletul Sf.Rusii”. Tema centrală al celui de-aldoilea articol este o continuare alcelui dintâi. Părintele este la fel detranșant în limbaj, ceea ce ne facesă înțelegem personalitatea mărtu-risitoare, care nu confundă valori-le cu nonvalori, binele cu răul,păcatul cu virtutea, lumina cu întu-nericul: „De la Nero și până la Dio-clețian, de la Iulian Apostatul șipână la Al Hakem, religia creștinănu a cunoscut o prigoană așa dediabolică și de o perseverență sis-tematică rară, ca în pravoslavnicaRusie de ieri”. Mijloacele folositede bolșevici pentru a înlătura con-știința creștină erau mult maiînspăimântătoare decât cele aleîmpăraților de până atunci: „nega-ția bolșevismului e totală și maiapocaliptică decât toate împotrivi-rile de până aici, iar mijloacelefolosite, lasă cu mult în urmă chiarși invențiunile diabolice scornitede fanteziile unor împărați, așa-zișinebuni, ca Nero, Comod, Iulian șialții”.Slujitorii Domnului: „clerul înspecial, însă era urmărit cu unsadism nemaiîntâlnit până aici, însânul nenumăratelor prigoane cele-a îndurat, pentru simplul motivde a fi Apostolii celei mai sigure-cărări de înălțare a omului pe cul-mea celei mai înalte desăvârșiri aființei lui proprii, atât preoții, cât șicredincioșii au fost deportați înSiberia, așa încât acest loc a deve-nit: „cel mai mare cimitir al liber-tății pe care îl are pământul”. Preo-ții care reușeau să scape din Siberiaerau obligați să trăiască departe desfintele altare, fără putința de a slujisfintele slujbe. 

Ultimele două articole contrareateismului militant au aceiași temă,ființa și originea religiei. Acestearticole îl prezintă pe părinteleTudor un temeinic apologet al cre-știnismului și un foarte bun cunos-cător al negațiilor ateiste.1În Rusia sovietică, gândireaimpusă era, oricare cetățean trebu-ia să fie un ateu combatant, care sărăspândească învățăturile antiecle-siale și antireligioase.Părintele în aceste articole ana-lizează cugetările lui Karl Marx cuprivire la religie, care spunea că:„pentru a ajunge la savoarea depli-nei sale fericiri, omul trebuie săînlăture din calea sa orice credințăreligioasă”. Autorul face adecvatecritici asupra originii și ființei reli-giei, afirmând faptul că originea șiființa acesteia să regăsește în Dum-nezeu, iar când vorbim de religie,aceasta este revelaționară.Datorită acestor patru articolemonumentale, părintele TudorDemian a fost    condamnat laînchisoare, această sentință dându-se în anul 1959.A publicat numeroase articoleîn revista „Biserica și Școala”, pre-cum ar fi: „Lângă popor” (nr. 15, 8aprilie 1945, p. 105-106), „Duhmisionar” (nr.4, 20 ianuarie 1946,p.17-18),  „Organizarea misiona-rismului religios în Eparhia Ara-dului (nr. 33-34, 20-27 octombrie1946, p. 325-356). Toate acestearticole relevă faptul că autorul adat dovadă de conștiinciozitatepreoțească, având în vedere ceeace spunea Sfântul Apostol Pavel:„tuturor toate m-am făcut, ca, înorice chip, să mântuiesc pe unii” (ICorinteni 9, 22).Datorită lecturii neîncetat a luatnaștere colosala carte de prediciliturgice intitulată „Jertfa laudei”,apărută în Arad la editura Dieceza-na, anul 1945. Această cartecuprinde predici pentru toate dumi-nicile de peste an.Acesta a fost un temeinic cola-borator și cu alte reviste, pe lângă„Biserica și Școala”, ca de exem-plu: „Școala vremii”, editată laArad, „Tribuna română”, editată laArad, „Duh și adevăr”, editată laTimișoara.Anul 1949 a însemnat pentrupărintele Tudor Demian, mareaîncercare a vieții sale: „drumul cal-varului a început în noaptea deBobotează, a anului 1949, cândimediat după miezul nopții patruofițeri de securitate au pătruns înlocuință amenințându-l cu pisto-lul”.2Acesta a fost întemnițat pentru„uneltire împotriva ordinii socia-

le” fiind condamnat la 10 luni deînchisoare ( 6 ianuarie 1949-  28octombrie 1949), a mai fost con-damnat și pentru cele patru artico-le scrise în perioada  cât a fostredactor al buletinului eparhial„Biserica și Școala”, a fost eliberatla data de 4 ianuarie 1950.3După eliberare, întors acasă, afost propus de către Episcopia Ara-dului să devină slujitor la parohiaArad-Centru, cu toate că decizianr.5/689 din 1950 prevedea sus-pendarea salariului de stat pentruatitudinea sa „antidemocratică”:„au urmat opt ani de constantă ati-tudine în slujirea lui Hristos, vremeîn care mediocrația clericală a unorslujbași ai episcopiei se simțeauamenințați în impostura lor, în ver-ticalitatea  și mustrarea deschisă cele-o adresau preoți de talia lui Ila-rion Felea, Petru Deheleanu, FloreaCodreanu, Lucian Emandi”.Cea mai grea sentință datăpărintelui Tudor Demian, avea săse concretizeze în data de 25 sep-tembrie 1958 când a fost din noucondamnat, însă de această dată la20 de ani muncă silnică și 8 anidegradare civică. Alături de acesta au mai fostcondamnați alți câțiva preoți deseamă din Arad. Printre aceștia seregăsește părintele profesor IlarionV. Felea, Alexandru Buda care înacea perioadă deținea funcția deprotopop al Aradului, preotul AurelMoise, slujitor la parohia Șega II. Peste timp, părintele TudorDemian avea să-și aducă aminte deacele momente enorm de grele:„Imediat după arestarea noastră din25 septembrie 1958, opinia publi-că a credincioșilor ortodocși dinArad s-a arătat și a manifestat cudeosebită ostilitate față de aceștitrei corifei de la Episcopie și chiarfață de colegul nostru, preotul de laparohie, doritor și el după un postadministrativ cât mai înalt la Epis-copie, acuzându-i deschis că lor lise datorește, în mare parte, aresta-rea noastră. Aceasta o întărește șifaptul că anchetatorul NeculaMihai de la București, venind laArad ca să caute desigur declarațiiși martori ai acuzării printre preo-ții și credincioșii din Arad, lucrudespre care mi-a vorbit la o anche-tă chiar acesta, n-a obținut declara-ții scrise și semnate decât de lapreotul vicar al Episcopiei și con-silierul administrativ- bisericesc,declarații pe care le-a și susținut laprocesul care a avut loc în secret laCluj. Personal, eu am citit înaintede proces declarația scrisă și sem-nată de consilierul administrativ-bisericesc, cuprinsă în dosarul meu

