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SERIE NOUĂ PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Biserica și Școala, organul de presă alEpiscopiei Aradului a apărut pentru primadată în anul 1877, la 11 februarie, avândsprijinul și binecuvântarea Eparhiei arăde-ne, redactor responsabil fiind VincențiuMangra, viitorul mitropolit al Transilva-niei. Obiectivul acestuia era promovarea șicultivarea ideilor și principiilor religioase șimorale, prin Biserică și Școală, cei doi poliai românismului din Transilvania. Aces-tea au menținut ideea de unitate naționalăprin credință, limbă și tradiții. Faptul că,periodicul a reușit să reziste fără întrerupe-re timp de 71 de ani, se explică prin viziu-nea echilibrată și înțeleaptă a celor ce seaflau în fruntea publicației, însuflețiți deideea unității naționale. La înfăptuirea MariiUniri de la Alba-Iulia,  au fost prezenți șimulți slujitori ai Bisericii românești dinTransilvania, episcopi, protopopi, preoți,reprezentanți ai institutelor teologice-peda-gogice și reprezentanți ai studenților teo-logi. Toți aceștia, alături de cei prezenți, auconsfințit unitatea poporului român, atâtde mult dorită. Aradul a avut un rol decisiv în ceea ceprivește Marea Unire, prin implicarea Bise-ricii, reprezentată prin episcopii ei, IoanIgnatie Papp, Miron Cristea și a fruntașilorConsiliului Național Român, Vasile Goldiș,Ștefan Cicio-Pop, Ioan Fluieraș, IosifJumanca, Alexandru Vaida-Voievod ș.a.Ioan Ignatie Papp supranumit și ”episcopulMarii Uniri” a rămas în istoria eparhieiAradului prin activitatea desfășurată în apă-rarea Bisericii, a școlilor românești confe-sionale și atitudinea prudentă față de guver-nul de la Budapesta, care a dus o politică demaghiarizare. Un rol aparte l-a avut presavremii, atât cea laică, cât și cea religioasă.În acest sens, se disting cele două tipărituri,”Tribuna” și ”Românul” din Arad, dar șiperiodicul ”Biserica și Școala”. Începuturile presei bisericești din Aradse disting prin contribuția ”Societății delectură a elevilor Institutului Teologic”,sprijinită de către profesorul Miron Roma-nul, care, în 1869, tipărea ”Speranția - foaieliterar-bisericească”, sub atenta purtare degrijă a elevului Constantin Gurban, viitorprotopop de Ineu și Buteni și a altor tineriinimoși. Cele două instituții fundamentaleale românilor transilvăneni, Biserica șiȘcoala s-au aflat, încă de la începuturi, încentrul atenției acestei publicații: ”Deremarcat că, încă de la începuturi, în avan-garda mișcării publicistice arădene, se vorafla cele două instituții reprezentative aleromânilor, biserica și școala”.1 Aceastărevistă este excelent redactată, însă, dinlipsa susținerii, și-a încetat activitatea lafinele anului 1869. După un an de pauză,cu forțe proaspete, având sprijinul Bănciide asigurare Transilvania și al altor oamenide suflet, alăturându-li-se și Ioan Slavicide la Șiria, ”Speranția” își reia activitatea.Însuși mitropolitul Andrei Șaguna, văzândînsuflețirea tinerimii române din Arad, seadresează, într-o circulară din anul 1871,”Preacinstiților Părinți protopopi și admi-nistratori protopopești din Arhidieceză”,îndemnându-i să sprijine această publica-ție, care ”înaintează pe terenul bisericescunimea (unitatea n.a.) duhului întru legăturapăcii și a bunei conțălegeri”.2Tot în acelașigând, a fost și George Barițiu, care, mâh-nit fiind de ”indiferentismul clerului față deacastă tânără manifestație literară, scrietinerimei scrisoare de laudă, în care zice că,prin publicația aceasta, și-a câștigat mare

