
Unul dintre capitolele importanteale activităţii patriarhului JustinianMarina (1948-1977) priveşte mon-ahismul. Nu era o temă nouă întreproblemele cu care se confrunta Bis-erica Ortodoxă în perioada comu-nistă, ci una chiar prea mult discutatăîn perioada interbelică şi ale căreineajunsuri fuseseră provocate şi gen-eralizate încă din secolul al XIX-lea,sub influenţa curentului revoluţionarfrancez secularizant. Formarea şiconsolidarea statului român modernau necesitat o reaşezare a instituţieiBisericii în noul cadru politic. Însă,aceasta cunoscuse influenţa poatepuţin păgubitoare a perioadei fanari-ote, atunci când, în cazul monahis-mului, mănăstirile închinate erau con-duse de călugări greci, în majoritateproveniţi din spaţiul otoman. Prezenţaacestor greci a fost unul dintremotivele invocate de promotoriicurentului revoluţionar francez, int-electuali şcoliţi la Paris, de menţinereîn obscurantism a societăţii carerevendica transformările modernităţii.Nu de puţine ori, unii politicieni lib-erali arătau că Biserica însăşi, căzutăsub influenţa acestor greci, ar ţine peloc reformele pe care societatearomânească trebuia să le cunoască.Din această privire, nu preafavorabilă Bisericii, cel mai mult desuferit a avut monahismul. Lovituraa fost dată în vremea domnitoruluiAlexandru I. Cuza, când, printr-oserie de acte normative, factorul

politic îşi impunea actul decizionalîn conducerea Bisericii, iar mănăstir-ile închinate la locurile sfinte, dar şimulte altele neînchinate, aveau să fielipsite de proprietăţile funciare. Lip-site de baza materială, majoritateamănăstirilor s-au pustiit de vieţuitori,ajungând în părăsire, astfel încât laînceputul sec. al XX-lea mai existaudoar câteva care abia funcţionau.Problema monahală în Româniaa fost rediscutată din perioada inter-belică, după ce statul român seîntregise în graniţele sale, iar factorulpolitic era decis să abordeze toatepalierele societăţii. S-au adusnenumărate soluţii, s-au ţinut dezba-teri, s-au întocmit proiecte, uneleaplicându-se în câteva episcopii alePatriarhiei Române, dar Biserica acerut permanent restituirea, cel puţin

parţială, a fondului funciar, tocmaipentru a reface din mănăsti-rile con-siderate monumente cu o semnifi-caţie aparte în istoria Românilor. Aînceput războiul, iar problema mon-ahală a fost suspendată temporar, însăavea să fie redeschisă în vremeaguvernării legionare, apoi antone-sciene, factorul politic insistând pen-tru impunerea unul model monahalde organizare care să se aplice în modunitar şi la nivel naţional.După al Doilea Război Mondial,problema monahală avea să fie relu-ată, însă de acum factorul mobiliza-tor îl reprezenta chiar Biserica. Iaracest lucru îl făcea în contextul mod-ificării cadrului le-gislativ privitor laculte determinat de noul regim politiccare se instalase după 6 martie 1945.Însă iniţiativa o va prelua regimul

comunist, care nu făcea altceva decâtsă copieze proiectele discutate înperioada interbelică şi să le adaptezela noul tipar politic.
Un „popă de ţară“ laconducerea Bisericii
În acestă atmosferă politică, pen-tru Biserică total nefavorabilă, un rolimportant avea să-l joace patriarhulJustinian Marina. De la bun început,fostul preot Ion Marina din RâmnicuVâlcea era văzut ca „popă de ţară“,cum îl numeau chiar unii din preoţiromâni cu greutate în mediul teolog-ic, ca unul care venea la Bucureşti săajungă cât mai sus în ierarhia orto-doxă. Acest calificativ, alături dealtele, avea să fie preluat şi propagatla vremea aceea, fără a se cunoaşteînsă acti-vitatea dusă de noul ierarh înfolosul Bisericii. Cu prestigiul acu-mulat în experienţa de slujitor al Bis-ericii în perioada interbelică la Râm-nicu Vâlcea, de lider al preoţimiioltene şi militant al Partidului Ţără-nesc condus de Iuliu Maniu şi IonMihalache, în 1940, preotul Marinadorea să ocupe un post de episcop înOltenia lui dragă. Nu a reuşit, cum dealtfel s-a întâmplat şi la alegerileeparhiale din 1943. Prin urmare, în1945, când avea să ajungă arhiereuvicar la Iaşi, intrarea lui în ierarhiaortodoxă era pe deplin justificată, din-colo de faptul că reuşise cu un sprijinpolitic din partea unui Gheorghiu-Dej, care devenise liderul Partidului

Comunist din România. Astfel,arhiereul Justinian era văzut ca un„cal troian“ al comuniştilor în Biser-ică, mai ales că era vi-zibil susţinut săajungă până în treapta de mitropolit alMoldovei, care, potrivit normativelorbisericeşti, reprezenta rolul de locţi-itor de patriarh al Bisericii OrtodoxeRomâne.Aceasta se pare că era părerearomânilor în acea vreme, după cumraportau chiar şi diplomaţii străiniacreditaţi la Bucureşti. Însă imagineaatitudinii statului sovietic faţă de Bis-erică, propagată în perioada interbe-lică, era atât de bine întipărită înminţile românilor, încât le venea greusă creadă că viitorul Bisericii ar puteafi altfel. Printre puţinii români careau înţeles că, totuşi, atitudinea statuluisovietic faţă de Biserică se schimbase,a fost şi arhiereul Justinian Marina. Şiastfel el a fost determinat să contin-ue activitatea în folosul Bisericii,având sprijin politic chiar din parteaunui comunist cum era Gheorghiu-Dej. Cu toţi rivalii de care s-a lovit,unii susţinuţi chiar de alţi membrimarcanţi ai Partidului Comunist, îniunie 1948, Justinian Marinaajungea cel de-al treilea patriarh alBisericii Ortodoxe Române. Adrian Nicolae PetcuSursa:http://ziarullumina.ro/patriarhul-justinian-marina-si-monahismul-in-perioada-comunista-35290.htmlContinuare în pagina 2
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Patriarhul Justinian Marina şi monahismul în perioada comunistă

Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române a proclamat anul 2017drept Anul omagial al sfintelor icoane,al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şiAnul comemorativ Justinian Patri-arhul şi al apărătorilor Ortodoxiei întimpul comunismului.În tradiţia noastră ortodoxă,icoana este, în acelaşi timp, o mărtur-isire de credinţă şi o chemare la rugă-ciune, adică la comuniune cu Dum-nezeu şi cu sfinţii Lui. De asemenea,prin frumuseţea lor deosebită, sfin-tele icoane ne cheamă să ne curăţimsimţirile şi să înfrumuseţăm sufletulnostru cu gânduri, cuvinte şi faptebune. Astfel, rugăciunea în faţa sfin-telor icoane devine izvor de pace şibucurie, de luminare şi întărire a sufle-tului în iubire faţă de Dumnezeu şifaţă de semeni.Totodată, picturile şi icoanele caobiecte de artă sacră sau liturgicăîmbogăţesc tezaurul cultural naţional,prin prezenţa lor în bisericile, mănă-stirile şi schiturile noastre, unele din-tre aceste lăcaşuri de cult fiind incluseîn patrimoniul cultural universal.Pentru a înţelege mai bine impor-tanţa cinstirii sfintelor icoane, în anul2017 a fost organizată în Patriarhia

Română cea de-a VI-a ediţie a Con-cursului Naţional „Icoana ortodoxă –lumina credinţei”. Prin aceasta, s-aevidenţiat faptul că icoana ortodoxănu este o simplă podoabă în biserică,ci în primul rând este expresia cred-inţei ortodoxe în întruparea Fiului luiDumnezeu Cel nevăzut, Iisus Hris-tos, Care S-a făcut om pământean,pentru a dărui oamenilor viaţăcerească veşnică.Anul acesta, 2017, împreună cuapărătorii cinstirii sfintelor icoane înfaţa prigoanei iconoclaste (726-843),comemorăm şi pe apărătorii şi măr-turisitorii Ortodoxiei în timpul pri -goanei comuniste. Această comemo-rare este o datorie morală faţă deînaintaşii noştri, care, în vremuri ostileBisericii şi religiei în general, au măr-turisit credinţa lor în Hristos Cel răstig-nit şi înviat cu preţul pierderii libertăţii,sau chiar cu pierderea vieţii lor.Evocăm, îndeosebi, curajul,înţelepciunea şi lucrarea misionară aPatriarhului Justinian în timpulprigoanei comuniste, acum, laîmplinirea a 40 de ani de la trecerea sala cele veşnice (1977-2017), precumşi jertfelnicia ierarhilor, profesorilorde teologie, studenţilor, monahilor,

intelectualilor creştini mireni, dar maiales suferinţele şi jertfelnicia celorpeste 1800 de preoţi ortodocşi români,care au fost arestaţi, anchetaţi şi arun-caţi în închisorile comuniste, pentru căau mărturisit şi apărat credinţa creşt-ină ortodoxă în timpul regimului ateu.Există numeroase mărturii cămulţi dintre aceşti apărători şi măr-turisitori ai Ortodoxiei în timpulprigoanei comuniste au trăit, princredinţă vie şi prin rugăciune, schim-barea suferinţei lor fizice într-o pace şio bucurie spirituală, care veneau tainic

în sufletul lor de la Hristos Cel răstig-nit şi înviat.Credinţa lor puternică şi curajullor de a-L mărturisi pe Hristos în timpde prigoană au exprimat, de fapt,rezistenţa activă, deşi tăcută, a Bis-ericii împotriva ateismului militant şiagresiv. De aceea, lumina jertfelnicieilor trebuie comemorată cu recunoşt-inţă şi veneraţie, ea fiind totodată izvorde întărire spirituală în viaţa şi misi-unea Bisericii astăzi.Suferinţele mărturisitorilor dintemniţele comuniste, lupta vrednicu-

lui de pomenire Patriarh JustinianMarina pentru a apăra viaţa liturgicăşi activitatea pastorală a Bisericii, darşi misiunea liturgică a iconarilor şipictorilor bisericeşti, care îmbogăţescpatrimoniul cultural religios, trebuiepreţuite şi păstrate permanent înmintea şi inima noastră.În acest sens, îndemnăm pe toţipreoţii ortodocşi români şi pe toţiromânii ortodocşi dinafara Românieica, în duhul tradiţiei noastre ortodoxeromâneşti, să cinstească sfinteleicoane şi să cultive permanent însuflete recunoştinţa faţă de toţi ceicare au mărturisit credinţa ortodoxă învremuri grele.Ne rugăm Milostivului Dumnezeusă vă dăruiască tuturor sănătate şi pace,bucurie şi mântuire, să vă ocrotească şisă vă întărească în tot lucrul bun, sprebucuria Bisericii noastre şi a poporu-lui român de pretutindeni!Cu preţuire, binecuvântare şidragoste în Hristos Domnul,† DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneSursa:http://basilica.ro/cinstire-si-recunostinta-marturisitorilor-credintei-ortodoxe/

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, la Duminica Românilor Migranţi



Urmare din pagina 1Pentru autorităţile comuniste eraun colaborator de nădejde, dar pentruduşmanii regimului era unul care ar fiurmat să ducă Biserica la pierzanie.Iar acest lucru era propagat chiar şi înOccident.În 1949, doi preoţi români fugiţidin România ajungeau în Occidentpentru a arăta că totuşi mai este cine-va în Biserica Ortodoxă Română,care doreşte libertatea, distrugerearegimului comunist şi venirea în ţarăa americanilor eliberatori, toate aces-tea fiind afirmate la Radio Londra.Mai mult, aceştia considerau că dacăApusul nu va salva România deciuma comunistă, atunci chiar şi Bis-erica poate fi distrusă, precum înRusia, deoarece aceasta era condusăde un patriarh considerat „roşu“ şisupus Moscovei ca un „Sovrompa-triarh“. Cel care făcea astfel de afir-maţii era preotul Florian Gâldău, fostslujitor al bisericii Domnniţa Bălaşadin Capitală. Al doilea, care va ajungeepiscop al românilor din emigraţie cusprijinul statului englez, era VictorLeu, fiul episcopului-martir GrigoreLeu al Huşilor. Aceste acuzaţii laadresa patriarhului Justinian aveau săfie preluate şi propagate în mediulexilului românesc, cu reverberaţiipână astăzi.
„Atitudinea sa prezentăeste absolut incorectă“