de trimitere în judecată pe care mil-a dat să-l citesc, anchetatorulNecula Mihai și desigur cea a vica-rului se afla la dosarul coleguluimeu de parohie, preotul profesordr. Ilarion Felea”.A fost închis în temnițele dinGherla și Jilava, nu după multăvreme a fost transferat la Peniten-ciarul din Aiud, iar în data de 30mai 1961 este trimis la formațiunea0957 Ostrov, secția Salcia.Eliberat pentru a doua oară, seîntoarce acasă, dornic de a sluji lasfintele altare, a cerut reîncadrareala parohie, însă acest lucru nu afostposibil, pentru că episcopul deatunci „Teoctist al Aradului a con-simțit cu înlăturarea preotuluiTudor Demian din Arad și pedep-sirea lui disciplinară și pe liniebisericească”.În urma dezbaterilor Consisto-riului bisericesc, a hotărât: „oprireatotală de la săvârșirea  lucrurilorsfinte pe termen echivalent cuacela al pedepsei penale, prestatăefectiv de inculpat și pe care o con-sideră executată deja, în răstimpulde la condamnarea și eliberarea sa,prin grațierea de restul pedepsei”.Nu după mult timp, odată cu 1octombrie 1964 a fost numitpreot paroh în Pecica, funcțio-nând  până în anul 1974.  Venireanoului episcop Visarion Aștilea-nu, în postura de conducător alEpiscopiei Aradului, a constituitpentru părintele Tudor împlinireadorinței de  deveni preot la Mică-laca Veche.Anul 1991 redeschide porțilefostei Academii Teologice arăde-ne, de această dată sub denumireade Facultatea de Teologie. Printreprofesorii acelei vremi se regăseșteși părintele Tudor Demian, avândmisiunea de a călăuzi pe tinerii stu-denți teologipentru a deveni sluji-tori ai sfintelor altare și a fi exem-ple pentru cei din jurul lor:„Părintele Tudor Demian a fostașezat ca piatră de temelie la nouledificiu al teologiei arădene. I s-aîncredințat duhovnicia și formareaduhovnicească a tinerilor studenți,a preoților de mâine”. La aceastăinstituție a fost cadru didactic pânăîn anul 1994.4După o îndelungată boală,părintele Tudor Demian a trecut laDomnul în data de 14 iulie a anu-lui 2001. Prohodirea părintelui s-aoficiat în catedrala din Arad, înfrunte avându-l pe PreasfințitulPărinte Timotei Seviciu.Preot Horia ȘtefanParohia Secusigiu
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Prăznuirea ocrotitorilor spirituali ai Schitului de laMoneasaÎn Duminica a 4-a după Rusalii,prima după sărbătoarea Sfinţilor Apos-toli Petru şi Pavel, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui s-a aflat în mijlocul obştii monahalede la Schitul monahal ,,Sfinţii ApostoliPetru şi Pavel” din localitatea Moneasa,Protopopiatul Sebiş. Chiriarhul arădeana fost întâmpinat la orele dimineţii decătre părintele Alexandru Botea, pro-topopul Sebişului şi de părintele DavidIonescu, stareţul schitului, înconjuraţide un ales sobor de preoţi şi mulţimemare de credincioşi veniţi din toatăîmprejurimea la această sărbătoare.Cu acest prilej, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a săvârşit SfântaLiturghie arhierească, înconjurat desoborul de preoţi şi diaconi, în prezenţaoficialităţilor centrale şi locale şi anumeroşilor pelerini şi bolnavi veniţi înstaţiune pentru odihnă şi tratament.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul: ,,Putereacuvântului dumnezeiesc” (legat de citir-ile scripturistice ale zilei: Matei 8; Rom.6), asupra celor care îl primesc dinco-lo de timp şi spaţiu, condiţii de viaţă şivrednicii, dovedind mereu dragoste faţăde orice om în scopul ridicării acestuiadin neputinţe spre lucrarea binelui, aarătat Înaltpreasfinţia Sa.Vizită chiriarhală înFilia Neagra, Parohia Slatina de CrișÎn Duminica a 4-a după Rusalii, 2iulie 2017, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, aefectuat o vizită pastorală în Filia Nea-gra, aparţinătoare Parohiei Slatina deCriş, Protopopiatul Sebiş. Cu acestprilej Chiriarhul arădean a săvârşit Slu-jba Vecerniei în biserica cu hramul,,Buna Vestire”, împreună cu părinteleAlexandru Botea, protopopul Sebişu-lui, preotul paroh Marius Ardelean şiarhid. Tiberiu Ardelean.La finalul slujbei, ÎnaltpreasfinţiaSa a rostit un cuvânt de învăţătură pussub titlul: ,,Veşmântul mântuirii”,privind Sinaxarul zilei despre aşezareaVeşmântului Născătoarei de Dum-nezeu în biserica Vlaherne, simbol pil-duitor pentru haina sufletului creştinplin de virtute spre câştigarea mântuirii.În legătura citirilor scripturistice alezilei contituie şi un îndemn la obser-varea adevăratei ţinute a credinciosului,a subliniat Ierarhul arădean.Vizită arhierească în Parohia BataÎn după amiaza zilei de duminică, 2iulie 2017, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, apoposit în Parohia Bata, ProtopopiatulLipova. Chiriarhul a fost întâmpinat deprotopopul locului, Părintele Ioan Jidoi,preoţii din vecinătate, oficialităţile localeşi mulţime de credincioşi. Cu acestprilej, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit slu-jba Vecerniei în biserica parohială cuhramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.În cuvântul de învăţătură, Ierarhularădean a vorbit despre ,,Evlavievoievodală” sau Sfântul Voievod Ştefancel Mare, ilustrând virtutea militară dintoate vremurile prin apărarea credinţei şidovedirea credincioşiei faţă de Bisericăşi Patrie, asigurând pacea şi ordineagenerală. În legătură cu Evangheliaduminicii a 4-a după Rusalii (Matei 8),a subliniat respectul sutaşului faţă deMântuitorul, bucurându-se deîmplinirea rugăminţii pline de credinţă.După slujba Vecerniei, Chiriarhul aparticipat la ,,Ruga Satului Bata”, în

cadrul căreia a avut loc decernarea titlu-lui de cetăţean de onoare din parteaPrimăriei Comunei Bata, domnuluiprof.dr. Eftimie Miuţescu, fiu al satului.Cu acest prilej, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a adresat cuvânt deapreciere privind munca depusă dedomnul dr. Eftimie Miuţescu în slujbavieţii şi formării noii generaţii de medicica oameni devotaţi Bisericii şi Soci-etăţii. Totodată, cuvânt laudativ a adusşi domnului primar Ion Micurescu pen-tru legătura aavută cu Centrul Eparhialîn fosta calitate de membru al organis-melor bisericeşti.Sfințire de catapeteasmă înFilia Valea Mare, Parohia CăprioaraDuminică, 9 iulie 2017, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a efectuat o vizită chiriarhalăîn mijlocul credincioşilor de pe ValeaMureşului, Protopopiatul Lipova. Cuacest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a popositla orele dimineţii în Filia Valea Mare,aparţinătoare Parohiei Căprioara, com.Săvârşin, unde a fost aşteptat de pro-topopul locului, părintele Ioan Jidoi,dimpreună cu preotul paroh LaurenţiuSuba, preoţii din vecinătate şi mulţimede credincioşi. Pentru început Chiri-arhul a sfinţit noua catapeteasmă real-izată în biserica cu hramul ,,NaştereaMaicii Domnului” (construită în anul1892). După aceasta, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a săvârşit SfântaLiturghie arhierească în biserica satului,înconjurat de un ales sobor de slujitori,în prezenţa oficialităţilor locale şi anumeroşi credincioşi.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Îndreptareşi mântuire” (cf.citirilor duminicii:Rom. 10; Matei 8), lămurind înţelesultermenilor potrivit învăţăturii de credinţăortodoxă, punând în lumină mai aleslegătura între aceştia cu jertfa răs-cumpărătoare a Mântuitorului, elibe -rarea de sub robia răului şi trecerea cre -dinciosului sub stăpânirea lui Dumnezeu,conlucrând în tot ceea ce este spreînălţarea sufletului a cărei valoare estenepreţuită, a subliniat Ierarhul.La finalul Sfintei Liturghii, Chiri-arhul i-a oferit preotului paroh Lau-renţiu Suba distincţia de iconom stavro-for, în semn de apreciere pentrufrumoasele realizări din timpul celor12 ani de slujire în Parohia Căprioara şiFilia Valea Mare.Părintele paroh a mulţumit BunuluiDumnezeu pentru tot ceea ce a realizat,Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pen-tru toată aprecierea şi încrederea acor-dată, autorităţilor locale şi funcţionarilorPrimăriei Săvârşin în frunte cu domnulprimar Ioan Vodicean, preoţilor şi tutur-or credincioşilor care au luat parte laacest eveniment din viaţa parohiei.Popas duhovnicescîn Parohia ȚelaÎn Duminica a 5-a după Rusalii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, a datrăspuns invitaţiei părintelui paroh Gheorghe-Aurel Blidariu, de la ParohiaŢela, Protopopiatul Lipova.Astfel, în după masa zilei, Chiriarhularădean, însoţit de protopopul Lipovei,părintele Ioan Jidoi şi de preoţii dinvecinătate, a poposit în mijlocul credin-cioşilor din Parohia Ţela, veniţi în numărmare pentru a-şi întâmpina Ierarhul.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa asăvârşit în biserica parohială cu hramul,,Schimbarea la Faţă a Domnului”, Slu-j ba Vecerniei.Chiriarhul a vorbit celor de faţădespre ,,Credinţă şi mărturisire”, făcândlegătura dintre citirile scripturistice alezilei în sensul datoriei de a săvârşibinele spre îndepărtarea oricărui nea-