merit în istoria eclesiasticăși este chiar rușine ca cer-curile românești să nu fieîn stare a susține nici unorgan de publicitate peseama lor”.3Cu toate aces-tea, ”Speranția” își înche-ie activitatea, lăsând loculrevistei ”Lumina - foaiebisericească, scolastică,literară și economică”,organ oficial al Sinoduluieparhial. Aceasta apare la1/13 august, 1872, avândca redactor pe GeorgiuPopa, asesor consistorial,fost redactor al revistei”Albina” din Viena.Această publicație reușe-ște să fie tipărită până înanul 1875, când, din moti-ve de ordin material, se”stinge Lumina,” dincauza faptului că se tipăreascump, la o tipografie stră-ină.4 Unul dintre meritelefoii ”Lumina” a fost publi-carea, în paginile ei, a maimultor articole despre”unitatea limbei în cărțile noastre bisericeștide pretutindeni”.5Această abordare a făcutcinste Aradului, care, alături de Sibiu șiCaransebeș, a devenit promotor al unitățiilimbii bisericești. După ce și-a încetat apa-riția ”Lumina”, timp de un an și jumătate,”a rămas mut amvonul literar”.6La 30 ianuarie / 11 februarie 1877, aapărut ”Biserica și Școala”, având titlul ini-țial ”Foaie bisericească, scolastică, literarăși economică”, la fel ca acela al publicațieianterioare ”Lumina”. Subtitlul inițial, de-alungul timpului a suferit modificări deve-nind, ”Revistă bisericească - culturală.Organ oficial al Episcopiei Ortodoxe aAradului” și ”Revista oficială a episcopieiAradului”7.Primul redactor al revistei a fost Vin-cențiu Mangra, care prin călugărie a primitnumele Vasile, iar mai târziu a devenitmitropolit al Ardealului. Programul revis-tei a fost stabilit tot de către Vicențiu Man-gra în articolul din primul număr intitulat:”Cătră onoratulu publicu românu! Biseri-ca și Școala! In hoc signo vinces! Eca devi-sa care ne conduce. Crucea și Evanghelia,credința și doctrina, biserica și școala, nemi-cu mai salutariu și mai necesariu pentrunoi, într-o eră atâtu de molipsită, decâtu arestabili și a înălția prestigiulu acestoru ele-mente și instituții de cultură și de vieția”.8Aceste cuvinte au avut un rol mobilizatorîn ceea ce privește unitatea Bisericii și aneamului românesc din teritoriile aflate subocupație străină. Cele două instituții bise-rica și școala au avut rolul de a aduce într-o ”eră atât de molipsită”, credință, nădejdeși unitate în rândul poporului. Aceste douăinstituții au contribuit într-o foarte maremăsură la educația și întărirea credinței însufletele celor ce aveau să devină, corifei aiMarii Uniri, pentru că un popor fără credi-nță și cultură, nu poate dăinui. Primul număr a apărut în tipografialui Ștefan Gyulai din Arad, iar, începând cunumărul 18 din 1879, publicația a fost edi-tată de Tipografia Diecezană din Arad,înființată de către episcopul de atunci alAradului, Ioan Mețianu, din banii săi per-sonali, dăruită apoi eparhiei. Aici au fosttipărite manuale, cărți, reviste pentru folo-