Aceasta era imaginea patriarhului
Justinian cunoscută tuturora. Totuşi,
realitatea era alta. O realitate total
inversă este cea redată de docu-
mentele epocii, mai ales de cele ale
fostelor servicii de represiune, care
ne-au fost mai mult accesibile spre
cer-cetare. Chiar într-un document
din 1949, întocmit de Direcţia Gen-
erală a Securităţii Poporului, se arată
cum, „deşi lumea democratică pusese
mari nădejdi în buna-credinţă a patri-
arhului Justinian, prin comportarea
sa după alegerea ca patriarh a izbutit
să dezamăgească pe toţi cei care l-au
sprijinit. Ca arhiereu vicar şi apoi ca
mitropolit, a fost pe linie democratică,
schimbarea de front a făcut-o abia
după alegerea sa ca patriarh. Ati-
tudinea sa prezentă este absolut
incorectă, atât din punct de vedere
politic, cât şi din punct de vedere
material, jucând pe două tablouri“.Aşa se spunea într-o sinteză infor-mativă a Securităţii, iar aceste infor-maţii se confirmă în zeci şi sute dedocumente întocmite şi folosite defostele organe de represiune.Aceeaşi atitudine o avea patri-arhul Justinian şi în problema mona-hală. Documentele Securităţii aratăcum întâistătătorul român declanşase,chiar din 1949, o amplă politică dereorganizare a monahismului orto-dox românesc. Potrivit acestor docu-mente, dar şi altor surse de prove-nienţă bisericească, patriarhulîncepuse un proces de repopulare şiînduhovnicire a mănăstirilor mol-dave, prin mutarea unor călugări înfrunte cu marele duhovnic CleopaIlie la mănăstirea Slatina, din judeţulSuceava, pe care autorităţile statuluidoreau să o transforme în spital. Nouacomunitate monahală urma custricteţe un program de activitatedupă re-gula Sf. Teodor Studitul, lacare aderau tot mai mult în specialtineri monahi intelectuali. Iniţiativapatriarhului va lua amploare prinextinderea acestui fenomen la mai

multe mănăstiri din nordul Moldovei,care trebuia să asculte de arhiman-dritul Cleopa Ilie. Acest proiect nu afuncţionat prea mult, deoarece, încădin 1952, Securitatea, care încerca săcontroleze informativ şi să anihilezeorice fenomen de acest gen, a trecutla măsuri drastice prin percheziţii lamănăstirea Slatina şi reţinerea unorcălugări, inclusiv a părintelui Cleopa.Astfel, fenomenul monahal de laSlatina era stopat. Însă patriarhul Jus-tinian nu putea renunţa atât de uşor.Proiectul său de reorganizare a mon-ahismului românesc era mai mare.Încă din 1948 el înfiinţase seminaremonahale la Neamţ, pentru călugări,şi la Agapia, pentru călugăriţe. Scop-ul lui era de a forma cadre de elită înrândul monahilor, care să constituiearmata de viitor a monahismuluiromânesc. Pentru aceasta, la Neamţadusese ca profesori mai ales pearhiereii care îşi pierduseră posturilede vicari, în urma noilor acte norma-tive bisericeşti impuse de autorităţilestatului. Apoi, asigurând tot necesarulpentru buna funcţionare a acestorşcoli, în parte chiar cu sprijinulautorităţilor statului, le-a deschis, însperanţa formării a tot mai multe pro-moţii de monahi absolvenţi ai unuiseminar teologic.
Părintele Cleopa, un factor extrem depreţios în planul de reorganizare a monahismului

Tot patriarhul Justinian şi-aîndreptat privirea către acei călugăricare nu aveau studii gimnaziale, pen-tru aceştia organizând în unele mănă-stiri acele şcoli monahale cu durată dedoi ani. Însă poate cel mai mult şiinedit deopotrivă a susţinut Justinianca monahii şi monahiile să urmezeInstitutul Teologic de grad universitarşi chiar să susţină doctorate. Iaraceastă iniţiativă a luat amploare,încât spre sfârşitul anilor â50 organelede represiune erau alarmate de par-ticiparea masivă a monahilor în aces-te foruri de învăţământ teologic.Un alt punct important dinproiectul monahal al patriarhului Jus-tinian a fost asigurarea unei bazemateriale pentru mănăstiri. Cumacestea nu mai aveau şi nici nu puteaspera la un fond funciar, patriarhul atrecut la organizarea unor atelieremeşteşugăreşti, numite cooperative,în care călugări şi călugăriţe, dupăîndeplinirea îndatoririlor monahale,lucrau la diferite produse finite careurmau să fie achiziţio-nate deautorităţile statului. Era astfel şi oreplică la acuzaţiile frecvente venite

din partea politicului: monahii erauvăzuţi ca nişte paraziţi sau întreţinuţiai societăţii. Astfel, prin proiectulpatriarhului Justinian, în mănăstiri seaplica principiul „ora et labora“, carefuncţiona cu succes şi în alte spaţii alecreştinismului.Pentru proiectul său, Justinian şi-a creat cadrul legal prin adoptarea, în1950, de Sf. Sinod al Bisericii Orto-doxe Române, a unui re-gulament defuncţionare a mănăstirilor, ca parte aîntregului codex de acte normative bise-riceşti adoptate în perioada 1949-1952.Tot Justinian s-a preocupat dereabilitarea unor construcţii bis-ericeşti monahale, în special biserici,pe care le-a redat cultului. Iar acolounde nu a putut înfiinţa mănăstiri, aorganizat fostele aşezăminte mona-hale fie ca azile pentru monahi saumonahii bătrâni/bătrâne, fie le-a ame-najat ca spaţii pentru învăţământulteologic, cum au fost cel de la Curteade Argeş, sau atelierele InstitutuluiBiblic şi de Misiune, care se des-făşurau la Schitul Maicilor sau Mănă-stirea Antim din capitală. Totul pen-tru ca statul să nu preia spaţiilefostelor mănăstiri ortodoxe.Cu toate piedicile impuse deautorităţile statului, patriarhul Justin-ian a încercat să extindă tot mai multfenomenul monahal promovat dearhimandritul Cleopa, care avea oascendenţă morală şi duhovniceascămare în rândul monahilor români. Cuajutorul acestuia, a numit ca stareţ peDosoftei Moraru şi a refăcut Mănă-stirea Putna, a voievodului Ştefan celMare şi Sfânt. Apoi i-a încredinţatmai multe misiuni duhovniceşti, cuaprobarea organelor Ministerului deInterne, la mai multe mănăstiri dinjurul capitalei, pentru ca ulterior,urmând modelul patriarhului, mitro-politul Vasile Lăzărescu de la Tim-işoara şi episcopul Andrei Magieru dela Arad să-l cheme pe părinteleCleopa să pună rânduială şi să încu-rajeze sufleteşte în mai multe mănă-stiri din zona Banatului. Astfel căpărintele Cleopa a reprezentat un fac-tor extrem de preţios în planul dereorganizare a mo-nahismului, dova-da fiind faptul că, de fiecare dată cândacesta era arestat de Securitate saude câte ori fugea în munţi, Justinianintervenea la puterea politică pentrureabilitarea lui.
Arbitrariul comunist şiatitudinea patriarhului

Dezvoltarea acestui fenomenmonahal, mai ales sub influenţapărintelui Cleopa, mărirea consider-abilă a numărului de monahi după alDoilea Război Mondial, dezvoltareaeconomică a aşezămintelor mona-

hale, crearea unei elite monahale prinformarea în învăţământul de special-itate, toate acestea au atras atenţiaorganelor de Securitate. Încă din1955, ministrul de interne AlexandruDrăghici întocmea pe mai multepagini un referat în care trasa untablou al situaţiei monahale, în careevidenţia comportamentul „duş -mănos“ al celor care se rugau per-manent în aşezămintele Bisericii. Înfinalul documentului, acesta prop-unea diminuarea drastică a număru-lui monahilor prin excluderea dinmonahism, interzicerea frecventăriiseminarelor şi a institutelor teolog-ice, închiderea atelierelor meşte -şugăreşti, anihilarea a tot ce pre-supunea perpetuarea şi extindereafenomenului monahal. Însă, în 1956,a venit revoluţia de la Budapesta, iarpropunerile ministrului de interne dinacea vreme au fost amânate.Rezolvarea chestiunii maghiareprin intervenţia brutală a sovieticilora creat condiţiile începerii unei noicampanii ateiste de către moşteni-torul regimului stalinist din Rusia:Nichita Hruşciov. Iar această iniţia-tivă a fost preluată de statul român,care în 1958 redeschidea chestiuneamonahală. Presiunile la care a fostsupusă conducerea Bisericii OrtodoxeRomâne pentru aplicarea propuner-ilor ministrului de interne nu au avutsorţi de izbândă, mai ales în faţa patri-arhului Justinian, care într-o şedinţă aSfântului Sinod al BOR, din decem-brie 1958, refuza categoric să acceptevreun compromis în faţa reprezen-tantului guvernamental. Justinian eraferm pe poziţie, afirmând că estenevoie de o reformă în monahism,însă aceasta trebuie făcută de insti-tuţiile bisericeşti, şi nu de statul carenu poate înţelege această problemă.Din acest moment, statul a trecutde la presiuni la alte măsuri. A trecutla arestări masive, fiind vizaţi maiales cei din jurul patriarhului, tocmaipentru a-l determina să cedeze. Aufost arestaţi preoţi, călugări, profe-sori de teologie, în loturi precum„Rugul Aprins“, „Viforâta“, „IlarionFelea“, mulţi alţi slujitori ai Bisericiifiind consideraţi ca făcând parte dintr-o conspiraţie în frunte cu cel care tră-dase interesele regimului, anumepatriarhul Justinian Marina. Cu toateacestea, patriarhul nu a cedat, conş-tient că, dacă se va lăsa înduplecatprin astfel de presiuni, vor rămâneurme adânci în viaţa Bisericii şi foartegreu vor mai putea fi reparate.Cei din conducerea de partid şi destat erau conştienţi că Justinian nu vaceda şi atunci au luat iniţiativa întotalitate, trecând la adoptarea înnoiembrie 1959 a unui decret, cunos-cut cu nr. 410, prin care toţi monahiipână la vârsta de 55 de ani şi mon-ahiile până la 50 de ani să nu maiintre în monahism, ci numai cei custudii teologice şi cu aprobare guver-namentală. Mai grav pentru mon-ahism era aplicarea retroactivă a aces-tui decret, ceea ce presupunea ca toţicei aflaţi în mănăstiri şi care îndeplin-eau condiţiile actului normativ să fieexcluşi imediat. A fost poate cea maigrea lovitură dată Bisericii de cătreregimul comunist.Interesant este că, şi de aceastădată, patriarhul a încercat să aplicenoua decizie politică printr-o atitu-dine care să folosească tot mai multmonahismului la care ţinea atât demult. El a interpretat legea ca avândun caracter temporar, încurajând

călugării să nu plece din mănăstiri,deoarece se va reveni curând asupradeciziei politice. Apoi, patriarhul Jus-tinian considera că cei care absolvis-eră şcolile monahale de doi ani, pelângă cele teologice, nu sunt pre-văzuţi în decret, deci pot rămâne înmonahism. În al treilea rând, Justin-ian refuza să desfiinţeze mănăstirilepe care le considera mândria Bis-ericii, deoarece, motiva el, nu are cemai arăta delegaţiilor bisericeşti ven-ite din străinătate. Toate acesterefuzuri motivate de Justinian nuputeau fi acceptate de autorităţi, înspecial de Securitate, care urmăreapas cu pas tot ceea ce făcea întâistătă-torul român.
Bilanţul prigoanei monahilor

Aşa se face că, potrivit unui bilanţîntocmit de Securitate în 1963, deci lapatru ani de la adoptarea decretului deprigonire a monahilor, în eparhia con-dusă de patriarh rămăseseră în mon-ahism cei 254 de călugări şicălugăriţe pe care autorităţile îi vizaupentru excludere. Iar mai grav erafaptul că, la nivelul întregii BisericiOrtodoxe Române, şi datorită atitu-dinii manifestate de patriarh, în mon-ahism mai rămăseseră doar 700 decălugări. Erau desigur cifre alarmantepentru autorităţile statului, care auîncercat permanent, până în 1989, sămenţină un prag cât mai diminuat alnumărului de monahi ortodocşiromâni. În acelaşi timp, patriarhulcăuta să readucă în monahism pecălugării care fuseseră obligaţi să iasădin mănăstiri, prin angajarea lor îndiferite posturi cu atribuţii în jurulunor biserici-monumente istorice sauîn diferite responsabilităţi bisericeşti.Deopotrivă, au fost mulţicălugări excluşi, care şi-au continuatviaţa în lume, dar, încurajaţi de însuşipatriarhul Justinian, au respectatjurămintele depuse la intrarea în viaţamonahicească. Alături de readucereaunor monahi în aşezămintele mona-hale, Justinian chiar a reuşitredeschiderea unor mănăstiri pe careautorităţile le închiseseră. Cu răbdareşi cu mult tact în relaţia cu autorităţilestatului, Justinian a reuşit ca, treptat,o parte din aşezămintele închise, pen-tru a nu confiscate, să fie date în grijabisericilor parohiale din apropiere,apoi să le redeschidă ca schituri aleunor mănăstiri mari, în care eraunumiţi în posturi administrative mon-ahii excluşi prin aplicarea decretuluinr. 410.A fost poate geniul patriarhuluiJustinian de a încerca atât reformarea,cât mai ales adaptarea monahismuluiortodox la situaţia politică aRomâniei de după 1945. A încercat,în parte a reuşit, iar pentru dârzenialui de a susţine monahismul pe prin-cipiile tradiţiei ortodoxe şi acanoanelor de multe ori a fost apre-ciat în nenumăratele vizite efectu-ate de delegaţii străine în România.Cu ocazia vizitei particulare înRomânia, din noiembrie 1967, car-dinalul Franz König, primatul Aus-triei, arăta că „Biserica Romano-Catolică din Austria se află într-osituaţie mai puţin bună decât cea aBisericii Ortodoxe Române“. Eraudesigur primele contacte dintre Bis-erica Ortodoxă Română şi BisericaRomei, iar catolicii începeau săcunoască faptele patriarhului JustinianMarina.
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Cu binecuvântarea SfântuluiSinod al Bisericii OrtodoxeRomâne, la Editura Basilica aPatriarhiei Române este în curs depublicare broșura intitulată DespreSfântul și Marele Sinod din Creta.Întrebări și răspunsuri.Broșura, alcătuită din 53 deîntrebări şi răspunsuri, se adreseazătuturor credincioșilor BisericiiOrtodoxe Române. Aceasta a fosteditată cu scopul de a oferi mem-brilor Bisericii noastre un răspunsla întrebările, nelămuririle sauneliniștile care se ridică în legăturăcu Sfântul și Marele Sinod și doc-umentele aprobate.Cei care doresc să lecturezematerialul integral, Agenția deȘtiri Basilica pune la dispoziția uti-lizatorilor săi broșura în formatPDF la finalul acestui articol.Sinodul din Creta a fost unprilej de întâlnire și comuniune aepiscopilor delegați din zece Bis-erici Ortodoxe Autocefale, pentruca, împreună, să confirme conști-ința de sine a Bisericii lui Hristoscelei Una, Sfântă, Sobornicească șiApostolească.

Sfântul şi Marele Sinod al Bis-ericilor Ortodoxe este, în acelaşitimp, un eveniment rar şi începutulunei normalități, deoarece sinodal-itatea este o regulă canonică a viețiiBisericilor locale, pentru a exprimaunitatea credinței ortodoxe, a vieții

sacramentale şi a disciplinei canon-ice a Bisericii celei Una, Sfântă,Sobornicească şi Apostolească –Patriarhul Daniel.După cum se menţionează înCuvântul înainte, evenimentul carea avut loc în insula Creta nu a for-

mulat dogme sau canoane noi șinu a adus modificări în viața litur-gică. Ierarhii participanți la Sinods-au aplecat asupra unor teme deactualitate și au căutat soluții laproblemele pe care le întâmpinăomul contemporan.