juns în viaţa creştinului.Părintele paroh a mulţumit Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei pentrubinecuvântare şi pentru bucuria prile-juită tuturor credincioşilor prin acestpopas duhovnicesc.Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul sărbătorit laMănăstirea Feredeu Ocrotitorul Mănăstirii Feredeu dinprotopopiatul Lipova, Sfântul şi slăvi-tul Proroc Ilie Tesviteanul a fost prăz-nuit şi-n acest an cu multă bucurieduhovnicească de către obştea mona-hală şi pelerinii care frecventeazăaceastă mănăstire. Bucuria a fost prile-juită şi de prezenţa ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, care înconjurat de unales sobor de ieromonahi, preoţi şi dia-coni, a oficiat Sfânta Liturghie în altarulde vară din curtea mănăstirii. Din soborau făcut parte şi preot ic.stavr. IoanJidoi, protopop al Lipovei, preotic.stavr. Adrian Zaha, protopop al Ineu-lui, arhid. Tiberiu Ardelean, asistentuniversitar la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad şi alţi preoţi dinvecinătate.La momentul cuvenit, Chiriarhul,pe baza citirilor scripturistice ale săr-bătorii (Iacob 5; Luca 4), a adresat unînălţător cuvânt de învăţătură, pus subtitlul: ,,La Şcoala Profeţilor”, în careprezintă învăţătura Bisericii despre pro-feţia sau prorocia adevărată, ilustratăprin personalităţi de seamă ale istorieibiblice, între care la loc de seamă esteSfântul Proroc Ilie, ca de altfel şiucenicul său Elisei (14 iunie) a cărorpomenire are loc la date apropiate,dovedind astfel existenţa unei adevărateşcoli de profeţi a căror misiune era păs-trarea credinţei în adevăratul Dum-nezeu şi respingerea idolatriei careîndepărta pe credincioşi de respectareaaşezământului legii şi profeţilor. Imno-grafia şi iconografia zilei însăşi dă măr-turie despre fapt prin înfăţişarea împre-ună la momentul ridicării la cer asfântului care lasă mantia sa uceniculuispre sporirea harului în virtutea căruiaa lucrat spre împlinirea voii dum-nezeieşti. O mărturie în acest sens o dăşi peştera legată de vieţuirea sfântului înMuntele Carmel din Ţara Sfântă,numită şi Şcoala Prorocilor, a sublini-at Înaltpreasfinţia Sa.În încheierea praznicului, Înalt-preacuviosul Părinte arhim. IlarionTăucean, stareţul sfintei mănăstiri, amulţumit Chiriarhului pentru partici-pare şi pentru întreaga purtare de grijăarătată cu consecvenţă soborului şinevoilor mănăstirii, de asemenea, cleri-cilor prezenţi şi pelerinilor carecercetează acest binecuvântataşezământ monahal.Târnosirea bisericii parohialedin Roșia NouăDuminica a 7-a după Rusalii, 23 iulie2017, a fost pentru credincioşii ParohieiRoşia Nouă din Protopopiatul Lipova ozi de mare bucurie, deoarece Înalt-preafinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului a poposit în mijlocul lor.Cu acest prilej ierarhul a târnosit biseri-ca parohială „Sfântul Mare MucenicDimitrie”, în urma amplelor lucrări derenovare, atât la interior, cât şi la exteri-or. În continuare Înaltpreasfinţitul Timo-tei, înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească. Din sobor a făcut parte şi pr.Ioan Jidoi, protopopul Lipovei.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pe tema ,,Datoriacreştinească” (cf. Rom. 15; Matei 9),luând exemplul Mântuitorului, estepurtarea slăbiciunilor celor neputincioşide către cei tari în credinţă spre vinde-carea slăbiciunilor şi urmarea firească a

cursului vieţii obşteşti în bună rân-duială, evitând pricinile dezbinărilor şiîndeplinind tot ce este necesar spre cin-stea Bisericii. Conlucrarea pe planparochial asigură bunul mers al tre-burilor bisericeşti şi afirmarea mer-ituoasă a obştii creştineşti, a mai adău-gat Înaltpreasfinţia Sa.În cadrul Sfintei Liturghii, părin-tele paroh Cătălin Craveţ a fost hirote-sit iconom.La sfintele slujbe au participatautorităţi locale, precum şi un numărmare de credincioşi.Slujire arhierească și instalarea noului preot în Parohia MândrulocÎn Duminica a 8-a după Rusalii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent înmijlocul credincioşilor din Parohia Mân-druloc, Protopopiatul Arad. Chiriarhularădean a fost întâmpinat în faţa bisericiide un sobor de preoți din care au făcutparte pr. Mureșan Teodor – ParohiaCicir, pr. Pele Silviu Raul – ParohiaCruceni, pr. Vlad Oneţ – preot capelanPenitenciarul Arad, pr. Bogdan Oneț –noul preot paroh al Parohiei Mândruloc.Cu acest prilej Ierarhul alături desobor, a săvârşit în biserica parohială cuhramul „Intrarea în Biserică a MaiciiDomnului” Sfânta Liturghie în prezenţaautorităţilor locale şi a unui numărînsemnat de credincioşi. Răspunsurileliturgice au fost date de corul de tineria parohiei dar și de corul bărbătesc alParohiei Ortodoxe Bocsig.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Copilărieminunată” (cf. citirilor scripturistice aleduminicii: I Cor. 1; Matei 14), care prinvirtuţile ei arată lucrările minunate alelui Dumnezeu spre binele oamenilor.Astfel, istorisirea săturării mulţimilorde către Mântuitorul la Sfântul Ev. Ioan(cap. 6) menţionează că cele cinci pâinişi doi peşti pentru înmulţirea minunatăde către Domnul au fost ofranda unuibăiat. Marea minune prefigurând Sfân-ta Euharistie lămureşte mai mult faptulcum înlăturarea dezbinărilor şi unitateaoamenilor în cele materiale ca şi comu-niunea lor cu Dumnezeu în cele spiri-tuale cere virtutea cuminţeniei şi nevi-novăţiei copiilor cărora aparţinemoştenirea pământului şi de asemeneaa împărăţiei lui Dumnezeu, a subliniatÎnaltpreasfinţia Sa.La finalul Sfintei Liturghii, cubinecuvântarea şi în prezenţa Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei, părinteleFlavius Petcuț, protopopul Aradului, aoficiat instalarea noului preot, în per-soana Preacucernicului părinte BogdanOneț care este și fiu al acestei parohii.Acesta i-a înmânat noului preot SfântaEvanghelie, Sfânta Cruce şi cheia bis-ericii, evidenţiind simbolismul acestorapentru cel căruia se încredinţează.Noul preot al Parohiei Mândruloc,părintele Bogdan Oneț, a adus mulţu-mire Bunului Dumnezeu pentru toatedarurile pe care le-a revărsat cuîmbelşugare peste persoana sa, mulţu-mind, în acelaşi timp, cu recunoştinţă,Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pen-tru noua misiune preoţească încred-inţată, asigurându-l de dragostea şipreţuirea pe care i-o poartă întreaga safamilie, arătând că încrederii acordatedoreşte să-i răspundă cu slujire rodnicăși cu bună-chivernisire.Totodată, noul preot a adresatcuvânt de mulţumire și Preaonoratu-lui părinte protopop, preoților sluji-tori, Consiliilor parohiale din actuala șivechea parohie, oficialităţilor locale șituturor credincioşilor din Bocsig șiMândruloc ce au dorit să-i fie aproapela acest eveniment important din viațasa.

AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIAN CRIȘANUL
Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul și-aprăznuit sfântul ocrotitorAstăzi, 18 iulie 2017, la prăznuireaSfântului Emilian din Durostorum, înCatedrala Veche din Arad, PreasfințiaSa Emilian Crișanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Aradului, a săvârșitDumnezeiasca Liturghie pentru a-șicinsti pe sfântul ocrotitor.La slujba Sfintei Liturghii a fostprezent și Înaltpreasfințitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, pentru aparticipa la bucuria duhovnicească prile-juită de sărbătorirea Sfântului MucenicEmilian. În cadrul Sfintei Liturghii aufost înălțate rugăciuni de mulțumire pen-tru binefacerile revărsate asupra Înalt-preasfințitului Arhiepiscop Timotei, aPreasfințitului Părinte Emilian Crișanul,precum și asupra clerului și a întreguluipopor din Eparhia Aradului.La sfârșitul Dumnezeieștii LiturghiiÎnaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei arostit un cuvânt prilejuit de prăznuireaSfântului Mucenic Emilian, apreciindtotodată activitatea pastorală, misionarăși cărturărească a Preasfințitului Epis-cop-vicar Emilian Crișanul. La rândulsău, Preasfinția Sa, a mulțumit chiri-arhului pentru cuvintele de aprecierepunând în evidență slujirea jertfitoare lacare este chemat și de care ne dă pildăMucenicul Emilian. Totodată Preas-finția Sa și-a arătat deschiderea față depreoții și credincioșii acestei Eparhii șide problemele pastorale și misionare,precum și de provocările pe care lepune în față lumea de azi, angajându-se în întâmpinarea și soluționarea lor, îndeplină ascultare față de Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei.Cuvânt de bun venit și de urare aadresat și Preacucernicul Părinte TraianMicoroi, parohul Catedralei Vechi,oferind Preasfinției Sale un frumosbuchet de flori din partea slujitorilor șicredincioșilor Parohiei Arad-Centru.La orele amiezii, în sala de festiv-ități de la reședința Centrului Eparhial,Preasfinția Sa a oferit o agapăcreștinească în cinstea prăznuirii Sfân-tului Mc. Emilian, la care au participatpărinții consilieri și protopopi, părin-tele Cristinel Ioja, decanul Facultății deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad, ostenitori de la CentrulEparhial, preoți și credincioși de la bis-ericile de seamă ale municipiului.Sfânta Liturghie săvârșită astăzieste prima slujirea a Preasfinției Sale înnoua demnitate de Episcop-vicar alArhiepiscopiei Aradului, înscăunareaSa având loc cu două zile înainte,duminică, 16 iulie 2017.Preasfințitul Părinte Episcop-vicarEmilian Crișanul în are ca ocrotitor peSfântul Mc. Emilian de la Durostorumde peste 26 de ani, din momentul tun-derii în monahism ce a avut loc la Mănă-stirea Neamț, la 15 februarie 1991.Prima Liturghie arhiereascăa PS Părinte Emilian Crișanul la Mănăstirea Hodoș-Bodrog Duminica a 7-a după Rusalii, 23iulie 2017, a reprezentat un momentde prăznuire duhovnicească pentruMănăstirea Hodoş-Bodrog, una dintrecele mai vechi mănăstiri din cuprinsulţării noastre, întrucât PreasfinţitulPărinte Emilian Crişanul, noul Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului,s-a aflat pentru întâia oară în mijloculobştii monahale şi a pelerinilor carefrecventează această vatră monahală. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Preasfinţia Sa a dorit ca primaduminică după înscăunarea în demni-tatea de Episcop-vicar al ArhiepiscopieiAradului să se roage împreună cuobştea monahală din MănăstireaHodoş-Bodrog, ca Maica Domnuluisă-l ocrotească şi să-l însoţească în nouamisiune pe care o începe în EparhiaAradului.Cu acest prilej, Ierarhul a săvârşitSfânta Liturghie arhierească în altarulde vară al mănăstirii, înconjurat de unales sobor de preoţi şi diaconi şi înprezenţa a numeroşi credincioşi veniţila sfânta mănăstire. Din sobor au făcutparte: arhim. Teofan Mada, vicarul-administrativ şi exarhul mănăstirilordin cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului,protos. Grigorie Timiş, stareţul SfinteiMănăstiri Hodoş-Bodrog, arhim.Nestor Iovan, duhovnicul mănăstirii,protos. Iustin Popovici, consilierul cul-tural al Arhiepiscopiei Aradului şi alţislujitori.La momentul rânduit, PreasfinţiaSa a rostit un duhovnicesc cuvânt deînvăţătură pe baza citirilor scripturisticeale duminicii: Matei 9, 27-35. Ierarhula vorbit despre smerenia şi discreţia cucare Mântuitorul Hristos săvârşea min-unile în popor, deoarece El nu aşteptalaude sau slavă deşartă. Tocmai pentruaceasta, El totdeauna îi atenţiona pe ceivindecaţi: ,,Vezi, nimeni să nu afledespre aceasta”(cf. Matei 5, 43). Deasemenea, i-a îndemnat pe credincioşisă aibă credinţă puternică, să stăruie înpost şi în rugăciune şi să nu alerge dupăsemnele şi minunile de moment. Min-unile trebuie să se petreacă înlăuntrulnostru, prin credinţă puternică, iar viaţacu adevărat duhovnicească să o trăimîntru discreţie, cuminţenie şi smerenie,a subliniat Preasfinţia Sa.La finalul Sfintei Liturghii, părin-tele arhim. Teofan Mada, în numeleobştii monahale şi a pelerinilor, aadresat cuvânt de bun venit nouluiEpiscop-vicar Emilian Crişanul, făcândtotodată o prezentare a MănăstiriiHodoş-Bodrog şi a trăirii monahale deaici.PS Părinte Emilian Crişanul a făcuto asemănare între două mănăstiriimportante din ţara noastră şi anume,Mănăstirea Neamţ, în care s-a călugăritşi a vieţuit şi străvechea MănăstireHodoş-Bodrog, ambele încărcate deistorie şi cu o îndelungată perioadă devieţuire monahală.După Sfânta Liturghie, PreasfinţiaSa a săvârşit un Trisaghion în gropniţaepiscopală pentru toţi Ierarhii Eparhieiarădene adormiţi întru Domnul, a viz-itat cele două biserici mănăstireşti şi s-a închinat la Icoana Făcătoare de min-uni a Maicii Domnului, icoană ce seaflă în biserica veche a mănăstirii.Părintele stareţ protos. GrigorieTimiş a oferit tuturor o agapăcreştinească, în cinstea acestui eveni-ment de suflet din viaţa mănăstirii.Slujire arhierească în nouabiserică din cartierul Silvaș-CadașÎn duminica a 8-a după Rusalii(Înmulţirea pâinilor), PreasfinţitulPărinte Emilian Crişanul, Episcop vicaral Arhiepiscopiei Aradului, a săvârşitSfânta Liturghie arhierească în Paro-hia Arad – Şega I, la biserica „SfântulProroc Ilie” din cartierul Silvaş-Cadaş,al municipiului Arad. Din sobor aufăcut parte Pr Silviu-Nicolae Faur, con-silier administrativ-bisericesc, Pr. prof.dr. Constantin Rus, profesor la Facul-tatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad, Pr. Aurel Bonchiş,parohul acestei parohii şi diacon MirceaProteasa.În cuvântul de învăţătură, Ierarhula vorbit celor prezenţi despre hrana cea

spirituală cu care ar trebui să ne hrăn-im sufletul nostru. Prin participarea laSfânta Liturghie, la Tainele Bisericii şila celelalte slujbe avem posibilitatea săne hrănim sufletul ascultând cuvântullui Dumnezeu şi tâlcuirile scripturis-tice, iar mai apoi ne împărtăşim cu,,pâinea cea cerească” spre vindecareasufletului şi a trupului, spre iertareapăcatelor şi dobândirea vieţii celeiveşnice. Acestea le dobândim doar înBiserică şi ne dăm seama de acest lucruvăzând că Hristos nu a dat pâinile directmulţimilor, ci prin intermediul Aposto-lilor, în mâinile cărora se înmulţeau pemăsură ce se împărţeau, ei devenind,,iconomi ai tainelor lui Dumnezeu”(cf. I Cor. 4, 1). Înmulţirea pâinilor sim-bolizează fără îndoială binefacerile pecare Hristos-Dumnezeu le răspândeştecontinuu asupra lumii prin Sfânta SaBiserică şi prin Sfintele Taine şi Ierurgii.Cele cinci pâini, simbolul celor cinciprescuri, hrănesc şi satură spiritualomenirea de două mii de ani şi o vorhrăni până la sfârşitul veacurilor, a sub-liniat Preasfinţia Sa.La finalul Sfintei Liturghii, părin-tele paroh Aurel Bonchiş, a mulţumitIerarhului pentru binecuvântare şiîmpreună slujire în această nouă biser-ică. Preasfinţitul Părinte Emilian, la rân-dul său a mulţumit părintelui parohpentru invitaţie şi a dat îndrumărilenecesare pentru continuarea şantieruluinoii biserici din acest cartier pentru duc-erea la bun sfârşit.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Hramul Schitului de maici dela Tămand, IneuDuminică, 2 iulie, când Bisericaprăznuieşte Aşezarea veşmântuluiNăscătoarei de Dumnezeu în bisericaVlaherne şi pe Sfântul Voievod Ştefancel Mare, aşezământul monahal dinTămand, protopopiatul Ineu şi-a săr-bătorit hramul. Cu acest prilej, un soborde şapte preoţi sub protia părinteluiIustin Popovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, a săvârşitSfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, înprezenţa obştii monahale de maici şi anumeroşi credincioşi veniţi din împre-jurimi. Din soborul slujitor a făcut parteşi părintele Gabriel Mariş, consiliereparhial în cadrul Sectorului social alCentrului Eparhial iar de la MănăstireaFeredeu părintele Teoctist Bălana.În cuvântul de învăţătură adresatpelerinilor prezenţi, părintele consilierIustin Popovici a explicat pericopaevanghelică despre vindecarea slugiisutaşului (Matei 8, 5-13), din aceastăDuminică a 4-a după Rusalii. Deasemenea, părintele a evidenţiat misi-unea pe care o are de îndeplinit acestlăcaş monahal, şi anume, aceea de apurta de grijă faţă de bătrâni şi suferinzi,precum îi este şi destinaţia. Totodată,părintele a explicat şi istoria descopeririiminunate şi a aşezării în biserica Vlah-erne a Cinstitului Veşmânt al Preacu-ratei Născătoare de Dumnezeu.Răspunsurile la Sfânta Liturghie aufost oferite de către corul mixt al Paro-hiei Ortodoxe Seleuş, aflat în misiunela Schitul de la Tămand, însoţiţi fiind decătre preot paroh Ştefăniţă Muţ.Părintele Ciprian Tripa, duhovniculschitului, a adus mulţumire BunuluiDumnezeu şi Maicii Domnului pentruaceastă frumoasă zi de sărbătoare, pre-cum şi preoţilor şi credincioşilorprezenţi.Monahia Serafima, stareţa schitu-lui, a oferit tuturor celor prezenţi oagapă creştinească în cinstea hramu-lui.