sul școlilor confesionale și al Preparan-diei.9Periodicul arădean avea să surprindătoate momentele critice în care se găseauromânii în perioada premergătoare Unirii,generate de politica  guvernului maghiar dela Budapesta, care avea intenția să știr-bească autonomia bisericii și să desființe-ze școlile confesionale. În anul 1913, la16/29 iunie, în nr. 24, se regăsește discur-sul P. S. sale Ioan I. Papp, ținut în CasaMagnaților (Parlamentul n. a.) de la Buda-pesta, în care susținea cu tărie drepturilepreoțimii și autonomia bisericească. Estevorba aici despre ”cvincvenalele preoți-lor”, adică ajutorul pe care statul maghiarera dator să-l acorde preoțimii. Episcopulcerea Parlamentului ca ”înaltul guvern să-i asculte părerea ori de câte ori se elabo-rează proiecte de legi, care ating și intere-sele bisericești”.10
În ședința Sinodului eparhial de laArad, din 18 aprilie/1 mai 1916, deputatulVasile Goldiș, în raportul cu privire lamodificarea legilor școlare, a sesizat faptulcă Legea școlară din 1907 a lui Apponyi,este antipedagogică și împiedică poporulromân de a-și manifesta în mod liber cul-tura și tradițiile. Încă din anul 1868, în bazaarticolului de lege XXXVIII, confesiunileaveau dreptul să edifice și să susțină școliprimare și normale confesionale, condu-cerea acestora fiind încredințată autorități-lor bisericești. Legea școlară din 1907,lovea tocmai în această organizare, dorin-du-se desființarea școlilor confesionaleromânești și înlocuirea acestora cu școlicomunale maghiare. ”Prin legea școlară alui Apponyi, școala românească era pusă cutotul la discreția ministrului, care putea des-ființa școlile românești, sub orice pretext.Sute de școale românești au fost închise, înurma acestei legi”.11 În cadrul ȘedințeiSinodului eparhial din 1916, Vasile Goldiș,cere desființarea Legii din 1907 și înlocui-rea ei cu o lege care să permită românilorsă dețină școli confesionale. Doar în acestmod, prin școlile confesionale, unitatearomânilor din Transilvania a putut fi păs-trată, în acest sens, distingându-se anumițiromâni demni, care au luptat pentru acest

ideal, amintindu-l aici pe Vasile Goldiș, fiude preot, o minte sclipitoare, care a datdovadă de curaj și s-a opus regimului de laBudapesta, cerând abrogarea Legii în che-stiune și ”înlocuirea ei prin o lege mai potri-vită, de a facilita cultura poporului romândin patrie”.12
În cuvântul de deschidere al Congresu-lui Național Bisericesc, de la Sibiu, din 17/30iulie 1916, episcopul Aradului Ioan IgnatiePapp a amintit de vrednicul mitropolit IoanMețianu, care a luptat pentru națiunea sa,evocând personalitatea acestuia spre veșni-că aducere aminte, precizând rolul hotărâtorpe care Biserica strămoșească l-a avut îndecursul veacurilor de a ține strâns uniți petoți românii: ”unică moștenire ce ni-a rămasdin moși strămoși, este Biserica națională,această cetate puternică, între zidurile căre-ia ne-am afirmat nu numai existența în cur-sul veacurilor trecute, ci ne-am conservatcele mai scumpe mărgăritate ale vieții noas-tre: limba și credința strămoșească, cu dati-nile noastre creștinești”.13
Au fost și situații ingrate în perioada dedinainte de Unire în care s-au aflat condu-cătorii Bisericii ortodoxe din Transilvania.Astfel, îndată după intrarea în război aRomâniei, în 27 august 1916, episcopulIoan I. Papp împreună cu consistoriul die-cezan, din care făcea parte și Vasile Goldiș,ca notar consistorial, și-a exprimat susține-rea față de guvernul de la Budapesta și fațăde împăratul Francisc Iosif. Deasemenea,și episcopul Caransebeșului Miron Cristea,în nr. 36 / 1916, într-o scrisoare pastorală,a adresat cuvinte de susținere față deMonarhia austro-ungară. În 2 / 15 octom-brie, pe prima pagină a periodicului ”Bise-rica și Școala”, mitropolitul Vasile Mangra,episcopul Ioan I. Papp și episcopul