Printre temele abordate înbroşură se numără:Înțelesul și denumirea Sinodu-lui ca fiind Sfânt și Mare;Problema căsătoriilor între per-soanele de același sex;Poziția Sinodului față departeneriatele civile;Iconomia în cazul căsătoriilorcreștine mixte;Iconomia cu privire la post;Participarea Bisericii Ortodoxela dialogurile interconfesionale;Ecumenismul;Problema nepomenirii episcop-ului la sfintele slujbe;Poziția Sfintei Chinotite dinMuntele Athos față de documenteleSfântului și Marelui Sinod și fațăde ierarhii care au participat laacesta.În încheirea lucrării se face unapel către toţi cei care din prea multzel sau din alte motive au întreruptcomuniunea cu ierarhul lor canonicsă cultive pacea şi bucuria refaceriicomuniunii în Biserica lui Hristos.sursa: http://basilica.ro/ebook-intrebari-si-raspunsuri-despre-sfantul-si-marele-sinod-din-creta/

Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române a proclamat anul2017 drept ,, An omagial al sfinte-lor icoane, al iconarilor și al picto-rilor bisericești și Anul comemo-rativ Justinian Patriarhul și alapărătorilor Ortodoxiei în timpulcomunismului’’, în cuprinsulPatriarhiei Române.Unul dintre pictorii de referi-nță din această zonă a banatului,acest lucru evidențiindu-se princâteva lucrări, care își păstreazăfrumusețea și acuratețea și după operioadă atât de îndelungată, a fosticonarul sârb Ștefan Tenețchi.Nu se cunoaște anul nașteriisale dar se știe că pictorul StefanTenețchi s-a stabilit în anul 1746

împreună cu familia sa la Lipova,iar mai apoi la Arad, locuind peStr. Episcopului ( în prezent Nico-lae Bălcescu, Nr. 10). Tatăl său aprimit titlul nobiliar de ,,Senator’’,acordat de către Curtea de la Viena.Prin studiile de la Kiev și Acade-

mia de Pictură de la Viena, StefanTenețchi a fost primul pictor care aadus ,,stilul baroc”  din centrulEuropei la noi în țară.A fost primul pictor care a pic-tat portret, pictându-l pe ȚarulPetru I al Rusiei. Pictorul s-a for-mat și în centrul cultural-religiosde la Lavra Pecerska de lângă Kievunde se presupune că s-a perfe-cționat. A fost pictorul episcopilorarădeni, având statut de ,,maestru”,de o înaltă calitate artistică.În data de 17 mai 1796, StefanTenețchi iși întocmește testamentulpe care îl dă spre păstrare PrimărieiOrașului Arad și apoi pleacă înMunții Apuseni unde contracteazălucrări. Moartea fiului său Mihai

în data de 20 august 1797, îl găse-ște în plină activitate. Nu participăla înmormântarea fiului său de careaflă mult prea târziu. Soția fiuluisău și fiica acestuia, ajung într-ostare de sărăcie cumplită și dinaceastă pricină Primăria din Arad,

cere să revină în Arad pentru modi-ficarea testamentului. Primăria cere Consiliului Minerde la Abrud să-l determine pe pictorsă se întoarcă la Arad, această adre-să are data de 30 mai 1798. PictorulStefan Tenețchi nu s-a mai întors laArad, deoarece a murit în data de 15august 1798, fiind înmormântat îndata 17 august 1798 de către Pr.Nicolae Adam din Abrud.Opera pictorului Ștefan Tenețchi:Autoportret pictat în anul 1770;Pictură Iconostas Certege anii1797-1798 (ultima lucrare) ;Pictură Iconostas BisericaMănăstirii Bezdin ;- Pictură Iconostas BisericaMănăstirii Arad-Gai ;

Picturi aflate la Muzeul Mitro-politan din Timișoara: icoană Sf.Parascheva an 1775, icoană Sf.Gheorghe, icoană Sf. ArhidiaconȘtefan, icoană Buna Vestire, picta-tă pe lemn de la Biserica dinBirchiș anul 1773.

Stefan Tenețchi a pictat și ico-nostasul Catedralei Greco-CatoliceSfânta Treime din Blaj, un iconos-tas unic în spațiul românesc, de orară frumusețe, fiind considerat șicel mai mare din țară. Deși și-a pussemnătura doar pe cele șase mariicoane împărătești, icoanele au fostrealizate în cea mai mare parte depictorul sârb, îmbinând elementede tradiție bizantină cu cele de sor-ginte apuseană, îndeosebi dinepoca baroc. El se află de aseme-nea sub înrâurirea icoanelor ucrai-nene. Iconostasul din lemn de tei,sculptat de către tâmplarul Aldeadin Târgu Mureș a fost pictat înanul 1765. Nicolae Iorga a apre-ciat acest iconostas ca fiind: ,, des-igur cea mai impunătoare prinîntindere și bogăție din toată româ-nimea”. Masa altarului și iconosta-sul au fost sfințite în data de 14septembrie 1765 de către episcopulAtanasie Rednic.Dr. Viorel Gheorghe Tigău,istoric de artă, descoperă iconos-tasul Bisericii din satul Galșa,comuna Șiria pictat de către Ste-fan Tenețchi între anii 1769-1771 șicere restaurarea lui cu foiță de aur

de 24 karate și baie cu parafinăpentru lemn.O altă lucrare de patrimonu pic-tată de iconarul sârb StefanTenețchi este iconostasul bisericiiparohiale din localiatatea Fiscut.Istoria acestui iconostas începe înBiserica Sârbească ,,Sfinții Apo-stoli Petru și Pavel’’, consideratăcea mai veche clădire din munici-piul Arad, fiind ridicată între anii1699-1702. Construcția locașuluide cult a fost începută de cătrecăpitanul Iovan Popovici Techelia.Între anii 1790-1822 biserica a fostmărită de către Sava Techelia, stră-nepotul ctitorului. Biserica Sâr-bească vinde Bisericii Ortodoxedin Fiscut acest iconostas în anul1860 (nu se cunoaște suma).Arta realizată  de către ȘtefanTenețchi, timp de cinci decenii încentre bănăţene importante, Pod-goria Aradului şi Munţii Apuseni,i-a adus suprema împlinire, bună-stare şi prestigiu, astăzi fiind con-siderat primul şi cel mai reprezen-tativ pictor al Banatului acelorvremuri. Pr. Valentin GoroneaParohia Hunedoara Timișană

Despre Sfântul şi Marele Sinoddin Creta. Întrebări şi răspunsuri

Viața și opera pictorului Stefan Tenețchi
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Părintele Ilarion V. Felea este unexemplu de mărturisitor al credințeiortodoxe în timpul comunismului.Datorită convingerilor sale, contrarenoii puteri politice din România,preotul a fost condamnat la ani greide închisoare. Şi-a găsit sfârşitul întemniţa din Aiud.S-a născut la 21 martie 1903 înnumeroasa familie a preotului IoanFelea din localitatea hunedoreanăValea Bradului. După şcoala primarădin satul natal, tânărul Felea a urmatGimnaziul din Brad (1918), Liceul„Andrei Şaguna” din Braşov, respec-tiv Liceul „Moise Nicoară” din Arad,unde a obţinut bacalaureatul. În 1922s-a înscris la Academia Teologică dinSibiu, pe care a absolvit-o în 1926. Acontinuat să se perfecţioneze, Feleaurmând Facultatea de Litere şiFilosofie din Cluj (1927-1929) şi Fac-ultatea de Teologie din Bucureşti,unde a obţinut licenţa (1932), apoidoctoratul (1939). În 1927 a fostsuplinitor la Liceul „Avram Iancu”din Brad, iar la 26 iulie 1927, încapela Reşedinţei mitropolitane dinSibiu, a primit darul preoţiei prinmâinile Mitropolitului Nicolae Bălanal Ardealului.A ajuns preot în satul natal, undea slujit vreme de trei ani. Aici s-a for-mat ca preot şi a acumulat experienţă,înţelegând şi alinând durerilesufleteşti ale credincioşilor de la sat.La 31 august 1930 a fost ales preotpentru Parohia Arad-Şega. Aici, timpde nouă ani, a construit o biserică dezid şi o comunitate de creştini. În1937 ajunge suplinitor la Catedra deDogmatică a Academiei Teologicedin Cluj. Un an mai târziu, estechemat de către Episcopul AndreiMagieru ca profesor titular de dog-matică, apologetică şi mistică la Aca-demia Teologică din Arad. Pentru operioadă a predat morală şi omiletică.Apreciat mult de către chiriarhularădean, pentru capacitatea mision-ară, pastorală şi învăţătorească, la 1

iunie 1939, preotul Felea este trans-ferat la Parohia Arad-Centru, Cate-drala eparhială. Alături de misiuneapastorală şi învăţătorească, preotulFelea este însărcinat de către chiri-arh cu misiunea publicistică, în cali-tate de director al foii eparhiale „Bis-erica şi Şcoala”. Se dovedeşte unslujitor dedicat, după cum arată înjurnalul său, atunci când relateazădespre slujba de Înviere din anul 1944(16 aprilie):„S-a dat alarma. De teama bom-bardamentelor anglo-americane,poporul a părăsit catedrala în pro-porţie de patru cincimi, împreună cucorul. A rămas clerul de altar, înge-nuncheat în rugăciune – momentneuitat de rugăciune. După o micăpauză, Liturghia a continuat până lacapăt, deşi alarma a ţinut de la ora11:00 la 12:30. […] Au fost Paştiunice, cu alarmă în nopţile şi înainteşi după Înviere”.Deşi nu şi-a dorit să se angrenezeîn vâltoarea scenei politice aRomâniei, părintele Felea a intrat înorganizaţia legionară, în urma pre-siunilor celor care deţineau putereapolitică în toamna anului 1940.El a acceptat să intre în legiune,după cum avea să spună într-o declar-aţie din 1949, „la stăruinţa unor pri-eteni şi mai ales cu intenţia de a sefolosi de prestigiul meu spre a oprigreşelile pe care le făceau atuncilegionarii”. De altfel, fiind prea ocu-pat cu slujirea la catedrală şi misi-unea didactică de la academie, părin-tele Felea nici nu a activat, după cumspunea: „Nu am depus nici o activi-tate legionară. Speram să-mi spuncuvântul în privinţa intrărilor şi jafu-rilor de prin case, dar n-am avut niciun prilej, nici cui să-i vorbesc”.De asemenea, nu a participat larebeliune, considerat de el „actul carem-a despărţit total şi definitiv de miş-carea legionară; violenţele şiomorurile pe care le-au făcutlegionarii, pe care un preot nu le

poate aproba, m-au dezgustat de toatăacţiunea”. Cu toate acestea, este cerc-etat de către organele antonesciene şipermanent suspectat de o posibilăactivitate legionară. „Din motive desiguranţă de stat”, în noaptea de 7spre 8 martie 1945 este arestat de Sig-uranţa din Arad. Desigur că gestul îlviza inclusiv pe Episcopul AndreiMagieru.La 30 martie, părintele Felea esteinternat în lagărul de la Caracal. Eltrimite un memoriu către MinisterulAfacerilor Interne, prin care arată cănu a fost legionar, desigur în sensulactivismului. La 15 august 1945 esteeliberat, dar filat permanent de Sigu-ranţă. Este văzut ca un potenţial duş-man al regimului. Cu toate acestea,Episcopul Andrei îl apreciază în con-tinuare, când îl reîncadrează ca sluji-tor la catedrală sau când îl numeşterector al Academiei Teologice (1 iulie1947-1948).Deseori, părintele Felea estedenunţat la Siguranţă pentru prediciinterpretate ca rostiri împotrivaregimului. De pildă, la 7 septembrie1947, cu prilejul sfinţirii troiţei de laŞepreuş, spusele părintelui Felea suntinterpretate exagerat: „S-a manifestat,prin cuvântarea sa, contra actualuluiregim, îndemnând populaţia la soli-darizare în jurul Bisericii, arătând căîn toate timpurile grele, ca şi azi, Bis-

erica a fost şi este aceea care nu s-aabătut nici un moment de la tradiţiasa”.În anul următor, 1948, el luptăalături de Episcopul Andrei pentrupăstrarea foii eparhiale „Biserica şiŞcoala” şi a Academiei teologice.Reuşeşte doar înfiinţarea Centruluide Îndrumări Misionare, a cărei con-ducere o primeşte de la EpiscopulAndrei. Totodată, îl susţine pe chiri-arh în efortul de iniţiere a unui procesde catehizare în fiecare parohie dinEparhia Aradului. Pentru acestea,părintele Felea devine un indezirabilal regimului comunist. Văzut ca lideral preoţii arădene, în toamna anului1948 i se propune să pună bazele uneiorganizaţii preoţeşti, care să-i ajutepe cei din închisori şi care să lupteîmpotriva regimului, afiliată mişcăriilui Gligor Cantemir, fost legionar.Documentele Securităţii oferăindicii că astfel de propuneri făcutepreoţilor, şi nu numai, în anul 1948,de multe ori îşi aveau originea înprovocările Siguranţei, prin agenţiisăi. Părintele Felea răspunde: „Cinese mai ocupă cu Mişcarea legionarăeste un nebun şi un măgar, deoarecese dă orbeşte şi prosteşte în mâinileSiguranţei Statului şi, fără să-i fiecuiva de folos, pierde totul”. Acestcontact avea să-i fie fatal. În noapteade 5 spre 6 ianuarie 1949, părintele