Aşezământul monahal social dinTămand îşi sărbătoreşte anul acesta hra-mul pentru a opta oară.Misiune a Facultății de Teologie din Arad în Parohia VingaDuminica a patra de după Rusalii,în cea de-a doua zi a lui Cuptor a.c., aconstituit pentru credincioșii parohieiortodoxe Vinga, protopopiatul Arad,un moment de sărbătoare specială, căci,la invitația preotului paroh Răzvan Sas,un grup vocal de tineri, studenți ai Fac-ultății de Teologie Ortodoxă din Arad,au sustinut, printr-o frumoasă cântarede strană, oficierea Sfintei Liturghii.Împreună cu aceștia a fost prezentși preacucernicul părinte lect . dr. FilipAlbu. La momentul predicii preacucer-nicia sa a adresat un cuvânt de învăță-tură în care a evidențiat câteva trăsăturiimportante ale Evangheliei citite: „peri-copa mateiană a vindecării slugiisutașului ne ajută să întrevedem cât estede importantă rugăciunea unora pentrualții.Prin acest exercițiu spiritual seîntărește spiritul de comuniune întreoameni, ajutându-i pe aceștia să fie cudeschidere unii față de alții, indiferentde statura socială, de rasă, sau de oricealtă împărțire discriminatorie. Acelașipasaj evanghelic ne ajută să înțelegemcă în efortul de însănătoșire a trupurilornoastre avem nevoie numai de medica-mente prescrise de medici ci și de rugă-ciune. Ea ne întărește răbdarea în sufer-ință și ne face să integrăm conștiințeinoastre rațiunile duhovnicești ale jertfeide boală prin care trecem noi sausemenii noștri. Prin urmare, e necesarsă fim aproape de cei bolnavi cu rugă-ciunea pe care o săvârșim acasă sau labiserică, manifestandu-ne astfel cred-ința în Domnul Iisus Hristos, Doctorulsufletelor și al trupurilor noastre.”La finalul slujbei, părintele Filip,împreună cu studenții prezenți au ofer-it informații privitoare la bunul renumeal venerabilei instituții teologice ară-dene, pe care o reprezintă, precum șicâteva date legate de examenul deadmitere care va debuta luna aceasta.Examen de licență la Facultatea de Teologie Ortodoxă din AradÎn ziua de 4 iulie 2017 a debutat, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei Seviciu, Arhiepiscop-ul Aradului, examenul de licență pen-tru absolvenții promoției 2017 ai Fac-ultății de Teologie Ortodoxă ”IlarionV. Felea” din cadrul Universității”Aurel Vlaicu” din Arad. Examenul sedesfășoară pe parcursul a două zile,candidații înscriși urmând a susțineprobe orale la disciplina Teologie Dog-matică, apoi la disciplinele pentru careau optat, încheindu-se cu susținerealucrărilor de licență în fața Comisiei.Sesiunea de licență se încheie, con-form tradiției, cu depunerea jurămân-tului.În deschiderea examenului, dupărostirea rugăciunii, părintele decan,prof. dr. Cristinel Ioja, a mulțumit ÎPSTimotei pentru binecuvântare, precumși delegatului său, Pcuv. Protos. Lect.dr. Iustin Popovici, Consilier culturaleparhial, pentru prezență. Pentru bunadesfășurare a examenului, au fost expli-cate candidaților procedurile regle-mentate după care se va desfășura acestexamen, aceștia fiind felicitați pentrurezultatele obținute pe parcursul studi-ilor universitare, prin care se prefig-urează rezultate la fel de îmbucurătoareși pentru acest examen de licență.Amintim faptul că, în Facultateade Teologie Ortodoxă din Arad se orga-nizează acum studii de licență, de mas-

terat și de doctorat în domeniul Teolo-gie, această școală teologică avândrădăcini adânci în istoria învățământu-lui arădean și chiar național, ce coboarăpână în anul 1822. Această bogată șivenerabilă tradiție ne onorează și neobligă, în același timp, la o bună măr-turie și misiune a lucrării DomnuluiIisus Hristos, prin școala Bisericii Sale.Examen de disertație la Facultatea de Teologie Ortodoxă din AradAbsolvenții programelor de studiiteologice masterale: Pastorație și viațăliturgică, respectiv Doctrină și culturăcreștină din cadrul Facultății de Teolo-gie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” a Uni-versității ”Aurel Vlaicu” din Arad și-aususținut examenul de disertație, în ziuade 10 iulie 2017. Astfel, la acest exam-en s-au înscris 21 de candidați, exam-inarea constând din prezentarealucrărilor pregătite sub coordonareapărinților profesori. La final candidațiiau depus jurământul în capela Fac-ultății.După citirea catalogului și a fru-moaselor rezultate obținute, părinteleDecan, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja i-afelicita pe absolvenți, arătând că ”sun-tem bucuroși pentru faptul că astăziîncheie o nouă promoție de absolvențiai studiilor masterale, organizate decătre Facultatea de Teologie Ortodoxădin Arad, încununându-vă parcursulacademic cu susținerea unor lucrări dedisertație care evocă preocuparea voas-tră pentru o cercetare riguroasă și apli-cată pe problematici diverse din ariateologiei Bisericii. În acord cu viziuneaÎnaltpreasfințitului Arhiepiscop Timo-tei Seviciu, ca cel care cu atâta dragostede părinte ne păstorește pe toți și prinrugăciunile căruia fiecare dintre noirămânem în spiritul tradiției noastreapostolice, căruia îi și mulțumim pen-tru tot sprijinul arătat, reiterăm preocu-parea noastră întru creșterea actului aca-demic, formativ și informativ, tocmaipentru ca absolvenții noștri să poatărăspunde provocărilor lumii, un răspunscare să fie în acord cu Evanghelia Mân-tuitorului nostru Iisus Hristos, cea careeste propovăduită și trăită în Bisericanoatră. Prin urmare, dați mărturie bunădepre această zestre spirituală pe carepărinții profesori s-au străduit să vi-otransmită, făcându-vă ambasadoriinoștri în locurile unde veți merge”.ÎPS Părinte Timotei prezentla ședința Consiliului Facultății de Teologie Ortodoxă din AradÎn data de 11 Iulie 2017 s-a des-fășurat ultima ședință a Consiliului Pro-fesoral al Facultății de Teologie Orto-doxă „Ilarion V.Felea” din cadrulUniversității „Aurel Vlaicu” din Arad.În mijlocul membrilor corpului profe-soral s-a aflat Înaltpreasfințitul Părintedr. Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului însoţit de părintele consiliereconomic Mihai Blaj.Pe ordinea de zi s-au aflat maimulte subiecte care privesc evaluareaactivității didactice și de cercetare, pre-cum și perspectivele legate de activ-itățile viitoare, care se referă la sesiuneade admitere pentru anul universitar2017-2018, la toate cele trei programe:licență, masterat și doctorat.ÎPS Arhiepiscop Timotei a sublini-at legătura dintre Centrul Eparhial șiFacultatea de Teologie, în plan aca-demic, bisericesc și de înnoire perma-nentă a spațiilor de învățământ.Părintele decan, Pr. Prof. Dr.Cristinel Ioja, a mulțumit Înaltpreas-finției Sale pentru sprijinul și dragosteapărintească acordate profesorilor Fac-ultății, asigurându-l de buna conclu-