MironCristea au emis o scrisoare circulară cătrecler și poporul român ortodox din Ungariași Transilvania, în care au reluat îndemnu-rile de a sprijini și susține Imperiul austro-ungar. Această susținere fățișă față de impe-riu a conducătorilor Bisericii ortodoxe dinTransilvania era oportună, deoarece în acestfel se puteau evita abuzurile venite din par-tea guvernului maghiar. La nici un an de zile, în 1917, guver-nul de la Budapesta văzând că nu poatedesființa școlile normale care se aflau laArad, Sibiu și Caransebeș, invocând moti-vul că profesorii și elevii nu sunt bunipatrioți, a numit pe lângă fiecare școalănormală câte un comisar guvernamentalcare avea sarcina să participe la ore și săcontroleze activitatea școlară. Aceasta erao încălcare gravă a autonomiei școlare aromânilor, lucru care n-a rămas nesemna-lat de ”Biserica și Școala”, care, începândcu nr. 31 din iulie 1917, până la nr. 47 /noiembrie 1917, a consemnat acest abuz.Motivul invocat de guvern în ceea ce pri-vește statificarea școlilor confesionale orto-doxe române ar fi fost ”ținuta nepatrioticăa unor învățători de la graniță (cu Românian. a.) care s-au depărtat de bunăvoie cu ini-micul”.14 În numărul 34 al periodicului, aapărut o adresă către Vasile Mangra aministrului de culte Apponyi, în care seprevedea ca, în cele trei Preparandii româ-ne, cursurile să nu înceapă până ce acesteanu vor primi avizul guvernului maghiar. Înurmătorul număr, a apărut un articol în careConsistoriul mitropolitan, în frunte cumitropolitul Mangra, a acceptat ca Prepa-randiile să fie controlate de guvern, însăhotărârea ca profesorii să fie numiți de

ministru este inacceptabilă, pentru că s-arproduce ”o vătămare a drepturilor autono-me ale Bisericii”. Totodată, sinodul i-aîndemnat pe românii ortodocși să susținăfinanciar școlile confesionale, pentru a seevita desființarea lor. Temerea guvernuluia fost pe deplin justificată, ceea ce l-a deter-minat pe contele Apponyi să declare că: ”înconstrucția puternică a Ungariei de o miede ani s-au produs crepături care trebuietencuite. În Preparandiile de învățători suntformate generațiile viitoare și cu dreptcuvânt trebuie să așteptăm de la ele, ca săînvețe aceste generații nu numai cum să sereție de la trăderea de patrie, ci ca să fiecetățeni devotați ai patriei ungare”.15
Nici în anul premergător Marii Uniri,”Biserica și Școala” n-a rămas indiferentăfață de actul unirii Basarabiei cu România.Astfel, în nr. 17 din 22 aprilie / 5 mai 1917,într-un articol, intitulat ”Academia Româ-nă și unirea Basarabiei cu România”, s-aamintit faptul că actul de la 9 aprilie este”semnul reînvierii la viața națională româ-nească, este nădejdea de mai bine ce serevarsă în inimile celorlalți români, esteglasul care ne spune că oricât de mari ar fidezamăgirile prezentului, încrederea înputerea de viață a poporului nostru, nu tre-buie să ne părăsească nici un moment”. Înacelași număr, a apărut și cuvântul de salutrostit, în plenul Academiei Române, decătre vicepreședintele acesteia, I. Bogdan.Acest comunicat a fost pentru românii dinTransilvania dătător de speranță, că într-ozi va veni și pentru ei acel ceas, în care sevor bucura de unirea cu frații lor de dinco-lo de Carpați. Între anii 1910 - 1914, guvernulmaghiar, prin contele Tisza Istvan, a încer-cat să-i atragă de partea lui pe fruntașiiromâni, cu scopul de a produce deznațio-nalizarea românilor din