Felea a fost arestat. În anchetă a negatorice legătură cu vreo organizaţieanticomunistă şi legionară. PrinSentinţa nr. 1650 din 24 octombrie1949 a Tribunalului Militar Timişoaraa fost condamnat la 1 an închisoarecorecţională, pentru „omisiune dedenunţ”.Episcopul Andrei intervine laPatriarhul Justinian, pentru eliberarealui. La rândul său, Patriarhul Justinianintervine la ministrul afacerilorinterne. Ministrul Teohar Geor gescuva răspunde ministrului cultelor: „Nupoate fi pus în libertate sub nici unmotiv, fiind legionar activist”. La 7ianuarie 1950, părintele Felea esteeliberat de la Aiud. Revine la Arad,unde Episcopul Andrei îl reîn-cadrează ca slujitor la catedrală, deşinu avea recu noaş terea MinisteruluiCultelor. Părintele Felea slujeşte, măr-turiseşte, cuminecă şi catehizeazăperment. Este urmărit de Securitate,dar apreciat de informatori: „Sebucură de autoritate deosebită în faţapreoţimii, ca o figură de preot necom-promis. […] Se fereşte de orice dis-cuţie cu caracter politic”.La 25 septembrie 1958 este are-stat din nou. Este implicat într-un sce-nariu al Securităţii cu caracter ideo-logic, legionar, ca parte a unei ziseconspiraţii împotriva regimului. PrinSentinţa nr. 347 din 14 martie 1959 aTribunalului Militar Cluj este con-damnat la 20 de ani de temniţă grea,pentru „activitate intensă contra cla-sei muncitoare”, şi la alţi 20 de anipentru „uneltire contra ordiniisociale”. După anchetele de la Min-isterul Afacerilor Interne, este trans-ferat la Gherla, apoi la Aiud (februarie1960). Refuză să participe la reedu-care. La 18 septembrie 1961 trece lacele veşnice din temniţa Aiudului.Adrian-Nicolae PetcuSursa: http://basilica.ro/an-comemorativ-2017-preotul-martir-ilarion-v-felea-sub-persecutia-comunista/

Preotul martir Ilarion V. Felea sub persecuţia comunistă

O pioasă datorie de conştiinţă nedetermină ca, împlinind îndemnulapostolic de a ne aminti de înaintaşiicare cu vrednicie ne-au ,,grăit cuvân-tul Domnului, spre a le urma credin-ţa” (Evrei 13,7), să evocăm persona-litatea Părintelui Ioan Hornea, laun an de la trecerea sa la cele veşni-ce. Cei care l-au cunoscut şi au fostîn apropierea lui păstrează în minte şiîn inimă imaginea personalităţii salece reliefează nedisimulat trăsăturilespecifice omului duhovnicesc. Neapare, astfel, privirea lui blândă şisenină izvorâtă din pacea cu Dumne-zeu şi cu sine, pe măsură să-l angaje-ze mereu într-o atitudine de genero-zitate deschisă oricând în favorulsemenilor aflaţi în nevoi, în suferin-ţe, în dificultăţi şi dezorientări spiri-tuale...Din înţelepciunea lui plină dehar picurau îndemnuri sfinte ce con-vingeau prin puterea exemplului per-sonal, iar caracterul ferm şi necon-venţional făceau din el unmărturisitor al credinţei şi din preoţieo misiune desfăşurată în numele luiHristos şi al Bisericii Sale...De aceeaa întâmpinat foarte multe privaţiuni,obstacole, şicanii, maltratări şi sacri-ficii din partea reprezentanţilor pute-

rii comuniste atee şi abuzivă angaja-tă fără scrupule împotriva credinţei.Iar spre exemplificare, se cuvine sădăm cuvântul istoriei: ,,...Pe când erastudent în anul lV la Institutul Teolo-gic Universitar din Sibiu, a fost ares-tat, la  5 iunie 1948, condamnat deTribunalul Militar Timişoara, la unan închisoare pe care l-a executatpână la 28 septembrie 1949. La 7februarie 1953 a fost arestat din nouşi condamnat la 4 ani administrativ pecare i-a executat în penetinciarele din

Arad, Timişoara, Sibiu, Braşov,Bucureşti, Caransebeş, ColoniaPopeşti – Leordeni. La 2 iulie 1954 afost deportat cu domiciliul forţat înViişoara  (com. Mărculeşti-Slobozia)din judeţul Ialomiţa, unde a stat pânăîn anul 1957. După eliberare, dupăcum însuşi mărturiseşte : ,, am sufe-rit interdicţia de a sluji ca preot, dincauza nerecunoaşterii Departamen-tului Cultelor de la data hirotoniei15 martie 1959 până la data de 15decembrie 1964, când s-a decretat o

amnistie. De asemenea, până la revo-luţia din 1989 am suferit repetate per-cheziţii, cu care ocazie mi s-au con-fiscat cărţi, caiete, manuscrise,casete. În tot timpul activităţii mele depreot am fost cercetat, intimidat şiameninţat de împuternicitul Depar-tamentului Cultelor şi de organele deSecuritate privind mai ales catehiza-rea copiilor şi activitatea în cadrulAsociaţiei religioase ortodoxe a Oas-tei Domnului”( Preot Dr. Pavel Vesa,Clerici ortodocşi arădeni şi hunedo-reni deţinuţi politici(1945-1989), Edi-tura Episcopiei Devei şi Hunedoarei,2014, pag.110-111).Dar dincolo de răutatea diabolicăa oamenilor este lucrarea binevoitoa-re a lui Dumnezeu. Totdeauna, chiarcând noi nu putem pătrunde tainelelucrării lui Dumnezeu în lume, El îşiîndeplineşte scopul acţiunilor Saleprin aleşii Săi, transformând jertfa lorîn binecuvântare cerească şi veşnică.Aşa e şi cazul  părintelui Ioan Hornea.În misiunea jertfelnică pe care asăvârşit-o în numele lui Hristos aBisericii Sale, în multiple formeDumnezeu a fost alături de el, dăruin-du-i bunăoară, o soţie credincioasă,demnă de misiunea ei; copii ascultă-tori care-i duc numele cu cinste; i-a

scos, apoi, în cale oameni buni spre a-l ajuta să poată depăşi obstacolelevieţii, dar mai presus de toate, i-a datharul de a rămâne statornic în misiu-nea sa, spre a se învrednicii de cunu-na nevestejită a biruinţei veşnice înîmpărăţia cerească, cum ne este pre-zentat acest magnific tablou în carteaApocalipsei. La întrebarea: ,, cinesunt cei îmbrăcaţi în veşminte albeaflaţi în mijlocul tronului ceresc, înrăspunsul Său, Dumnezeu îi identifi-că, acordându-le o binecuvântare veş-nică: ,, Aceştia sunt cei ce vin dinstrâmtorarea cea mare şi şi-au spălatveşmintele şi le-au făcut albe în sân-gele Mielului; pentu aceia sunt înain-tea tronului lui Dumnezeu şi îi slujescziua şi noaptea în templul lui şi cel ceşade pe tron îi va adăposti în cortulsău. Nu vor mai flămânzi, nici nu vormai înseta, nici nu-i va mai dogorîsoarele şi nici arşiţa, căci Mielul careeste în mijlocul tronului îi va paşte şiîi va duce la izvoarele apelor vieţii, şiDumnezeu va şterge orice lacrimădin ochii lor” ( Apocalipsa 7, 14-17).
Să-l rugăm pe Dumnezeu să nefacă pe toţi părtaşi de fericirea Sa veş-nică! Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma

Întru pomenirea Părintelui Ioan Hornea, la un an de la trecerea sa la cele veşnice



SLUJIRICHIRIARHALE
Slujire arhierească de PrazniculSchimbării la Faţă a Domnului,în Parohia Săvârşin Praznicul Schimbării la Faţă a Dom-nului a fost sărbătorit în acest an într-unmod deosebit de către credincioşii Paro-hiei Săvârşin, deoarece în mijlocul lor s-a aflat Întâistătătorul Eparhiei arădene,Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei. Chiriarhul arădean a oficiatSfânta Liturghie arhierească în bisericaparohială cu hramul ,,Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil”, împreună cu preotulparoh Călin Mădăluţă şi arhid. TiberiuArdelean, în prezenţa Alteţele Lor RegalePrincipesa Moştenitoare Margareta şiPrincipele Radu şi a numeroşi invitaţi şicredincioşi.La momentul potrivit Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei a rostit un cuvântde învăţătură pus sub titlul ,,Frumuseţeachipului celui dintâi…”, dar nu în chipdesăvârşit; titlul vrând să fie tălmăcireanumirii praznicului de astăzi, având între-girea arătată în imnografia slujbelor,adică starea de început a omului tinzătorspre Dumnezeu cu ajutorul harului divin,lumina dumnezeirii lucrând negrăit ladesăvârşirea fiinţei omeneşti. Dorințavederii lui Dumnezeu, nutrită mereu esteaceea de a redobândi asemănarea chipu-lui după care a fost creat, aceastaîmplinindu-se doar în măsura strădanieipentru câştigarea binelui. Virtuţile cred-incioşilor s-au arătat în istoria popoareloruneori cu sacrificii prin tot ceea ce estespre zidire şi nu spre distrugere, a sub-liniat Ierarhul.Înainte de finalul Sfintei Liturghii,conform rânduielilor tipiconale, a fostcitită rugăciunea de binecuvântare astrugurilor ca mulțumire adusă lui Dum-nezeu pentru roade.În continuare, în prezența AltețelorLor Regale, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, asăvârşit o slujbă de pomenire pentru eroiiostași căzuți pe câmpurile de luptă întimpul primului război mondial în luptade la Mărășești din 06 august 1917, ală-turându-se și rugăciune pentru RegeleFerdinand ,,Întregitorul” României, pen-tru Regina Maria ,,Mama Răniților” șipentru Regina Ana la împlinirea unui ande la trecerea la cele veșnice. La acestmoment, Înaltpreasfinţia sa a vorbitdespre faptul că frământările lumii tre-buie să ducă la pace şi unitate, sărbă-toarea de azi amintindu-ne,prin coinci-denţa datelor, de cea mai reprezentativăbătălie pentru armata română în cel din-tâi război mondial la Mărăşeşti, precumşi de lansarea primei bombe atomice laHiroshima în cel de-al doilea războimondial, un avertisment pentru omenirede a-şi înnoi mereu eforturile spre ceea ceînseamnă progres şi pace. Avem încred-inţarea că eroii se vor muta în luminacea veşnică, pilduitoare pentru idealurileumanităţii. Exemple odata cu Centenarulprimului rîzboi mondial sunt cele alegeneralul Eremia Grigorescu, căpitanulGrigorie Ignat, sublocotenentul Ecateri-na Teodoroi şi mulţi alţii, sub conducereaRegelui Ferdinand, cu concursul RegineiMaria. De asemenea, Chiriarhul arădeana amintit exemplul de dăruire al RegineiAna în cel de-al doilea război mondial,odată cu împlinirea unui an de la tre-cerea sa la cele veşnice.Răspunsurile la Sfânta Liturghie aufost date de corul parohiei din Săvârșin.La final, membrii coralei i-au oferitÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei oicoană cu praznicul ,,Schimbării la Față”și un frumos buchet de flori.Slujire arhierească în Parohia Almaş Duminică, 13 august 2017, înapropierea praznicului Adormirii Maicii

Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, a fostprezent în mijlocul credincioşilor dinParohia Almaş, Protopopiatul Sebiş.Chiriarhul arădean a fost întâmpinat decătre Preonoratul Părinte AlexandruBotea, Protopopul Sebişului, de preotulparoh Marian Oarcea, de ceilalţi preoţi şide un număr mare de credincioşi. Cuacest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşitSfânta Liturghie arhierească în bisericaparohială cu hramul ,,Bunavestire”.Cuvântul de învăţătură al Înaltpreas-finţiei Sale a fost despre ,,Ajutorul divinîn încercările vieţii” (oglindit în peri-copele duminicii: I Cor. 4; Matei 17),care constituie şi îndemnul la întraju-torarea dintre creştini pe temeiul unităţiicredinţei şi împrejurărilor istoricecomune. O mărturie în acest sens şi toto-dată sprijin permanent este aducerea înaceastă biserică parohială, prin donaţiaunor credincioşi, a icoanei Maicii Dom-nului supranumită Pantanassa, ce se tâl-cuieşte ,,Izbăvitoare de cancer”, pictatădupă modelul original de la MănăstireaVatoped din Muntele Athos. Eaaminteşte, mai ales în acest an omagialdedicat cinstirii icoanelor, şi de legăturiledintre Biserica Ortodoxă Română şiSfântul Munte Athos de-a lungul vremii,ca o garanţie a păstrării întocmai a rân-duielilor noastre, ferindu-ne de abateride la tradiţia sănătoasă, pe care se cuvinea le urma în continuare, a amintit Înalt-preasfinţia Sa.Având în vedere că Sfântul Sinod aproclamat anul acesta ca „An omagial alsfintelor icoane, al iconarilor şi al picto-rilor bisericeşti”, pentru a marca acestan, credincioşii din această parohieîndemnaţi de preotul lor s-au gândit că arfi bine să achiziţioneze din Sfântul MunteAthos o icoană a Maicii Domnului pecare s-o păstreze la loc de cinste în bis-erica parohială. Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei a dat curs invitaţiei preotuluiparoh de a participa la primirea acesteiicoane şi de a o aşeza cu multă evlavie însfânta biserică la loc de închinare. Icoanaaceasta este copie după icoana făcătoarede minuni a Născătoarei de Dumnezeu,icoană pe lemn, portabilă, zugrăvită însecolul al XVII-lea, şi a fost adusă de laNea Skiti de către obştea lui GherondaIosif Vatopedinul la Mănăstirea Vatoped.Icoana Maicii Domnului, „Pan-tanassa” a fost donată şi adusă din Sfân-tul Munte al Athosului de domnul MihaiPrecup, un tânăr fiu al satului Almaş.Domnul Mihai Precup a declarat că adonat icoana în gest de recunoştinţă faţăde setul de valori pe care l-a primit de lacomunitatea din Almaş.La acest eveniment de suflet al paro-hiei a participat şi părintele Protos.dr.Agapie Corbu, stareţul Schitului,,Bunavestire” din această localitate, ofi-cialităţile locale şi mulţime de credin-cioşi veniţi din întreaga vecinătate.
Praznicul AdormiriiMaicii Domnului în Eparhia Aradului
Slujba de Priveghere laMănăstirea Hodoş-BodrogÎncă din ajunul praznicului, mii decredincioşi din tot cuprinsul Banatuluişi a Câmpiei arădene, şi-au îndreptatpaşii spre străvechea Mănăstire Hodoş-Bodrog, pentru a se ruga la icoanaFăcătoare de minuni a Maicii Domnu-lui cu Pruncul, continuând o tradiţiesacră a înaintaşilor lor. Aici, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, potrivit obiceiuluiîndătinat, a fost întâmpinat de obşteamonahală, în frunte cu PreacuviosulProtos. Grigorie Timiş, stareţul mănă-stirii şi de sutele de pelerini. La para-clisul de vară, înconjurat de soborul deslujitori, Chiriarhul a oficiat slujba dePriveghere.