crare și ascultare fiască, precum și deimplicarea cadrelor didactice în ridi-carea nivelului științific și educațional-formativ din Facultatea de Teologie.Un nou membru al ȘcoliiDoctorale a Universității,,Aurel Vlaicu”, Facultateade Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din AradÎn cadrul Facultății de TeologieOrtodoxă din Cluj-Napoca, Universi-tatea „Babeș-Bolyai”, Departamentulde Studii Doctorale, Pr. Prof. Univ. Dr.Vasile Vlad a susținut și promovat exa-menul de abilitare, specialitatea Teolo-gie Morală și Spiritualitate ortodoxă. Înfața comisiei compusă din Pr. Prof.Univ. Dr. Vasile Stanciu de la Facul-tatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (președintele comisiei), Pr. Prof.Univ. Dr. Ștefan Iloaie de la Facultateade Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca,Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja Decanul Fac-ultății de Teologie Ortodoxă din Arad șiPr. Prof. Univ. Dr. Ioan Cristinel Teșu dela Facultatea de Teologie Ortodoxă dinIași, Pr. Profesor Vasile Vlad a susținutteza de abilitare intitulată Teologiamorală ca viață în Hristos. Viațaduhovnicească ca viață liturgică(eclezială) într-o lume postmodernă.În urma verificării dosarului părin-telui candidat privind îndeplinirea cri-teriilor științifice legale specifice abil-itării, precum și în urma deliberărilor pemarginea tezei și a susținerii proiectuluide cercetare academică a candidatului,membrii Comisiei au decis promovareaPr. Prof. Univ. Dr. Vasile Vlad în treap-ta academică de conducător de doctor-at. Dosarul a fost apoi înaintat spre cerc-etare și validare Comisiei naționale despecialitate din cadrul Ministerului Edu-cației Naționale. În data de 21 iunie2017, cu nr. 4211, Ministrul EducațieiNaționale a emis Ordinul privind acor-darea atestatului de abilitare, în care, laart.1, se specifică: „se acordă atestatul deabilitare, în domeniul de studii univer-sitare de doctorat Teologie, domnuluiVlad Vasile, titular la Universitatea,,Aurel Vlaicu” din Arad.Având în vedere cele arătate maisus, începând cu anul școlar 2017/2018Pr. Prof. Vasile Vlad va deveni îndrumă-tor de doctorat în cadrul Școlii doctoralede la Universitatea ,,Aurel Vlaicu”, Fac-ultatea de Teologie, catedra de TeologieMorală și Spiritualitate Ortodoxă.Tabără social-educativă pentru tinerii din BocsigCu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, în perioada 10-13 iulie 2017,Parohia Ortodoxă Română Bocsigavând ca parteneri Centrul CulturalJudețean Arad și Primăria Bocsig, aorganziat prin pr. paroh Bogdan Oneț otabără social-educativă în StațiuneaMoneasa din jud. Arad.Această tabără a fost un dar bine-meritat pentru 25 de tineri din parohiece în mod constant se implică și par-ticipă la activitățile catehetice ale paro-hiei dar și la alte activități cultural-artis-tice din localitate, majoritatea copiilorfiind și membri ai Ansamblului dedansuri „Țărinuța” din Bocsig, ansam-blu înființat de pr. Bogdan în decembrie2015 și coordonat până în prezent deinstructorii-coregrafi Faur Marinel șiPop Valentina, prezenți și ei alături decopii în tabără.Dintre activităţile desfășurate întabăra amintim: drumeţiile, vizitareadiferitelor obiective turistice din zonă,participare la cateheze și la activitățicultural-artistice; toate acestea avândca scop promovarea valorilor sociale,morale şi creştine în rândul tinerilor.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Un nou cadru didactic pentruFacultatea de Teologie Ortodoxă din AradÎn ziua de 19 iulie 2017 a avut locconcursul pentru ocuparea postului delector universitar la disciplina Patrolo-gie și literatură post-pastristică, Limbagreacă biblică şi patristică și Istoriaînvăţământului teologic ortodox dinArad din Statul de funcțiuni al Fac-ultății de Teologie Ortodoxă din cadrulUniversității „Aurel Vlaicu” din Arad.La acest concurs s-a înscris un singurcandidat: dr. Marcel Tang. Comisia deexaminare a fost formată din Pr. Prof.Dr. Cristinel Ioja (Preşedinte), Pr. Prof.Dr. Vasile Vlad, Pr. Conf. Dr. LucianFarcaşiu, Pr. Lect. Dr. Gabriel Basa şiPr. Lect. Dr. Ştefan Negreanu.Conform metodologiei de concurs,a avut loc susţinerea unei prelegeri pub-lice de către candidat, selectată deComisie, cu titlul: Contextul istoric alconvocării Sinodului II Ecumenic șicontribuția Sfântului Grigorie Teo-logul. Această prelegere, care a durat 45de minute, a fost urmată de întrebări şirăspunsuri cu referire la tema expusă.După aceasta, în prezenţa Comisiei deexaminare, a Înaltpreasfințitului Părintedr. Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, a Preasfințitul Părinte dr.Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, precum şi acadrelor didactice şi a numeroşi stu-denţi din Facultatea de Teologie, can-didatul a susţinut Planul de dezvoltarea carierei academice. În cadrul acesteisecţiuni a examenului, candidatul aprezentat cele mai importante con-tribuţii ştiinţifice realizate până laaceastă dată, concretizate în cărti deunic autor şi o carte în colaborare, pre-cum şi studii, articole şi alte diversecontribuţii academice.Președintele comisiei, Pr. Prof. dr.Cristinel Ioja, a salutat prezența celordoi ierarhi, evocând bucuria cadrelordidactice pentru acest bun prilej princare, în continuarea manifestărilor bis-ericeşti din zilele precedente, dedicateinstalării și aniversării onomastice anoului episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului, Preasfinţitul Dr. EmilianCrişanul, a putut fi realizată acum oîntâlnire şi în context academic. Părin-tele Decan a făcut o sitetică prezentarea Facultăţii din punct de vedere aca-demic-ştiinţific şi misionar-cultural,evidenţiind rolul ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei în dezvoltarea Fac-ultăţii şi transmitând salut de bun venitnoului ierarh din partea corpului aca-demic. Domnul candidat, Dr. MarcelTang și-a prezentat contribuţiile ştiinţi-fice realizate şi a creionat perspectivelecercetării pentru viitor, precum şimodul în care va înţelege să-şi des-făşoare activitatea didactică şi forma-tivă în Facultatea de Teologie din Arad.A urmat sesiunea de întrebări și răspun-suri din partea Comisiei, precum și alteaprecieri din sală cu privire la temeledezbătute şi la modul în care candidat-ul şi-a prezentat perspectivele cercetăriişi ale activităţii didactice. Primul dintrevorbitori a fost Înaltpreasfințitul Timotei,Arhiepiscopul Aradului, care a mulțumitcandidatului pentru frumoasa expunereși pentru toată activitatea depusă pânăacum, atât ca profesor de religie în cadrulPreparandiei arădene, cât și ca protops-lat al Catedralei Vechi, recomandându-i câteva direcții teologice de urmat înpreocupările sale viitoare.Preasfințitul Părinte Episcop vicarEmilian Crișanul a mulțumit corpuluiprofesoral pentru primire și a felicitat pecandidat.După încheierea sesiunii de între-bări și răspunsuri, Comisia a apreciat cu

notă maximă prestația academică şiîntreaga activitate de până acum a dom-nului dr. Tang Marcel, președinteleComisiei felicitându-l pentru susținereacu succes a acestui concurs, urmândca, pe baza validării acestor rezultate sădevină, începând cu noul an universitar,cadru didactic titular al Facultății deTeologie Ortodoxă din Arad. În ace-lași context, părintele decan CristinelIoja și-a exprimat speranța că și prinaceastă nouă însuflețire a corpului aca-demic, prestigiul acestei școli teologicerăspunde provocărilor și exigențeloreducațional-formative şi misionar-apologetice prezente şi viitoare.Masa Bucuriei în ParohiaRevetișCu binecuvantarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei ArhiepiscopulAradului, prin Sectorul SocialFilantropic al Arhiepiscopiei Aradului,s-a derulat implementarea Proiectuluinațional „Masa Bucuriei” în ParohiaRevetis, Protopopiatul Sebiș.În cadrul acestui proiect, derulat înparteneriat de către Patriarhia Românăși Selgros Cash & Carry, la nivelulfiecărei eparhii, parohiile mici benefi-ciază de produse alimentare spre a fidistribuite persoanelor și familiilornevoiașe.Ca de altfel și în ceilalți ani, bene-ficiari ai parteneriatului „MasaBucuriei” au fost un număr de 30 defamilii și persoane vârstnice și singure,defavorizate, din cuprinsul localitățiRevetis, care au simțit mângâierea șipurtarea de grijă a Bisericii față de toțifiii ei duhovnicești aflați în diferiteîncercări.Arădeni la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Banatul de MunteCu binecuvântarea Înaltpreasfinţi-tului Arhiepiscop Timotei, sub îndru-marea Părintelui dr. Vasile Ioan Pop, ungrup de 18 tineri din cadrul CentruluiCultural-Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nico-lae” al Parohiei Arad- Bujac, însoţiţide către Dan Sbîrcea, profesor deReligie, a participat, în perioda 18 –20.07, 2017, la Întâlnirea TinerilorOrtodocşi din Banatul de Munte, orga-nizată de către Sectorul Social –Misionar al Episcopiei Caransebeșu-lui. Programele de formare spirituală șiculturală adecvate vârstei și adaptatenevoilor tinerilor, s-au desfăşurat peparcursul a trei zile, beneficiind de oorganizare impecabilă. Festivitatea dedeschidere, cu participrea Preasfinţitu-lui Episcop Lucian al Caransebeşului şia tuturor învitaţilor şi pertenerilor, a fosturmată de slujba religioasă şi rostireamesajelor transmise din partea gazde-lor, oficialităţilor şi invitaţilor. În celetrei zile, grupul tinerilor arădeni a par-ticipat la slujbele religioase, activităţileculturale şi artistice, la atelierele delucru. Amintim seara de muzică folk“Reşiţa mea”, conferinţa actorului DanPuric, cu titlul “Să fii român”, atelierulde lucru şi dezbateri cu tema “Tinerii deazi – mărturisitorii de mâine” ori vizitala Mănăstirea “Sfântul Proroc IlieTesviteanul” Vasiova.Un moment împresionant pentrutoţi participanţii l-a constituit Proce-siunea Tinereţii, pe traseul Biserica“Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” – Bule-vardul Muncii – Bulevardul Republicii– Catedrala “Schimbarea la Faţă” dinReşiţa, la care au participat cei 500 detineri. În ziua Sfântului Proroc Ilie,grupul a părăsit Reşiţa şi s-a îndreptatspre Carnsebeş, unde a participat laSfânta Liturghie Arhierească la Cate-drala Episcopală “Învierea Domnului”.După Sfânta Liturghie a avut loc fes-tivitatea de încheiere şi masa de prânz.