Transilvania, lucrurefuzat de aceștia. Pentru că se resimțea tot mai mult, dinpartea românilor, dorința înfăptuirii idea-lului unității naționale, guvernul maghiar ainițiat noi măsuri opresive, a numit comi-sari guvernamentali la Preparandii, supra-veghind îndeaproape conduita preoților șiînvățătorilor români. Mai mult, la începu-tul lunii mai, sunt numiți comisari guver-namentali la Sinoadele eparhiale. La Arada fost numit comisar Barabas Bela, con-ducătorul partidului kossuthist. Acest abuzera de neconceput și însemna o evidentă”încălcare a autonomiei bisericești”.16
Sinodul eparhial a fost convocat laDuminica Tomii, 1 mai 1918, însă, cu oseară înainte, secretarul eparhial VasileGoldiș l-a determinat pe episcop să-i con-voace pe toți membrii la o ședință de taină,în care s-a hotărât modul de contracararea abuzurilor venite din partea guvernuluimaghiar. A doua zi, după Sfânta Litur-ghie, episcopul a intrat în sala de ședințe,a deschis lucrările Sinodului, comisarulfiind de față. ”După cuvântarea episco-pului și după o vorbire scurtă, dar vibran-tă a deputatului Vasile Goldiș, episcopulpur și simplu, l-a luat de braț pe comisar,acesta neștiind nici o iotă românește și, înaplauzele frenetice ale publicului, l-a scosafară, spunându-i, cu un râs sarcastic, căSinodul și-a încheiat dezbaterile pentruParlament. Lucrările Sinodului eparhial din1918, au constituit un act de demnitate înapărarea drepturilor Bisericii ortodoxe.” Pr. drd. Petru UrsulescuContinuare în pagina 2
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Biserica Ortodoxă, ca Biserică aneamului românesc, a sprijinit aspiraţii-le noastre naţionale încă din cele maivechi timpuri, fiind alături de înaintaşiinoştri, clădind sentimentul naţional şioferind ajutor pe întreg parcursul nostruistoric.În ceea ce priveşte conştientizareasentimentului de unitate naţională şi dez-voltarea lui, Biserica Ortodoxă Românăa avut o contribuţie hotărâtoare, căci tre-buie să ne amintim mai întâi de faptul căvolumele tipărite, cărţile de cult, au cir-culat în toate provinciile locuite deromâni, contribuind la uniformizarea cul-tului şi sedimentarea limbajului liturgicromânesc1. Aceste cărţi au circulat dintr-un loc într-altul şi au dus cu ele speranţade unitate naţională şi religioasă româ-nească, fiind cel mai timpuriu şi mai efi-cace mijloc de întreţinere şi creştere asentimentului naţional. În această logicăistorico-bisericească şi naţională seînscrie opera Diaconului Coresi de intro-ducere a limbii române în cultul biseri-cesc, operă ce va fi fost desăvârşită întimpul Sfântul Ierarh Martir Antim Ivi-reanul. De altfel, întreaga operă tipogra-fică a Bisericii nu a vizat numai o pro-vincie sau alta, chiar dacă cea mairodnică a fost în Muntenia, ci toate ţinu-turile locuite de români.2Pravilele tipărite, de exemplu, înMuntenia, au circulat peste tot pe unde aufost români şi nu numai, contribuind launiformizarea moravurilor şi a principii-lor de judecată; ele au configurat obice-iuri de drept şi comportamente. Adesea,prefeţele cărţilor tipărite într-o provincieromânească menţionau în mod exprescă volumul respectiv are ca scop pro-movarea unităţii de limbă şi de neam,ele având un deosebit rol în cultivarea,aprofundarea, creşterea şi dezvoltareasentimentului naţional.Dar, dintre toate acestea, faptul căromânii au început de mult să aibă sluj-ba în limbă vorbită de popor şi binecre-dincioşii români