Din sobor au făcut parte protos.Grigorie Timiş, stareţul Sfintei Mănă-stiri, arhim. Nestor Iovan, Protos. Dr.Iustin Popovici, consilier cultural, pr.Gabriel Mariş, consilier social la Centruleparhial, pr. Flaviu Petcuţ, protopop alAradului, pr. Adrian Zaha, protopop alIneului, pr.conf. dr. Lucian Farcaşiu dinpartea Facultăţii de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V.Felea” din Arad, arhid. TiberiuArdelean şi alţi slujitori din vecinătate.În cadrul cuvântului de învăţătură cutitlul ,,Maica Domnului şi Calea SfinteiCruci” Chiriarhul a vorbit pelerinilordespre viaţa jertfelnică a Sfintei Fecioareîn ascultarea faţă de Mântuitorul Hristos,motivând, totodată, liturgic şi doctrinarpractica străveche a Drumului Crucii,care se săvârşeşte în ajunul prazniculuiAdormirii Maicii Domnului la Mănă-stirea Hodoş-Bodrog.Procesiunea ,,Drumul Crucii”După aceasta, miile de credincioşiau pornit la Procesiunea ,,DrumulCrucii’, care se face de aproape un secol,din evlavia credincioşilor care veneau laSfânta Mănăstire în aceste zile de hramşi care doreau să-şi intensifice ostenealaşi jertfa lor închinată Maicii Domnului,an de an. Pe ,,Drumul Crucii” au rostitbogate cuvinte de învăţătură şi zidiresufletească părintele Flavius Petcuţ, pro-topop al Aradului, părintele Adrian Zaha,protopo al Ineului şi părintele IustinPopovici, consilier cultural la CentrulEparhial, vieţuitor în această sfântămănăstire. Slujbele sfinte s-au desfăşuratpe tot parcursul nopţii, săvârşindu-se slu-jba Prohodului Maicii Domnului, TainaSfântului Maslu, Sfinţirea Apei, SfântaLiturghie, acatiste şi alte rugăciuni închi-nate Maicii Domnului.Slujbă de Priveghere laMănăstirea Arad-GaiDupă aceasta, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a participat la slujba dePriveghere la Mănăstirea Arad-Gai, undea vorbit credincioşilor prezenţi despre,,Prohodul Maicii Domnului” ca alcă-tuire imnografică după modelul celui alMântuitorului, evidenţiind aspectele prin-cipale ale Mariologiei ortodoxe.Prohodul Maicii Domnului laCatedrala arhiepiscopală dinAradÎn noapte, Înaltpreasfinţia Sa asăvârşit slujba Prohodului Maicii Dom-nului la Catedrala arhiepiscopală dinArad. Cu acest prilej, ArhiepiscopulAradului a rostit cuvântul de învăţăturăcu titlul ,,Pilda Bisericii Ortodoxe depreacinstire a Maicii Domnului”, adicăimportanţa rânduielii slujbelor în evlaviacredincioşilor.Sfânta Liturghie arhiereascăla Mănăstirea Hodoş-BodrogÎn ziua praznicului, Înaltpreasfinţit-ul Arhiepiscop Timotei a oficiat SfântaLiturghie Arhierească la MănăstireaHodoş-Bodrog înconjurat de un alessobor ieromonahi şi preoţi de la parohi-ile învecinate.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhu-lui la acest mare praznic a fost pus subtitlul ,,Împărăteasa cerului”, dând tâlculnumelui şi numirilor Maicii Domnului,ca aceia prin care s-a întrupat spre mân-tuirea lumii Împăratul cerurilor.În cadrul Sfintei slujbe, numeroşicredincioşi, tineri şi vârstnici s-auspovedit şi împărtăşit cu Trupul şi Sân-gele lui Hristos.
Părintele stareţ protos. Grigorie

Timiş a mulţumit chiriahului pentru
toată purtarea de grijă care o arată faţă
de obştea sfintei mănăstiri şi pentru fap-
tul că în fiecare an poposeşte în mijlocul
obştii şi a pelerinilor veniţi în număr
atât de mare la acest praznic, precum şi
tuturor preoţilor şi pelerinilor care au
venit în număr mare la hramul sfintei
mănăstiri.

După Sfânta Liturghie toţi credin-cioşii au participat la o agapă oferită întrapeza mănăstirii.Binecuvântare de lucrări şi Cerc misionar în Parohia FiriteazÎn după masa zilei de praznic aAdormirii Maicii Domnului, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a poposit în Parohia Firiteaz,Protopopiatul Arad, dând răspuns invi-taţiei părintelui paroh Vlad – SergiuSandu şi continuând o tradiţie de ani dezile.La sosire Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop, a fost întâmpinat în fața bis-ericii de către Preacucernicul PărinteFlavius Petcuț, Protopopul Aradului, careadresat un frumos cuvânt de bunvenit Ierarhului, de Preacuviosul PărinteIustin Popovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, împreună cu unales sobor de preoţi şi arhid. TiberiuArdelean, precum și de numeroși cred-incioși. Copiii, îmbrăcaţi în frumoaselestraie populare, specifice zonei, l-auîntâmpinat pe Înaltpreasfinţia Sa cu pâineşi sare.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa asfinţit o troiţă din lemn, a binecuvântatlucrările de renovare care s-au făcut laexteriorul bisericii parohiale, precum și acasei parohiale după care a săvârşit slu-jba Vecerniei şi înconjorul bisericii.În cadrul acestui eveniment, a avutloc și întrunirea preoților aparținători cer-cului pastoral misionar numărul 5 Vinga,coordonat din încredințarea Înaltpreas-fințitului Părinte Arhiepiscop Timotei,de către părintele Horia Ștefan de la Paro-hia Secusigiu.După terminarea Vecerniei, Înalt-preasfințitul Părinte Arhiepiscop Timoteil-a hirotesit pe părintele paroh întruiconom, ca semn de prețuire șirecunoaștere pentru eforturile depuse învederea înfrumusețării bisericii parohiale,precum și a bogatei activități adminis-trative și pastoral-misionară desfășuratăîn acești trei ani de păstorire a credin-cioșilor din Parohia Firiteaz. După aceas-ta părintele Horia Ștefan de la ParohiaSecusigiu, coordonatorul cercului pas-toral misionar numărul 5 Vinga, aprezentat referatul cu titlu: ,, PreotulTudor Demian, îndrumător (duhovnic) almultor generații,’’ în cadrul căruia a pusîn evidență activitatea publicistică apărintelui Tudor Demian ca redactor alrevistei „Biserica și Școala’’ între anii1945-1947 precum și perioada în care afost întemnițat timp de 10 luni ( 6 ian-uarie 1949- 28 octombrie 1949).Din cele expuse, părintele referent aconcluzionat faptul că părintele TudorDemian a fost un adevărat iubitor decarte, un neînfricat apărător al credințeistrăbune în acele vremuri tulburi care audăinuit timp de patru secole și jumătatepeste poporul român.La sfârșitul acestei prezentări, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, a apreciatreferatul susținut de părintele Horia Ște-fan și a rostit un frumos cuvânt de învăţă-tură despre ,,Ocrotitoarea Bisericii Orto-doxe Române şi a ţării”, în contextulreferatului prezentat, sau Maica Dom-nului în curgerea vremii, marcândmomentele de afirmare în istoria noastrăbisericească, ca de exemplu epoca brân-covenească.În încheiere, Părintele paroh Vlad –Sergiu Sandu a mulţumit Chiriarhuluipentru popasul duhovnicesc în mijloculcredincioşilor pe care-i păstoreşte și pen-tru distincția acordată, autorităților cen-trale și locale prezente, precum și pre-oților și credincioșilor care au participatla acest frumos eveniment.Slujire arhierească în Parohia Aradul NouÎn Duminica a 11-a după Rusalii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,

Arhiepiscopul Aradului, a săvârşit Sfân-ta Liturghie în biserica cu hramul ,,Sf.Mare Mucenic Gheorghe” a ParohieiAradul Nou, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi. Din sobor au făcut partepărintele Gabriel-Cosmin Mariș, con-silier social al Arhiepiscopiei Aradului șislujitor al acestei biserici și părinteleparoh Teodor Faur.În cuvântul de învăţătură adresatcredincioşilor, Chiriarhul a vorbit despre,,Iubire şi iertare”, în contextul citirilorduminicale, îndeosebi a Evanghelieidespre Pilda datornicului nemilostiv(Matei 18, 23-35), în legătura strânsă atermenilor, ţinând şi calea dreptăţii spreasigurarea comuniunii dorite în familie şisocietate, aducătoare de mântuire.După terminarea slujbei, Înalt-preasfinţia Sa, înconjurat de un numerossobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit TainaSfintei Cununii pentru tinerii prof. Mar-ius-Martin Lăscoiu, dirijor al coruluiacestei parohii şi domnişoara Dana Pop.Cuvântul de învăţătură a fost rostit depărintele consilier Gabriel-CosminMariş, iar la final Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei i-a felicitat pe cei doi tineri miri,urându-le cele de cuviinţă la acest începutde drum binecuvântat de Dumnezeu.Tot în această duminică, Chiriarhulparticipă la Adunarea anuală a OasteiDomnului, întrunită în Catedrala Vechedin Arad.Binecuvântare de lucrări înParohia BerechiuDuminică, 27 august 2017, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a efectuat o vizită chiri-arhală în mijlocul credincioşilor dinparohia Berechiu, comuna Apateu, Pro-topopiatul Ineu. Înaltpreasfinţia Sa a fostaşteptat de protopopul locului, părinteleAdrian Zaha, dimpreună cu preotulparoh Andrei Slăv, preotul MarianOarcea, de la parohia Almaș, Pro-topopiatul Sebiș, Arhid. Tiberiu Arde-lean și mulţime de credincioşi. Pentruînceput Chiriarhul a sfinţit lucrările exte-rioare și interioare la biserica cu hramul,,Tăierea capului Sfântului Ioan Boteză-torul”.După aceasta, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a săvârşit SfântaLiturghie arhierească în biserica satului,în prezenţa oficialităţilor județene, a dom-nului Sergiu Bîlcea, vicepreședinteleConsiliului Județean Arad, al autoritățilorlocale şi a numeroşi credincioşi.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhu-lui a fost pus sub titlul ,,Tinerețechibzuită” (cf. citirilor duminicii: I Cor.15; Matei 19). Acest titlu privește vârstatinereții care trebuie să se desfășoare sprebine, având și îndrumările de formare înacest sens, pentru a rezista încercărilor detot felul. Ea se poate întinde pe o durată,dincolo de limitele obișnuite ale vieții,tocmai prin chibzuința folosirii darurilornepieritoare, conlucrând cu Harul luiDumnezeu.Grija pentru aceasta din partea Bis-ericii noastre se arată mereu prinraportarea la familie, școală și societate,unul din mijloace fiind reprezentat prinedițiile Întâlnirii Tineretului Ortodox(ITO2017), anul acesta cea de-a patra, laIași, marcând și începutul anului bis-ericesc, odată cu cel școlar, acum înreg-istrând o participare din 32 de țări, avândbinecuvântarea Sfântului Sinod, în fruntecu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.La finalul Sfintei Liturghii, Chiri-arhul i-a oferit preotului paroh AndreiSlăv distincţia de sachelar, în semn deapreciere pentru frumoasele realizăriîntr-un timp scurt, puțin peste un an,în parohia Berechiu. Răspunsurile laSfânta Liturghie au fost date de corulCatedralei Arhiepiscopale ,,SfântaTreime” din Arad, condus cumăiestrie de părintele diacon LaviniuMorariu. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Centrul eparhial, cu binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei și pringrija părintelui Andrei Slăv, a achizițion-at o casă, în satul Berechiu, pusă în folos-ința unei femei cu un handicap sever lamâini, mamă a 3 copii, arătând încă odată implicarea Bisericii în activitățilesocial-filantropice. Apoi, ierarhul a sfințitlucrările de la casa parohială. Părinteleparoh a mulţumit Bunului Dumnezeupentru tot ceea ce a realizat, Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei pentru toatăaprecierea şi încrederea acordată,autorităţilor, preoţilor şi tuturor credin-cioşilor care au luat parte la acest eveni-ment din viaţa parohiei.Sfinţire de capelă mortuarăîn Parohia Caporal AlexaÎn după amiaza Duminicii a 12-adupă Rusalii, 27 august 2017, credincioșiidin Parohia Caporal Alexa, Protopopiat-ul Arad, au avut bucuria de a-l primi înmijlocul lor pe Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, care arăspuns invitaţiei preotului paroh LiviuPamfiloiu, pentru a sfinţi capela mortuarădin cimitirul localităţii. Chiriarhul a fostîntâmpinat la biserica din localitate, deun ales sobor de preoţi, în frunte cu părin-tele Flavius Petcuț, protopopul Aradului,domnul Iustin Cionca, Președintele Con-siliului Județean Arad, oficialităţile localeşi mulţime mare de credincioşi. Cuaceastă ocazie s-a făcut slujba Vecerniei,după care, Ierarhul, îndreptându-se sprecimitirul din localitate, a oficiat slujba desfinţire a noii capele mortuare. La finalulslujbei de sfinţire, Înaltpreasfinţia Sa aadresat celor prezenţi un cuvânt de învăţă-tură pus sub titlul ,,Intrarea în Viață”. Încuvântul rostit la sfințirea capelei, ierarhuls-a referit la învățătura desprinsă din citir-ile duminicale, în principal privind petânărul bogat, în căutarea Mântuitorului,subliniind preocuparea pentru dobândireaveșniciei prin buna folosire a viețiipământești. Realizările parohiale prin stră-dania unor slujitori tineri, ca și a celorîncredințați lor spre păstorire, reflectă toc-mai bogăția sufletească trebuitoare atin-gerii scopului mântuitor al lucrărilor ce sedesfășoară în întreaga Biserică.La finalul slujbei de sfinţire, Părin-tele paroh Liviu Pamfiloiu, a transmismulţumiri tuturor celor ce au contribuitla realizarea acestei capele în localitateaCaporal Alexa. Chiriarhul eparhiei ară-dene a mulţumit tuturor celor ce au con-tribuit la construirea acestei capele,recomandând pe mai departe necesi-tatea construirii acestora în toate paro-hiile. La eveniment au fost prezenţireprezentanţii tuturor confesiunilor reli-gioase din localitate.Sărbătoarea Tăierii capuluiSfântului Ioan Botezătorul laCatedrala Veche din AradCu prilejul sărbătorii Tăierii capuluiSfântului Ioan Botezătorul, marți 29august 2017, Înaltpreasfințitul Arhiepis-cop dr. Timotei a poposit în mijloculcomunității credincioșilor de la CatedralaVeche din Arad. Împreună cu soborulpărinților slujitori de la această parohie,a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.Slujirea Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop a fost legată de faptul căSfântul Ioan Botezătorul este ocrotitorulcatedralei istorice a Aradului.Cuvântul de învățătură al Chiriarhu-lui a fost pus sub titlul ,,Sfârșit de cale” (înbaza pericolelor scripturistice ale sărbă-torii: Fp. Ap. 13; Marcu 4), adică sfârși-tul uneia pământești și începutul alteiacerești, a celui ce a fost înger în trup, omisiune împlinită și o istorie începută.Sfântul Ioan Botezătorul – Profet cevestea pregătirea căii Domnului spresufletele oamenilor, ca Înainte-Mergătorși Botezător al Mântuitorului. Citirile bib-lice de astăzi arată importanța loculuicâștigat de Sfântul Ioan, în istoria biblică,