Un moment emoţionant pentru grupulde tineri din Parohia Arad-Bujac, a fostîntâlnirea cu Preasfinţitul EpiscopLucian, a cărui familie a locuit în paro-hia noastră. O experienţă deosebită,plăcută şi instructivă pentru careaducem cuvenitele mulţumiri tuturorcelor care au facilitat-o.Ziua Imnului Naționalsărbătorită la AradZiua Imnului Naţional a fost mar-cată, sâmbătă, 29 iulie, la Arad printr-unceremonial militar şi religios, la careau participat reprezentanți ai adminis-trațiilor locale și județene, ai instituțiilordeconcentrate, ai partidelor politice,precum și veterani. Manifestările ded-icate Imnului Naţional al României audebutat sâmbătă dimineața, la ora 9.00,prin oficierea unei slujbe religioase decătre PS Emilian Crişanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, înprezenţa ÎPS Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, a oficialităţilor centraleşi locale, a reprezentanţilor instituţiilorde bază ale municipiului, a celor douăuniversităţi şi a oamenilor de cultură aiurbei.Programul a continuat cu o scurtăalocuţiune privind simbolistica ver-surilor Imnului naţional al României,susţinută de reprezentantul MuzeuluiJudeţean Arad. Manifestările s-auîncheiat cu intonarea Imnului naţionalde către întreaga asistenţă. La eveni-ment au participat și domnul MihaiFifor, Ministrul Economiei, doamnaFlorentina Horgea, Prefectul Aradului,doamna prof.univ.dr. Ramona Lile,Rectorul Universităţii Aurel Vlaicu dinArad şi alţii. Ceremonialul şi mani-festările evocatoare dedicate acestuieveniment naţional au fost organizatede Instituţia Prefectului, ConsiliulJudeţean, Primăria municipiului Arad,Comandamentul Garnizoanei, precumşi de Arhiepiscopia Aradului.Instalarea noului preot în Parohia CuiedÎn Duminica a 8-a după Rusalii, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a avut loc instalarea noului preot dinparohia Cuied, Protopopiatul Sebiş, decătre preaonoratul părinte ProtopopAlexandru Botea, fiind înconjurat deun ales sobor de preoţi . Din sobor aufăcut parte: Pr. Daşcau Ioan , Pr. CoşeriVasile din parohia Paulian, Pr. Muţ Şte-făniţă din parohia Seleuş , Pr. Pop Cris-tian din parohia Revetiş şi tânărul Pr.Coşeri Lucian-Bogdan.Acest sobor de preoţi a săvârşit înbiserica parohială cu hramul „SfântulIerarh Vasile cel mare” din satul Cuied,Sfânta Liturghie în prezenţa autorităţilorlocale şi a unui număr însemnat decredincioşi. Răspunsurile liturgice aufost date de către un grup de tineriabsolvenţi ai Facultăţii de Teologie dinArad, dar şi de către cântăreţii paro-hiei. Cuvântul de învăţătură a fost ros-tit de către Pr. Muţ Ştefăniţă, în care aprezentat pericopa Evangheliei dinDuminica a 8-a după Rusalii, avândca temă ,, Înmulţirea pâinilor şi apeştilor,, din Evanghelia de laMatei, cap. XIV, 14-22, istorisindminunea celor întâmplate, prin sătu-rarea mulţimilor de către Mântu-itorul Hristos cu cele cinci pâini şidoi peşti. La finalul Sfintei Litur -ghii, cu binecuvântarea Înaltprea -sfinţitului Părinte Timotei, părinteleAlexandru Botea, protopopulSebişului, a oficiat instalarea nouluipreot, în persoana Preacucerniculuipărinte Lucian- Bogdan Coşeri.Acesta i-a înmânat noului preotSfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şicheia bisericii, evidenţiind sim-bolismul acestora pentru cel căruiase încredinţează.

Noul preot al Parohiei Cuied, părin-tele Lucian-Bogdan Coşeri, a adusmulţumire Bunului Dumnezeu, Mân-tuitorului Hristos şi Maicii Sale, pentrutoate darurile şi binefacerile pe care le-a revărsat cu îmbelşugare peste per-soana sa, mulţumind, în acelaşi timp, curecunoştinţă, Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei pentru noua misiune pre-oţească încredinţată, şi pentru toatădragostea arătată faţă de familia pre-oţească din care face parte, fiind al 5-leaslujitor al lui Dumnezeu. asigurându-lde toată increderea că va avea o slujirerodnică și o bună-chivernisire a paro-hiei încredinţate spre păstorire. Toto-dată, noul preot a adresat cuvânt demulţumire și Preaonoratului părinteprotopop, preoților slujitori, oficial-ităţilor locale și tuturor credincioşilorcere i-au fost alături la această sărbă-toare şi la acest eveniment importantdin viața sa.,,Festivalul Românilor dePretutindeni” la AradLa poalele crucii şi la umbra bis-ericii Parohiei Ortodoxe Arad-Grădişte1, s-au adunat românii pentru a se bucu-ra de faptul că sunt români. A optaediţie a „Festivalului Românilor dePretutindeni” a avut loc în Arad, laacest sfârşit de săptămână, iniţiatorulşi coordonatorul acestui festival fiindP.C. părinte consilier Blaj Mihai Octa-vian.Şi în acest an, la acest eveniment auparticipat români nativi din Serbia(Timoc și Banatul Sârbesc), RepublicaMoldova (Chișinău), Ucraina (Ismail,regiunea Odesa) și Ungaria. Scopulacestui eveniment este acela de a crealegături între românii din jurulgranițelor României, de cunoaștere avieții cotidiene și problemelor cu carese confruntă, a drepturilor și libertățilorpe care le au de manifestare a iden-tității naționale, în țările de unde provin.Un alt scop al Festivalului a fostprezentarea frumuseții folcloruluiromânesc de oriunde ar trăi românii.Startul festivalului a fost dat pe platoulCatedralei Arhiepiscopale unde s-auadunat participanţii, de aici plecând înParada portului popular, cu icoane şidrapele tricolore în mâini spre bisericaparohială din Grădişte. Aici au fostaşteptaţi de numeroşi credincioşi, înmijlocul lor având trei ierarhi: ÎPS Tim-otei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,PS Siluan, Episcopul Românilor dinUngaria şi PS Emilian Crişanul, Epis-cop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului.Alături de aceştia au fost şi reprezen-tanţi ai administraţiei locale. A fost oseară de profundă trăire românească încare inimile tuturor celor prezenţi s-auunit sub tricolor, într-o rugăciune şicântare comună a frumuseţilor acestuineam.Partea artistică a festivalului adebutat cu imnul de stat intonat de fan-fara „Sunetul Aradului” urmat dePolieleul Românilor şi Hora unirii into-nate de toţi cei prezenţi. În continuareaprogramului Corul „UnireaGrădişteană” al Parohiei Grădişte 1,condus de doamna profesoară CorinaTeuca, a susţinut un recital de cântecepatriotice şi prelucrări folclorice, urmatfiind de corul bărbătesc al BisericiiOrtodoxe Covăsânţ, dirijat de domnulMarius Oneţ.Au urmat apoi programul artistic alinvitaţilor care a dus un plus de culoare,frumuseţe şi trăire autenticăromânească, stârnind ropote de aplauzeşi lacrimi în ochii celor prezenţi.Un moment deosebit a fostprezenţa artistului Marius Ciprian Popacompaniat de orchestra RapsoziiZărandului condusă de către maestrulPetrică Pașca, acestora alăturându-se şi