s-au putut ruga Creato-rului tuturor în limba lor maternă,constituie unul din cele mai importantemijloace prin care Biserica noastră a spri-jinit idealul de unitate naţională româ-nească.Primele traduceri în română alecăror urme s-au păstrat ar putea data,deci, din secolul al XIII-lea sau primaparte a secolului următor, în a doua jumă-tate a veacului al XIV-lea trecându-se,sub influenţa slavonismului cultural şi ajoncţiunii oficiale cu Biserica creştinărăsăriteană, la ajustarea versiunilor exis-tente prin introducerea de cuvinte deri-vate din slavonă. Ceea ce a rezultat s-apăstrat în copiile moldoveneşti din seco-lul al XVI-lea ale psaltirilor rotacizante.Fără a fi rezultate definitive, concluziile

de etapă consemnate mai sus marcheazăredeschiderea discuţiei despre începutu-rile culturii scrise în limba română.Jumătatea secolului al XVI-lea esteesenţială pentru dezvoltarea culturiiromâneşti odată cu apariţia tiparului, alecărei începuturi sunt marcate de impri-marea textelor de slujbă religioasă.Activitatea tipografică pe care auînceput-o Macarie, Dimitrie Liubavici şiFilip Moldoveanul a fost continuată deun alt tipograf şi cărturar de seamă, dia-conul Coresi. „Între meşterii tipografi aisecolului al XVI-lea, diaconul Coresiocupă locul cel mai de seamă, întrucât,prin cărţile tipărite de el, a nivelat caleaintroducerii limbii române în cultul litur-gic. De asemenea, folosind în traduceri-le sale textele rotacizante din nordulArdealului, a căror limbă a supus-o uneiserii de modificări, în sensul adaptării lagraiul vorbit în sudul Ardealului şi înnordul Munteniei, Coresi a contribuit laimpunerea acestui grai la baza limbiiromâne literare”.3După ce în perioada 1556-1558 atipărit 2 cărţi în limba slavonă (Octoihul– 1556-1557 şi Triod-Penticostar – 1557-1558), s-a stabilit definitiv la Braşov,unde a început munca de tipărire a unorcărţi în limba română. La acest lucru s-amai adăugat şi interesul material al saşi-lor braşoveni, care puneau la îndemânalui Coresi hârtia de care acesta aveanevoie pentru tipar. Cărţile tipărite înlimba română au fost: Întrebare creşti-nească-1560 sau 1561, Tetraevanghelromânesc-1560 sau 1561, Apostol-1563, Psaltirea şi un Liturghier-1570.Referitor la ultima carte, Psaltirea,este prezentat în epilogul acesteia, moti-vul pentru care diaconul Coresi s-a truditpentru a introduce limba română în car-ţile de cult bisericeşti. „Cu mila lui Dum-nezeu, eu, diaconul Coresi, deacă vădzuică mai toate limbile au cuventul lui Dum-nezeu în limba lor, numai noi, românii, n-avămu, şi Hristos zise, Matei 10, 9 cineciteşte să înţeleagă, şi Pavel apostol încăscrie în Corint 15, 5, ca întru bisearecă

mai vârtos cinci cuvinte cu înţelesul mieusă grăiesc, ca şi aialalţi să învăţ, decâtîntuneric de cuvinte neînţelese într-altelimbi, începutu-se-au a se scrie acestesfente Psaltiri...”4.Chiar dacă au existat multe persoa-ne care au muncit din greu pentru a serealiza aceste traduceri, totuşi românii setemeau de ele. Motivul era unul foartesimplu. În vremea respectivă, toate sluj-bele Bisericii Ortodoxe erau săvârșite înlimba slavonă. De vreme ce reformato-rii introduseseră oficierea slujbelor înlimbile naţionale, românii priveau cuneîncredere traducerile cărţilor de cult înlimba lor. Cunoscut fiind faptul că refor-matorii luterani şi calvini din Ardealîncercau să îi atragă la credinţa lor peromâni, aceștia din urmă se temeau ca