încununat cu mucenicia în apărarea drep-tății ca și a întregii sale lucrări. Pentru cin-stirea Sfântului Înaintemergător și Boteză-tor Ioan au fost scoase și puse la închinato părticică din sfintele sale moaște, aflateîn vistieria Catedralei Vechi.La final, părintele paroh, TraianMicoroi a mulțumit ierarhului pentrubinecuvântarea pe care a revărsat-o pestepreoții și credincioșii parohiei Arad-Cen-tru prin slujirea Sfintei Liturghii. Biseri-ca îl cinstește în această zi pe BotezătorulMântuitorului, prin post și rugăciune.
AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Sfânta Cuvioasă Teodora de laSihla sărbătorită de arădeniÎn ziua de prăznuire a SfinteiCuvioasă Teodora de la Sihla (07 august),Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica cuhramul ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” aMănăstirii Arad-Gai.În cuvântul de învăţătură, PreasfinţiaSa a prezentat viaţa Sfintei Teodora,mireasă a lui Hristos, pe care a odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei,născută pe la jumătatea secolului alXVII-lea, în satul Vânători – Neamţ, dinpărinţi binecredincioşi şi iubitori deDumnezeu. Totodată, PreasfinţitulPărinte Emilian Crişanul le-a îndemnatpe vieţuitoarele Sfintei Mănăstiri Arad-Gai să urmeze exemplul de vieţuire alSfintei Teodora în rugăciune, smerenie şinevoinţă duhovnicească.La finalul Sfintei Liturghii au fostbinecuvântate prinoasele aduse în cin-stea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla.Vizită arhierească la Penitenciarul din AradPreasfințitul Părinte Emilian Crişan-ul, Episcopul vicar al ArhiepiscopieiAradului, a efectuat miercuri 9 august2017 o vizită la Penitenciarul de MaximăSiguranță din Arad. Cu acest prilej Preas-finția Sa a vizitat biserica cu hramul „Sf.Ap. Petru și Pavel” din incinta Peniten-ciarului unde a fost primit de P.C. părinteVlad Oneț, preotul misionar al peniten-ciarului de aproape un an.Ierarhul a rostit un cuvânt de învăţă-tură personalului din cadrul Adminis-traţiei penitenciarului şi persoanelor pri-vate temporar de libertate și a împărţitdeţinuţilor cărţi cu conţinut religios şiiconițe.Mai apoi Preasfinția Sa a vizitat și aldoilea sediu al Penitenciarului Arad –Secția Exterioară, unde a descins lacapela cu hramul „Sf. Arh. Mihail șiGavriil” din incinta penitenciarului, înprezența preotului de penitenciar. Și aici,Ierarhul a adresat un cuvânt de învățăturăpersonalului de aici și persoanelor privatede libertate și a dăruit iconițe celorprezenți.Preasfințitul Părinte Emilian a fostînsoțit de P.C. părinte Gabriel Mariș con-silier eparhial al Sectorului Social și deP.C. părinte diacon Mircea Proteasa.PS Părinte Emilian a slujit înParohia Subcetate, închinatăSfinţilor Martiri BrâncoveniÎn Duminica a 10-a după Rusalii,Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop – vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, a săvârșit Sfânta Liturghie în biseri-ca cu hramurile ,,Sfinții Martiri Brân-coveni” și ,,Sfântul Ierarh Nectarie deEghina” a Parohiei Arad-Subcetate,anticipând astfel sărbătoarea hramuluiacestei biserici. Din sobor au făcut partePC. Preot paroh Radomir Stoica, preotPetru Ursulescu, diac. Călin Teuca șidiac. Mircea Proteasa. În cadrul SfinteiLiturghii Preasfinția Sa a ținut un cuvântcu privire la învățăturile creștine ce se

desprind din Evanghelia Duminicii a 10-a după Rusalii, în care este relatată min-unea ,,Vindecării lunatecului” săvârșităde Mântuitorul Iisus Hristos (MateiXVII, 14-23). Astfel, a subliniat impor-tanța credinței adevărate în Dumnezeu,încrederea dintre oameni, rolul rugăciu-nii în viața fiecărui creștin și a postuluidupă pilda vieții pământești a Fiului luiDumnezeu. Preasfințitul Părinte a arătatcă este necesară o credință puternică, nusuperficială și sentimentală, o rugăciunestăruitoare și nu în grabă, precum și opostire jertfelnică și nu pentru imaginelumească.La momentul potrivit din timpulSfintei Liturghii au primit SfântaÎmpărtășanie mulți dreptmăritori crești-ni, copii și maturi. Participarea la SfântaLiturghie a credincioșilor a fostnumeroasă, între ei aflându-se și Exce-lenta Sa, Domnul Marius LazurcaAmbasadorul României în Ungaria.PC. Preot Stoica Radomir a rostit uncuvânt de mulțumire cu prilejul slujiriiarhierești din parohie.Preasfințitul Emilian Crișanul atransmis celor prezenți binecuvântareași dragostea Inaltpreasfințitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului.Slujire arhierească laMănăstirea Feredeu„Ce îi datorăm noi lui Dumnezeu?Recunoștință și iubire.Ce datorăm noi oamenilor? Iertare șidragoste.”În Duminica a XI-a după Rusalii,Preasfințitul Emilian Crișanul, EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Aradului asăvârșit Sfânta Liturghie la MănăstireaFeredeu împreună cu un sobor de preoțiși diaconi. La sfârșitul Sfintei Liturghii,Preasfinția Sa a ținut un cuvânt de învăță-tură în care a arătat semnificațiileduhovnicești și necesare pentru viațacreștină, ce se desprind din Evanghelia„Pildei datornicului nemilostiv”, rostităde Mântuitorul nostru Iisus Hristos înGalileea. Astfel, Preasfințitul Părinte avorbit celor de față, despre iertarea șidreptatea pe care le primim de la Dum-nezeu, precum și datoria noastră de a necere iertare de la Dumnezeu când păcă-tuim, dar și de la oameni, atunci când legreșim.„Fără ele Slujbe și nici nu ne putemîmpărtăși cu Sfintele Taine spre iertareapăcatelor și dobândirea vieții veșnice”, aspus între altele Preasfințitul PărinteEmilian Crișanul. La final Preasfinția Saa „arătat importanța misionară a Mănă-stirii Feredeu care împlinește anul aces-ta 30 de ani de la reînființare (1987-2017), după ce în anul 1959 prin Decretul410, regimul comunist a desființat foartemulte mănăstiri din țara noastră. Înalt-preasfințitul Părinte Arhiepiscop Timoteia reînființat Mănăstirea, iar PărinteleStareț Ilarion a refăcut și înfrumusețatașezământul monahal”, fiind astfel felic-itat pentru toată slujirea și lucrarea decătre Preasfințitul Emilian. La SfântaLiturghie au participat mai multi preoțislujitori, Primarul Comunei Șiria șimulțime de credincioși din împrejurim-ile mănăstirii.PS Părinte Emilian Crişanula slujit în Parohia CurticiÎn duminica a 12-a după Rusalii, PSPărinte Emilian Crișanul a poposit înmijlocul credincioșilor din Parohia Cur-tici. Ierarhul a săvârșit Sfânta LiturghieArhierească în biserica nouă a parohiei,înconjurat de un sobor de preoți și dia-coni.După citirea Sfintei Evanghelii,Preasfințiul Emilian Crișanul a ținut uncuvânt de învățătură pe tema ,,Tinerețeasimbolul vieții” în care a subliniat impor-tanța atitudinii Mântuitorului Iisus Hris-tos față de copii și tineri, precum și între-bările pe care și le pun tinerii cu privirela viața pământească și la dobândirea

vieții veșnice. Preasfinția Sa a arătat rolulBisericii Ortodoxe Române în organizareade activități catehetice, educațional – cul-turale pentru tineri și importanța orei dereligie în școli. Credincioșii care au par-ticipat la Sfânta Liturghie au fost îndem-nați să educe copiii în duhul iubirii deDumnezeu, biserică, țară, familie și școală.La final Preasfințiul Emilian a felic-itat slujitorii bisericii pentru noua ctitoriece se desăvârșește în orașul Curtici, pecredincioșii prezenți în număr mare laSfânta Liturghie, precum și corala paro-hiei ce desfășoară o bogata activitatemisionară.Părintele Ilie Nădăban, parohul bis-ericii, a mulțumit Preasfințitul PărinteEmilian Crișanul pentru împreuna slujireși pentru cuvântul de învățătura precumși pentru aprecierile adresate preoților șicredincioșilor din Curtici.Liturghie arhierească la Schitulde maici din Bodrogul VechiÎn ziua de marți, 29 august, la Săr-bătoarea Tăierii capului Sfântului ProrocIoan Botezătorul, obştea Schitului demaici în frunte cu Maica Teodora Opriș,stareța schitului ,,Sfânta CuvioasăParaschiva” Bodrogul Vechi, Pro-topopiatul Arad şi pelerinii care vin să seînchine aici au avut bucuriaduhovnicească de a-l avea în mijlocullor pe Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop-Vicar al Arhiepis-copiei Aradului, care a săvârşit SfântaLiturghie, înconjurat de un ales sobor depărinți.În cuvântul de învăţătură, Preasfinți-tul Părinte Emilian Crișanul a evidenţiatviaţa, activitatea și martiriul SfântuluiProroc Ioan Botezătorul.La încheierea slujbei, în numelesoborului schitului şi al pelerinilorprezenţi, Preacuvioasa maică TeodoraOpriș, stareța schitului ,,Sfânta CuvioasăParaschiva” Bodrogul Vechi a mulţumitIerarhului pentru binecuvântarea pe carea revărsat-o peste obștea mănăstirii şipentru cuvântul părintesc adresat.Aşezarea monahală a luat fiinţă înanul 2000, la Praznicul ,,Intrării MaiciiDomnului în Biserică”. Datorită deselorrevărsări ale Mureşului, biserica cu hra-mul ,,Buna Vestire” din satul BodroguVechi fiind în primejdie de a se surpa afost strămutată în anul 2001 în incintanoului lăcaş.
ACTIVITĂŢI EDU-CAŢIONALE ŞI SO-CIALE