artistele Cornelia Căprariu Roman şiMalvina Nagy. Prezentarea programu-lui artistic a fost realizată de către tal-entata actriţă Angela Petrean Varjasi.Organizarea acestui eveniment a fostsprijinită de către Arhiepiscopia Aradu-lui și Consiliul Județean Arad.Seara s-a încheiat cu promisiunearevederii la ediţia următoare, ediţie ceva fi pusă sub semnul CentenaruluiMarii Uniri.Tinerii Parohiei Crocna înPelerinaj la București Cu binecuvântarea Î.P.S. Arhiepis-cop Timotei al Aradului, tinerii ParohieiCrocna – Protopopiatul Sebiș, subîndrumarea preotului paroh Florin Bejs-au închinat în câteva din cele maicunoscute locașuri sfinte din București,în perioada 26 – 27 Iulie 2017. Cuprinșide dorul de a cunoaște locașurile sfinteale capitalei și de a zăbovi, măcar șipentru câteva clipe, în locurile în careMoaștele sfinților străjuiesc, tinerii aupornit într-o fascinantă călătorie cuavionul. În cuprinsul celor două ziletinerii au călcat pragul bătătorit deevlavia creștinilor al multor biserici șimănăstiri, între care amintim: CatedralaPatriarhala, Catedrala Sfântul SpiridonNou – paraclis patriarhal, MănăstireaAntim – paraclis patriarhal, BisericaSfântul Gheorghe Nou – ultima ctitoriea Sfântului Constantin Brâncoveanu,Catedrala Mântuirii Neamului. O întâl-nire de suflet a tinerilor pelerini avut locla Mănăstirea Stavropoleos, o bijuteriea Ortodoxiei Românești, unde cu o căl-dură ieșită din tiparele lumii cotidiene,ghidul mănăstirii a prezentat muzeul șicolecția impresionantă adunată dePărinții slujitori ai mănăstirii în decur-sul anilor. Pelerinajul la locașurile sfinte alecapitalei, în strânsă legătură tematicăcu ”Anul omagial al sfintelor icoane, aliconarilor şi al pictorilor bisericeşti şiAnul comemorativ Iustinian Patriarhulşi al apărătorilor Ortodoxiei în timpulcomunismului în Patriarhia Română”,a avut ca punct central MănăstireaRadu Vodă unde cu binecuvântareaÎ.P.S. Timotei al Aradului preotul FlorinBej a slujit la Sfânta Liturghie, întrucâtsfânta mănăstire adăpostește mormân-tul celui de-al treilea patriarh al Bis-ericii Ortodoxe Române, IustinianMarina. În stânga pronaosului bisericiimănăstirii se află mormântul Patri-arhului Iustinian, care amintește de sac-rificiul pe care acesta l-a făcut pregătin-du-și mormântul aici pentru a se asigurade faptul că biserica sa iubită va fi păs-trată în timpul perioadei comuniste și cănu va fi afectată în nici un fel, întrucâtprezența mormântului său ar împied-ica aceasta. Un sacrificiu pe caremănăstirea, credincioșii dar mai alesDumnezeu nu l-au uitat, făcând dinaceastă mănăstire un colț de Rai, căcispre locul acesta Dumnezeu cu ade-vărat a privit, așa cum atât de frumosstau mărturie cuvintele încrustate petroița de lemn de la intrarea mănă-stirii: ,,Sus locuieşti şi spre cele de jospriveşti”.
CERCURI MISIONARE

În luna Iulie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele paro-hii arădene:- Protopopiatul Arad: Frumușeni;Comlăuș; Mișca; Fiscut- Protopopiatul Ineu: Nadăș;Chișlaca; Groșeni- Protopopiatul Lipova: Lalașinț;Lupești; Neudorf;- Protopopiatul Sebiş: Iosășel; Păi-ușeni;(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro).
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Duminică 2 iulie - În Duminicaa 4-a după Rusalii, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Ara-dului s-a aflat în mijlocul obştiimonahale de la Schitul monahal,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” dinlocalitatea Moneasa, ProtopopiatulSebiş, unde a săvârșit Sfânta Litur-ghie. Cuvântul de învăţătură al Chi-riarhului a fost pus sub titlul: ,,Pute-rea cuvântului dumnezeiesc”. Îndupă amiaza zilei, Chiriarhul apoposit în Parohia Bata, Protopo-piatul Lipova. Cu acest prilej, Înalt-preasfinţia Sa a săvârşit slujbaVecerniei în biserica parohială cuhramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şiPavel”. În cuvântul de învăţătură,Ierarhul arădean a vorbit despre,,Evlavie voievodală” sau SfântulVoievod Ştefan cel Mare. La ceas deseară, a efectuat o vizită pastorală înFilia Neagra, aparţinătoare ParohieiSlatina de Criş, Protopopiatul Sebiş.Cu acest prilej Chiriarhul arădean asăvârşit Slujba Vecerniei în bisericacu hramul ,,Buna Vestire”. La fina-lul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa a ros-tit un cuvânt de învăţătură pus subtitlul: ,,Veşmântul mântuirii”, pri-vind Sinaxarul zilei despre aşeza-rea Veşmântului Născătoarei deDumnezeu în biserica Vlaherne. Marți 4 iulie – Chiriarhul parti-cipă la lucrările Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române.Miercuri 5 iulie - Chiriarhul par-ticipă la a doua parte a lucrărilorSfântului Sinod al Bisericii Ortodo-xe Române.

Duminică 9 iulie - Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepisco-pul Aradului, a efectuat o vizită chi-riarhală în mijlocul credincioşilorde pe Valea Mureşului, în FiliaValea Mare, aparținătoare ParohieiCăprioara, Protopopiatul Lipo-va. Pentru început Chiriarhul asfinţit noua catapeteasmă realizatăîn biserica cu hramul ,,NaştereaMaicii Domnului”. După aceasta,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei asăvârşit Sfânta Liturghie arhiereascăîn biserica satului, înconjurat de unales sobor de slujitori, în prezenţaoficialităţilor locale şi a numeroşicredincioşi. Cuvântul de învăţăturăal Chiriarhului a fost pus sub titlul,,Îndreptare şi mântuire”. În dupămasa zilei, Chiriarhul a poposit înmijlocul credincioşilor din ParohiaŢela. Cu acest prilej, ÎnaltpreasfinţiaSa a săvârşit în biserica parohialăcu hramul ,,Schimbarea la Faţă aDomnului”, Slujba Vecerniei. Chi-riarhul a vorbit celor de faţă despre,,Credinţă şi mărturisire”.Marți 11 iulie - ÎnaltpreasfințitulPărinte dr. Timotei Seviciu, Arhie-piscopul Aradului  a participat laședința Consiliului Profesoral alFacultății de Teologie Ortodoxă,,Ilarion Felea” din Arad. Duminică 16 iulie – Chiriarhulparticipă la Catedrala Veche dinArad la ceremonia de întronizare aPreasfințitului Părinte EmilianCrișanul în demnitatea de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,

Arhiepiscopul Aradului, a rostit unfrumos cuvânt de bun venit nouluiEpiscop-vicar, în numele clerului,protopopilor din Eparhie și a oste-nitorilor din Centrul Eparhial,arătând totodată bunele legături ceau existat dintotdeauna între celedouă eparhii, a Râmnicului, de undevine P.S. Părinte Emilian și cea aAradului. Marți 18 iulie - ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Ara-dului slujește Sfânta Liturghie pri-

lejuită de sărbătorirea SfântuluiMucenic Emilian, la CatedralaVeche din Arad, în această zi Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanulprăznuindu-și totodată ocrotitorulspiritual.Miercuri 19 iulie – Chiriarhulparticipă în comisia de examen lasusținerea examenului de ocuparea postului de lector universitar laFacultatea de Teologie Ortodoxădin Arad, de către Dr. MarcelTang.

Joi 20 iulie - ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, înconjurat de unales sobor de ieromonahi, preoţi şidiaconi, a oficiat Sfânta Liturghieîn altarul de vară din curtea mănăsti-rii Feredeu. La momentul cuvenit,Chiriarhul, pe baza citirilor scriptu-ristice ale sărbătorii, a adresat unînălţător cuvânt de învăţătură, pussub titlul: ,,La Şcoala Profeţilor”.Duminică 23 iulie - Înaltprea-finţitul Părinte Timotei, Arhiepisco-pul Aradului a poposit în mijloculcredincioşilor Parohiei Roşia Nouădin Protopopiatul Lipova. Cu acestprilej ierarhul a târnosit bisericaparohială „Sfântul Mare MucenicDimitrie”, în urma amplelor lucrăride renovare, atât la interior, cât şi laexterior. În continuare Înaltpreas-finţitul Timotei, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi a săvârşitSfânta Liturghie arhierească.Cuvântul de învăţătură al Chiriar-hului a fost pe tema ,,Datoria creşti-nească”.Duminică 30 iulie - În Dumini-ca a 8-a după Rusalii, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepisco-pul Aradului, a fost prezent înmijlocul credincioşilor din ParohiaMândruloc, Protopopiatul Arad. Cuacest prilej Ierarhul alături de sobor,a săvârşit în biserica parohială cuhramul „Intrarea în Biserică a Mai-cii Domnului” Sfânta Liturghie înprezenţa autorităţilor locale şi a unuinumăr însemnat de credincioşi.Pr.drd. Radu ConstantinescuSecretar eparhial

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

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

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

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

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

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

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

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