nucumva să le fie strecurate pe această caleînvăţături străine. Pentru a liniști neîn-crederea preoţilor şi credincioşilorromâni, diaconul Coresi a tradus şi tipă-rit, în anul 1577, Psaltirea slavo-română,dându-le o dovadă clară că nu doar căr-ţile eretice, ci şi cărţile ortodoxe se pottipări  în limba română, iar dovada incon-testabilă putea fi dată de textul slavontipărit în paralel.Pentru traducerile în limba româ-nă, Coresi a folosit texte mai vechi, păs-trate în manuscris. Marele său merit afost acela că a pus în circulaţie manus-crisele româneşti pe care le-a corectat, șile-a îndreptat, înlăturând arhaismele şiregionalismele, și înlocuindu-le cu expre-sii şi cuvinte din Ţara Românească şi dinsud-estul Transilvaniei, regiuni în careşi-a desfăşurat activitatea. El are meritulnecontestat de a fi contribuit la unificarealimbii literare române, deoarece răspân-dindu-se pe un larg spaţiu geografic, căr-ţile sale au dus pretutindeni cu ele graiulromânesc.Cărţile lui Coresi au avut o largărăspândire în toate ţinuturile româneştidatorită legăturilor comerciale ale Bra-şovului cu Ţara Românească şi cu Mol-dova, datorită boierilor pribegi aşezaţi laBraşov şi, mai târziu, chiar datorită lui

Mihai Viteazul. Prin aceste tipărituri, searăta tot mai limpede unitatea de limbă,de credinţă şi de origine, a românilor depretutindeni.În privinţa textelor româneşti careau stat la baza tipăriturilor coresiene, ceimai mulţi cercetători consideră că estevorba despre traduceri mai vechi. Auexistat mai multe centre de traduceri înromâneşte, căci se cunosc diferite tradu-ceri ale Psaltirii, Evangheliei şi Aposto-lului. Astfel de texte erau folosite şi întimpul lui Coresi, căci tipăriturile dinprima jumătate a secolului al XVI-leanu au putut înlătura nici pe departemanuscrisele. Un alt merit al lui Coresi este acelacă a fost primul nostru cărturar care aluptat în mod conştient pentru introdu-cerea limbii române în slujbe, pentru răs-pândirea ştiinţei de carte în româneşte.Datorită tipăriturilor coresiene s-a răs-pândit tot mai mult scrisul românesc,înlocuind treptat limba slavonă din bise-rică şi din cancelariile domneşti.5În ce priveşte Biblia de la 1688, eaa continuat ritmul permanent de înnoirelingvistică şi literară, până la moderniza-re, cum nu s-a întâmplat în niciuna dinliteraturile sud-est europene, care aurămas la formele scrisului tradiţionalarhaic până după secolul al XVIII-lea.6Aşadar, o naştere, renaştere şi creş-tere a limbii literare româneşti, de la scri-sul străvechi în limba română până lascrierile din secolul al XVII-lea, suntepoci de continuă legătură culturală şide folosire a limbajului viu al poporuluiromân, în evoluţia lui istorică.Foarte important este şi faptul căprimul mare unificator al românilor,Mihai Viteazul, a fost o persoană profundreligioasă care a sprijinit Biserica Orto-doxă Română din Transilvania, cu con-ştiinţa că ajutând credinţa româneascăoferă înaintaşilor noştri o redutabilă armăcontra tendinţelor de asimilare şi dezna-ţionalizare ale străinilor7. Domnii şi voie-vozii români au avut această iniţiativăfericită de a sprijini Ortodoxia româ-nească, credinţa majorităţii românilor,din dorinţa de a contribui la sprijinireaaspiraţiilor de conservare şi unitate naţio-nală. Prezenţa clericilor la marilemomente naţionale este foarte impor-tantă dacă ne gândim la răscoalele luiGheorghe Doja (1514) sau Horea, Cloş-ca şi Crişan (1784), la mişcarea revolu-ţionară a lui Tudor din Vladimiri, ori laRăzboiul pentru Independenţa Româ-niei. Ca să nu mai vorbim de prezenţaalături de neamul nostru în cele douămari conflagraţii mondiale.8Ziarele eparhiale precum „Telegra-ful român” sau „Foaie diecezană”, de laSibiu şi Caransebeş aveau o puternicătentă unionistă, promovând conştiinţa