Instalarea noului preot parohîn Agrişu MarePronia dumnezeiască, grija arhie -rească, vrednicia slujirii și rugăciunilecredincioșilor au reprezentat un punct deconvergență, în Parohia OrtodoxăRomână Agrișul Mare din Protopopiat-ul Ineu, la Praznicul Schimbării la față aDomnului nostru Iisus Hristos. Purtarea de grijă a lui Dumnezeucare se manifestă continuu față de creațiaSa sub diversele aspecte, s-a manifestatși de această dată față de cei chemați lamântuire din Parohia Agrișul Mare prinaceea că, odinioară, le-a sfințit locaș derugăciune unde le-a rânduit preoție slu-jitoare. Grija arhierească a Înaltpreasfințitu-lui Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, așezat de Hristos întreapta arhieriei – ca să îndrepteze cele cemai lipsesc și să așeze preoți prin cetăți(Tit 1,5), a găsit de cuviință ca, după ple-carea P.O. pr. Adrian Zaha la ParohiaOrtodoxă Română din Ineu să trimităcomunității agrișene pe un alt slujitor dela altarul ineuan, în persoana P.C. Pr.Marius Ioan Leucuța pentru a asiguracontinuitatea slujirii mântuitoare. Vrednicia slujirii preotului nou numitpentru Parohia Agrișul Mare nu poate fitrecută cu vederea. Preacucernicia sa este

dublu licențiat – în teologie pastorală șidrept civil – a urmat cursurile de masterpe care le-a difinitivat în anul 2007; areo vechime de 10 ani în cler cu o expe-riență pastorală de 7 ani în mediul ruralși de 3 ani în mediul urban. De asemenea,se bucură și de o experiență didacticăfiind din anul 2006 până în prezent șiprofesor de religie la Grupul Școlar”Sava Brancovici” din Ineu. Comunitatea rugătoare a credin-cioșilor din Agrișul Mare a primit ieri, laPraznicul Schimbării la față a Domnuluinostru Iisus Hristos răspunsul la rugăci-unile înălțate către Dumnezeu de a letrimite un preot vrednic ca să-icălăuzească spre dobândirea mântuirii.La acest praznic a fost instalat în parohialor, ca paroh, P.C Pr. Marius Ioan Leucuțaîn prezența unui număr covârțitor decredincioși, a unui sobor de preoți și aP.O. Pr. Adrian Zaha, protopopul Ineului.Bucuria duhovnicească s-a împletitși cu cea firească încheindu-se cu o agapăfrățească după cuvântul psalmistuluiDavid: ”Iată acum ce este bine și ce estefrumos, decât numai a locui frații împre-ună” (Psalmul 132,1). ,,Masa bucuriei” în ParohiaMădrigeştiMarţi, 8 august 2017, cu binecu-vântarea și purtarea de grijă a Înaltpreas-fințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, s-a derulatproiectul național „Masa Bucuriei” înParohia Mădrigeşti, Protopopiatul Sebiş.În cadrul acestui proiect derulat decătre Patriarhia Română și Selgros Cash& Carry, la nivelul fiecărei eparhii, paro-hiile mici beneficiază de produse ali-mentare spre a fi distribuite persoanelorși familiilor nevoiașe.În cadrul acestui proiect au primitalimente un număr de 15 familii nevoiaședin cuprinsul parohiei noastre.În special bătrînii au fost profundemoționați de purtarea de grijă a Înalt-preasfințitului Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu și s-au bucurat de darurile primitemulțumind din toată inima.Credincioşi din ParohiaVinga în pelerinajCu binecuvântarea Inaltpreasfințit-ului Arhiepiscop Timotei, 50 de credin-cioși din parohia Vinga, coordonați depreotul paroh, au efectuat un pelerinaj, îndata de 12.08.2017, prin agenția de tur-ism Basilica Travel a Patriarhiei Române.Prima destinație a fost la MănăstireaPrislop, la mormântul Părintelui ArsenieBoca, iar apoi la peștera Sfântului Ioan dela Prislop.La întoarcere, grupul de pelerini apoposit la Catedrala Învierea Domnuluidin Caransebeș. După ce s-au închinat șis-au rugat, preotul coordonator, le-aprezentat câteva date legate istoricul aces-tei Catedrale, începând de la primul Patri-arh Miron Cristea care a păstorit aceastăEpiscopie între ani 1910-1919 și până înmomentul sfințirii ei de către PF Danielîn 12 septembrie 2010.Un alt loc binecuvântat spre care și-au îndreptat pașii pelerinii a fost Mănă-stirea Teiuș de lângă Caransebeș, ocrotităde Maica Domnului și condusă de Părin-tele stareț Justinian Tibil, care le-a prezen-tat istoricul acestei mănăstiri dar și icoanafăcătoare de minuni de aici.Următoarele mănăstiri care au făcutparte din itinerarul nostru au fost cele dela Brebu și Vasiova.Penultimul popas al pelerinajuluinostru a fost intrarea la aşezământuluisocial Sfântul Nectarie unde PărinteleCaius Negrea cu dragostea și bunătateasa, a oferit pelerinilor și ,,cele ale Martei”dar și cele ale Mariei.Ultima destinație a fost BisericaSfântul Nicolae din Bocșa Română undepreotul cordonator a fost numit primadată preot și unde a slujit timp de cinciani. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Aici, preotul paroh Silviu Ferciugle-a oferit credincioșilor informații înlegătură cu istoria acestei biserici, a pre-oților ce au slujit în ea, vorbindu-le șidespre bogata activitate corală care a exi-stat de-a lungul timpului în Bocșa.Concert de muzică psaltică laParohia Arad-Şega IIViața duhovnicească a credincioșilorParohiei Ortodoxe Române Arad-ȘegaII, Protopopiatul Arad, în PostuluiAdormirii Maicii Domnului, a dus, pringrija părinților slujitori, un program litur-gic care a implicat slujirea zilnică a Sfin-tei Liturghii, de dimineață, precum și aParaclisului Maicii Domnului, seara, cuspovedanii și cuvinte de învățătură.Ca o încununare a acestei lucrări dezidire sufletească, începând cu acest an afost demarat un nou proiect, fiind organi-zat un concert de muzică psaltică dedicatPreasfintei Născătoarei de Dumnezeu,pus sub genericul: ,,Maica Domnului –Maica vieţii”. Scopul vizat prin acest nouprogram vizează, pe de o parte întărireacredinței celei drepte, cât și familiarizareacredincioșilor cu diversele forme muzi-cale ale imnografiei bisericești prezente îndiversele arii culturale.Această manifestare spirituală a avutloc în biserica parohiei în ziua de 13august 2017, începând cu ora 18. Con-certul a fost susținut de către Grupulpsaltic Sf. Ioan Damaschin din Arad, lainițiativa și în prezentarea pr. lect. dr.Filip Albu, de la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad și preot slujitor laparohia amintită.Menționăm aici faptul că Grupulpsaltic , Sf. Ioan Damaschin din Arad, afost înființat în anul 2008, având în com-ponență teologi și tineri iubitori de muz-ică. Corul interpretează muzică bis-ericească de tradiție bizantină, colinde șicântece patriotice. A desfășurat activitățimisionare în Mitropolia Banatului, îneparhiile învecinate, precum și în dias-pora: în Dortmund, Praga și Viena. Asusținut mai multe concerte în Arad, Tim-ișoara și Hunedoara. În anul 2014 corula participat la concursul National „Lău-dați pe Domnul”, organizat de PatriarhiaRomana, unde a obținut premiul aldoilea. Coordonatorul și dirijorul grupu-lui este protopsaltul Daniel Alb, de laParaclisul Facultății de Teologie Orto-doxă din Arad. Din repertoriu prezentat în fața cre-dinicoșilor au făcut parte următoarelepiese: Apărătoare Doamna, glas 8, deEmanuil Zmeu; stihirile la VecerniaAdormirii Maicii Domnului, glas 1,Podobie: O, Preaslăvită minune, de Dim-itrie Suceveanu; fragment din ParaclisulMaicii Domnului, glas 8 trifonic, de Pr.Cristian Todireanu; Slavă…Și acum…Bucură-te lauda a toată lumea ( Stihira cese cântă la slujba Paraclisului, urmată demegalinariile Maicii Domnului, dincadrul aceleiași slujbe, glas 8; fragmentdin Prohodul Maicii Domnului, glas 5 siglas 3; Axionul Praznicului AdormiriiMaicii Domnului glas 1, de MacarieIeromoahul; Cântarea a IX a din CanonulSf. Martiri Brâncoveni, glas 1, de Diac.Cornel Coman; Balada Sfinților Brân-coveni; Troparul Adormirii Maicii Dom-nului, glas 1, de Dimitrie Suceveanu.Alături de aceștia, pruncul Andrei Șerb arostit o poezie-rugăciune dedicată MaiciiDomnului.Adunarea pe ţară a OasteiDomnului la AradCa în fiecare an, în prima duminicădupă praznicul Adormirii Maicii Domnu-lui, la Arad are loc Adunarea membrilorOastei Domnului din diferite părţi ale ţăriiîn biserica Parohiei Arad-Centru pentru ase ruga, a cânta şi a se zidi sufleteşte,adăpându-se din izvorul Cuvântului.Şi anul acesta, ziua de bucurieduhovnicească a început cu Sfânta

Liturghie slujită de către preoţii acesteiparohii – P.C. Pr. Protopop Petcuţ Flav-ius, P.C. Pr. Tulcan Ioan, P.C. Pr. PavelTeodor, P.C. Pr. Crişan Eugen, diac.Hodrea Gheorghe, protos fiind P.C. Pr.Ioja Cristinel, decanul Facultăţii deTeologie Ortodoxă din Arad. Acestora lis-au adăugat P.C. Pr. Iosif Toma din Sfat-ul Frăţesc al Oastei Domnului şi părintelediacon Călin Teuca, directorul Semi-narului Teologic Ortodox din Arad.În după masa zilei, la lucrărileAdunării a participat ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei, care încuvântul adresat celor prezenţi a sublini-at datoria Oastei Domnului de a con-tribui la continua îmbunătăţire a vieţiireligioase şi morale, biruind încercările şifrământările păgubitoare..Celelalte cuvinte de învăţătură rostitede membrii Oastei s-au referit în specialla pericopele biblice rânduite de SfântaBiserică a se citi la Sfânta Liturghie înDuminica a 11-a după Rusalii. Astfelcuvintele de referinţă, atât a cuvântărilorrostite, cât şi a cântărilor din cadrulAdunării, au fost „Iertarea” şi „Iubirea”.La acest eveniment au luat parte mem-bri din Arad, Sibiu, Reşiţa, Oradea,Beiuş, Avram Iancu şi chiar din Suceava.Filantropie şi bucurie în Parohia Micălaca Veche II În săptămâna a douăsprezecea dupăRusalii în care se face anul acesta șiOdovania praznicului Adormirii MaiciiDomnului, credincioși ai parohiei AradMicalaca Veche II au avut parte de facerede bine și bucurie prin deschiderea ușiicasei lor de către preoții parohiei dimpre-ună cu enoriași pentru a le dărui pachetecu alimente în proiectul ”Masa Bucuriei”.Clipele reîntâlnirii cu persoane vârstnice,singure sau aflate în stare de suferință oriboală au însemnat, iară și iară, momentede aleasă trăire, de părtășie și asigurare cănu sunt dați uitării și că mereu, Biserica –Maica cea de pe pământ, asemenea MaiciiDomnului, nu lasă pe fiii ei, ci îi cerceteazăși le oferă, după posibilități, balsamulmângâierii și al nădejdii în purtarea degrijă a Tatălui ceresc prin cei împreunăfrați întru credință. Aducem mulțumiri și pe aceastăcale, în numele beneficiarilor parohieinoastre, Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop Timotei al Aradului pentrubinecuvântare și permanentă purtare degrijă față de toți păstoriții eparhiei, coor-donatorului sectorului social-filantropic,părintelui Gabriel Mariș, precum șiîntregii echipe Selgros Arad, în mod cutotul aparte domnului Todor Lădariu,directorul instituției menționate, pentruîmplinirea și cu acest prilej a cuvântuluiSfintei Scripturi: ”flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc…” (Matei, 25, 35).Credincioşi din Aluniş în pelerinaj la Mănăstirea Neraşi la Catedrala Mitropolitanădin TimişoaraÎn data de 26 august a.c., un grup decredicioși ai parohiei ortodoxe din Alu-niș, a participat la un pelerinaj organizatla mănăstirea Nera din județul Caraș-Severin precum și la Catedrala Mitro-politană din Timișoara. Pelerinajul a fostorganizat de pr. paroh Ilota Sorin prinAgenția de pelerinaje Basilica Travel, aPatriarhiei Române.Astfel la primul popas- mănăstireaNera, pelerinii au fost întâmpinați dedouă viețuitoare ale mănăstirii care i-aucondus mai întâi la biserica centrală amănăstirii, unde credincioșii s-au închi-nat la o icoană făcătoare de minuni aMaicii Domnului, după care au mers laun paraclis mai mic acolo unde sunt adă-postite numeroase fragmente din moaștede la mai mulți sfinți sau părticele dinveșmintele acestora. În cele din urmăpelerinii au participat la o slujbă a paras-tasului oficiat în paraclisul mare al mănă-stirii cu hramul Buna-Vestire. Dragostea

maicilor din obște s-a arătat și prin fap-tul că au servit pe vizitatorii cu o masă latrapeza mănăstirii.Al doilea obiectiv al pelerinajului l- a reprezentat vizitarea Catedralei Mi-tro politane și închinare la moaștele Sf.Iosif cel Nou de la Partoș, care sunt adă-postite în impozantul lăcaș de cult. Sf.Iosif a fost mitropolit al Banatului lamijlocul secolului al XVII-lea, pentruscurtă vreme, retrăgându-se la mănăstireaPartoș, unde azi se păstrează mormântulsău. Canonizarea Sfntului mitropolit aavut loc în anul 1956. Mulțime mare decredincioși de pretutindeni aleargă laracla Sf. Iosif cerându-i ajutorul și prim-ind binecuvântarea lui.Nădăjduim ca acest pelerinaj săaducă în sufletele pelerinilor mai multăcredință, nădăjde și bucurie.Comuniune şi filantropie înParohia Aradul NouCu prilejul Sărbătorii Tăierii CapuluiSfântului Ioan Botezătorul, biserica Paro-hiei Ortodoxe Aradul Nou a avut bucu-ria de a primi vizita unui grup de 20 depersoane private de libertate din cadrulSecției Exterioare a Penitenciarului Arad,însoțiți de P.C. părinte Vlad Oneț preotulpenitenciarului. Grupul de femei au par-ticipat la Sfânta Liturghie, luând partemai apoi la o mică agapă frățească undeau socializat cu ceilalți credincioși șicopiii. Părintele capelan a rostit și un fru-mos cuvânt de învățătură îndemnândcredincioșii la săvârșirea faptelor bunedupă cuvântul Mântuitorului: „Căciflămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc;însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străinam fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţicercetat; în temniţă am fost şi aţi venit laMine.” Matei 25, 35-36. Ieșirea în comu-nitate a persoanelor private de libertateeste o activitate desfășurată prin colabo-rarea cu Sectorul Social Filantropic șiMisionar al Arhiepiscopiei Aradului șise va desfășura cu binecuvântarea Înalt-preasfințitului Părinte Timotei Arhiepis-copul Aradului și în alte parohii.O activitate deosebită cu prilejul aces-tei sărbători a fost și prezența la SfântaLiturghie a 50 de copii din clubul Asoci-ației Cetatea Voluntarilor. Cei mici s-auîmpărtășit cu Sfintele Taine iar la finalulsfintei slujbe au primit iconițe și daruri dinpartea membrilor Asociației Ortodoxe Sf.Mare Mc. Gheorghe Aradul Nou.,,Credincioşi creştini din zonaAradului, închişi în perioada1948-1953”La inițiativa Preafericitului PărintePatriarh Daniel, în şedinţa de lucru din 28şi 29 octombrie 2015, Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române a declaratanul 2017 drept Anul omagial al sfin-telor icoane, al iconarilor şi al pictorilorbisericeşti şi Anul comemorativ JustinianPatriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei întimpul comunismului în PatriarhiaRomână. În acest sens, Cancelaria Sfân-tului Sinod a elaborat un program-cadrunaţional bisericesc care se va desfăşuradupă coordonatele de mai jos. În primulsemestru al anului 2017, sub genericul„Anul omagial al sfintelor icoane, aliconarilor şi al pictorilor bisericeşti”, vorfi evidenţiate următoarele teme: apariţiaicoanei şi a picturii în Biserică, teologiaicoanei, prevederi canonice, juridice şiermineutice privitoare la icoane şi picturăbisericească, icoana în cultul ortodox,icoana în viaţa creştinului ortodox, icoanaîn şcoală, pictorul de icoane, tradiţiaiconografică românească; actualitatea,importanţa şi necesitatea sfintelor icoanepentru viaţa şi misiunea Bisericii astăzi.În acest context, facem precizareacă în anul 2017 se împlinesc 1230 de anide la întrunirea Sinodului VII Ecumenic(Niceea, 787), care a condamnat icono-clasmul şi a restabilit cultul sfinteloricoane. În al doilea semestru al anului

2017, sub genericul „Anul comemorativJustinian Patriarhul şi al apărătorilorOrtodoxiei în timpul comunismului”, vafi evidenţiată personalitatea şi moştenireamisionară a Patriarhului Justinian laîmplinirea a 40 de ani de la trecerea sa lacele veşnice, precum şi jertfelnicia unorierarhi, preoţi şi mireni din toate eparhi-ile care au mărturisit şi apărat credinţacreştină ortodoxă în timpul regimuluicomunist (prin înţelepciune şi tact pas-toral, prin curaj şi fermitate în transmitereacredinţei, prin mărturisire jertfelnică întimp de prigoană). În timpul comunis-mului foarte mulţi clerici şi mireni ausuferit ca urmare a mărturisirii credinţei.Cinstirea celor care au pătimit pentruHristos în comunism într-un regim ateuostil Bisericii este nu numai o datoriemorală, ci este şi un izvor de inspiraţie săvedem cum în timpuri grele sute de pre-oţi au fost chinuiţi şi trimişi în închisori,dar şi-au păstrat credinţa. De asemenea,mulţi credincioşi mireni au suferit pentrucă erau creştini şi au mărturisit credinţa.Între apărătorii ortodoxiei se află bunicileşi mamele, părinţii simpli, dar credincioşi.Deşi copiii învăţau la şcoală că nu existăDumnezeu, bunicile şi părinţii copiilor,împreună cu preoţii slujitori ai Bisericii, i-au învăţat pe copii să se roage, să iubeascăpe Hristos, să sărute sfintele icoane, să seîmpărtăşească. De aceea, deşi nu s-a pre-dat religia în şcoli, în anul 1989 când aavut loc Revoluţia din decembrie, mulţicopii şi tineri au îngenuncheat şi au rostitrugăciunea «Tatăl nostru» şi s-au însem-nat cu semnul Sfintei Cruci. De unde auînvăţat ei acestea? Din familia credin-cioasă, precum şi de la Biserică. De toţiaceşti mărturisitori ai ortodoxiei în timpulcomunismului ne amintim cu evlavie,respect şi preţuire în anul în care am intrat.La invitatia preotului Vlad Oneţ, preotcapelan la Penitenciarului Arad, preotulEmil Roman a susținut conferința cu titlul„ Credincioși creștini din zona Araduluiînchiși în perioada 1948-1953” în cadrulSecției exterioare a Penitenciarului Arad.Conferința face parte din cadrul proiec-tului de activitate „ De vorbă cu person-alitățile locale” la care a participat unnumăr mare de deținute. Preotul EmilRoman, un reprezentant de seamă al pre-oției arădene, cu o vastă experiență capreot paroh și profesor al Facultății deTeologie și a Seminarul Teologic dinArad, un slujitor al biericii care a trăit înperioada comunistă simțind chiar înfamilia sa vitregia acelor vremuri, părințiilui fiind închiși în temnițele comuniste.Preotul Emil Roman, un bun cunoscătoral istoriei și a vremurilor tulburi din aceaperioadă, a prezentat contextul istoric încare biserica prin reprezentanții ei și-aumanifestat credința în Dumnezeu, pre-cum și motivele pentru care regimulcomunist a pedepsit prin ani grei deînchisoare pe aceia care nu erau supușisistemului ateu. Au fost amintite numeimportante ale comunității arădene dinperioada 1948-1953, clerici sau simplicredincioși care au făcut ani grei de tem-niță comunistă, amintind aici numele celemai reprezentative pentru credincioșii ară-deni. În discursul său a amintit pe: pr.Ilarion Felea, pr. Dimitrie Gornic, pr. Cor-nel Caceu, pr. Petre Boldor, pr. AlexandruBudai, pr. Gheorghe Bej, pr DemianTudor, preot alături de care el a slujit laparohia Micalaca Veche, pr. Aurel Moise,precum și de maica Patricia EcaterinaCodău, care în luna mai a anului 1955este chemată de Episcopul AndreiMagieru la Arad după o deosebită oste-neală în monahism alături de nume mariale vieții monahicești din acea perioadă,Chiriarhul Aradului intenţionândredeschiderea Mănăstirii Gai. MaicaPatricia şi-a luat ascultarea în serios, lup-tând şi reuşind în justiţie pentru recuper-area unor bunuri funciare (aproximativ 10ha). Având sprijinul Episcopului Andrei şial vicarului, preotul Gheorghe Liţiu,

maica stareță Patricia a reutilat mănă-stirea cu lucruri provenite de la foste insti-tuţii de învăţământ eparhiale, Institutuldiecezan şi Academia teologică, cu utila-je necesare unei gospodării agricole şi areuşit ridicarea unei obşti cu maiciprovenite din rândul ucenicelor şi al fos-telor eleve. Înfiinţează o şcoală mona-hală, unde profesori erau vestiţi preoţiarădeni, precum Ilarion V. Felea, PetreDehleanu și Tudor Demian.La finalul conferinței, preotulcapelan Vlad Oneț alături de preotul EmilRoman și de corul Capelei de la SecțiaExterioară au savârșit o Panihidă în cin-stea celor care și-au pierdut viața în tem-nițele comuniste. Preotul capelan amulțumit preotului Emil Roman pentrucă a răspuns afirmativ chemării de asusține acestă conferință cu titlul „ Cred-incioși creștini din zona Aradului închișiîn perioada 1948-1953” în Anul comem-orativ al apărătorilor Ortodoxiei în timpulcomunismului, datorită faptului că unmembru al Bisericii OrtodoxeRomânești, trebuie să-și cunoască trecu-tul, dar mai ales să învățe din acele vre-muri, cu atât mai mult pentru că per-soanele prezente la această conferință seaflă închise într-un penitenciar.Dezbatere cu tema ,,MaicaDomnului – Născătoare deDumnezeu şi pururea FecioarăMaria”, în Penitenciarul AradMiercuri, 30 august 2017, în aceasteultime zile ale anului bisericesc, lună încare Biserica Ortodoxă Română sărbă-torește un triptic de sărbatori cu semnifi-catie profetică (eshatologică) privindsfârșitul modului de existență al lumiiactuale, la venirea în slavă a DomnuluiHristos, când El va judeca vii și morții,pentru ca drepții să intre în Împărăția Luicare nu va avea sfârșit.La invitaţia preotului Vlad Oneț, preotcapelan al Penitenciarului din Arad, preo-tul Bogdan Oneț, paroh al parohiei Mân-druloc, a susținut în cadrul Secției Exte-rioare a Penitenciarului din Arad,dezbaterea cu titlul „Maica Domnului-Născătoare de Dumnezeu și PurureaFecioară”, o temă închinată Maicii Dom-nului a cărei Adormire o am praznuit lamijlocul lunii acesteia, în data de 15 august.În cadrul dezbaterii s-au adus argu-mente scripturistice, istorice și patristice însusținerea învățăturii ortodoxe referitoare lapururea fecioria Maicii lui Dumnezeu darși lămuriri cu privire la erezia lui Nestorie,învățătură combătută de Sinodul III de laEfes, din anul 431, argumente temeluite pecele două izvoare ale Revelației dum-nezeiești ale Ortodoxiei, care sunt SfântaScriptură și Sfânta Tradiție.Preotul Bogdan Oneț a răspunsdeasemenea și numeroaselor întrebări refer-itoare la acest subiect, întrebări care au venitdin rândul deținutelor prezente la dezbatere.Părintele capelan Vlad Oneţ a mulţu-mit pr. Bogdan Oneț, paroh la ParohiaMândruloc, pentru numeroasele infor-mații oferite prin materialul susținut,așteptându-l și cu alte ocazii în Peniten-ciarul Arad, pentru a propovădui Cuvân-tul lui Dumnezeu și celor aflați în peni-tenciare, conform cuvântului SfinteiScripturi care ne îndeamnă sa-i cercetămpe cei din temniță.
CERCURI MISIONARE

În luna August au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele paro-hii arădene:- Protopopiatul Arad: Firiteaz; TisaNouă; - Protopopiatul Ineu: Vasile Goldiş;Dud; - Protopopiatul Lipova: Ţela; Cuvin;Căpruţa;- Protopopiatul Sebiş: Vidra; Crocna;(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro)
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Duminică 6 august – De Praz-nicul Schimbării la Față a Domnu-lui, Chiriarhul arădean a oficiatSfânta Liturghie arhierească înbiserica parohială cu hramul ,,Sfin-ţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”din Săvârșin, în prezența AltețelorLor Regale Principesa Margaretași Principele Radu. La momentulpotrivit Înaltpreasfințitul PărinteTimotei a rostit un cuvânt de învă-ţătură pus sub titlul ,,Frumuseţeachipului celui dintâi…”Duminică 13 august - În apro-pierea praznicului Adormirii Mai-cii Domnului, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a fost prezent în mijloculcredincioşilor din Parohia Almaş,Protopopiatul Sebiş, unde a săvâ-rșit Sfânta Liturghie. Cuvântul deînvăţătură al Înaltpreasfinţiei Sale afost despre ,,Ajutorul divin înîncercările vieţii”. Luni 14 august – Chiriarhuloficiază Slujba Privegherii  la Para-clisul de vară a Mănăstirii Hodoș-Bodrog din Protopopiatul Arad.După aceasta, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a participat la sluj-ba de Priveghere la MănăstireaArad-Gai, unde a vorbit credincio-şilor prezenţi despre ,,ProhodulMaicii Domnului” ca alcătuireimnografică după modelul celui alMântuitorului, evidenţiind aspec-tele principale ale Mariologiei orto-doxe. În noapte, Înaltpreasfinţia Saa săvârşit slujba Prohodului MaiciiDomnului la Catedrala arhiepisco-

pală din Arad. Cu acest prilej,Arhiepiscopul Aradului a rostitcuvântul de învăţătură cu titlul,,Pilda Bisericii Ortodoxe de prea-cinstire a Maicii Domnului”, adicăimportanţa rânduielii slujbelor înevlavia credincioşilor.Marți 15 august - În ziua praz-nicului Adormirii Maicii Domnu-lui, Înaltpreasfinţitul ArhiepiscopTimotei a oficiat Sfânta LiturghieArhierească la Mănăstirea Hodoş-Bodrog înconjurat de un ales soborieromonahi şi preoţi de la parohiileînvecinate. Cuvântul de învăţăturăal Chiriarhului la acest mare praznica fost pus sub titlul ,,Împărăteasacerului”. În după masa zilei de praz-nic a Adormirii Maicii Domnului,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a popositîn Parohia Firiteaz, ProtopopiatulArad. Cu acest prilej, Înaltpreasfin-ţia Sa a sfinţit o troiţă din lemn,după care a săvârşit slujba Vecer-niei şi înconjorul bisericii. La sfârșit,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei arostit un frumos cuvânt de învăţătu-ră despre ,,Ocrotitoarea BisericiiOrtodoxe Române şi a ţării”. Duminică 20 august - Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a săvârşitSfânta Liturghie în biserica cu hra-mul ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe”a Parohiei Aradul Nou, înconjuratde un sobor de preoţi şi diaconi. Încuvântul de învăţătură adresat cre-dincioşilor, Chiriarhul a vorbit des-pre ,,Iubire şi iertare”, în contextul

citirilor duminicale, îndeosebi aEvangheliei despre Pilda datorni-cului nemilostiv. În după amiazazilei, În după masa zilei, Chiriarhula participat la lucrările AdunăriiOastei Domnului. În cuvântul adre-

sat celor prezenți, ÎnaltpreasfințiaSa a subliniat datoria Oastei Dom-nului de a contribui la continuaîmbunătăţire a vieţii religioase şimorale, biruind încercările şi fră-mântările păgubitoare.

Duminică 27 august - Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a efectuato vizită chiriarhală în mijlocul cre-dincioşilor din parohia Berechiu,comuna Apateu, ProtopopiatulIneu. Pentru început Chiriarhul asfinţit lucrările exterioare și inte-rioare la biserica cu hramul ,,Tăie-rea capului Sfântului Ioan Boteză-torul”. După aceasta,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei asăvârşit Sfânta Liturghie arhie-rească în biserica satului, în pre-zenţa oficialităţilor județene, adomnului Sergiu Bîlcea, vice-președintele Consiliului JudețeanArad, al autorităților locale şi anumeroşi credincioşi. Cuvântul deînvăţătură al Chiriarhului a fost pussub titlul ,,Tinerețe chibzuită”.Apoi, ierarhul a sfințit lucrările dela casa parohială. În după amiazazilei, Chiriarhul a sfințit o capelămortuară în parohia Caporal Alexa,Protopopiatul Arad. Marți 29 august - Cu prilejulsărbătorii Tăierii capului SfântuluiIoan Botezătorul, marți 29 august2017, Înaltpreasfințitul Arhiepis-cop dr. Timotei a poposit în mijlo-cul comunității credincioșilor de laCatedrala Veche din Arad. Împreu-nă cu soborul părinților slujitori dela această parohie, a slujit Sfânta șiDumnezeiasca Liturghie. Cuvân-tul de învățătură al Chiriarhului afost pus sub titlul ,,Sfârșit de cale”. Pr.Drd. Radu ConstantinescuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, August 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.