unităţii de credinţă şi de neam în diferitemateriale, adevărate opere de propagan-dă unionistă. Nu trebuie uitat nici de rolulepiscopului Miron Elie Cristea în cadrulmarii Adunări Naţionale de la Alba Iulia,dar şi înainte, în calitatea lui de episcopde Caransebeş, care a promovat acesteidealuri aşa cum am amintit mai înainteîn publicaţia eparhiei sale „Foaie diece-zană”.După realizarea Marii Unirii de la 1decembrie 1918, în oraşele transilvane aînceput o operă de ctitorire de bisericimajestuoase, catedrale care să aratemăreţia ortodoxiei româneşti şi să oferedemnitate românilor greu încercaţi, de-alungul timpului, în aceste provincii.Astăzi, Ortodoxia românească se mani-festă ca purtătoare a intereselor naţiona-le româneşti, aşa cum a făcut-o de atâteaori de-a lungul timpului, sprijinind apro-fundarea specificităţii româneşti în cadrulconcertului european. Aşa cum spuneaînaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şiMitropolit Nifon, în mesajul transmis cuprilejul Zilei Naţionale a României, 1decembrie 2015, „România Mare, pecare astăzi o celebrăm, este, mai întâi detoate, o stare de spirit, este acea credin-ţă puternică în valorile şi viitorul acestuineam, dar şi conştiinţa că fiecare dintrenoi avem de oferit ţării noastre fidelita-te, disponibilitate şi statornicul angaja-ment în munca noastră cotidiană”.9Masterand Cosmin-Iulian CîrsteaFacultatea de Teologie Ortodoxă șiȘtiințele Educației din Târgoviște1 Adrian Ignat, Aportul Bisercii laMarea Unire de la 1 Decembrie 1918,Ed. Universitară, București, 2011, p. 16.2 Pr. Dr. Gheorghe Manole, „Con-tribuţia Bisericii Ortodoxe la realizareaidealului de unitate naţională”, înAlmanah Bisericesc, Arhiepiscopia Târ-goviştei, Târgoviște, 2018, p. 106.3 Pr. Bogdan Dedu, „Primul maretipograf în slujba limbii române”, ZiarulLumina (28 iunie 2008), p. 6.4 Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu,Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Ed.IBM BOR, București, 2006, p. 154.5 Ibidem, p. 156.6 I.C. Chițimia, „Începuturile scrisu-lui în limba română”, https://dacoro-manica.wordpress.com/studii-cla-sice/profdrdoc-ic-chitimia-inceputurile-scrisului-in-limba-romana/, data accesării:23 aprilie 2018.7 Ștefan Pascu, Marea AdunareNaţională de la Alba-Iulia, încununareaideilor, a tendinţelor şi luptelor de unitatea poporului român, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1968, p. 119.8 Pr. Dr. Gheorghe Manole, „Con-tribuţia Bisericii Ortodoxe la realizareaidealului de unitate naţională”, p. 107.9 Ibidem, p. 108.

Biserica Ortodoxă şi rolul ei în unitatea poporului român

Urmare din pagina 1Episcopul a înaintat contelui Zichy,urmașul lui Apponyi la conducerea Minis-terului Cultelor și Instrucțiunii Publice de laBudapesta un act în care cerea ca autono-mia și drepturile Bisericii și ale preoțimii săfie respectate, fără a mai participa la ședi-nța Sinodului eparhial nici un reprezentantal guvernului. Aceasta a fost ultima ședințăa Episcopiei Aradului sub dominație stră-ină.17
În numărul 46 din 11 / 24 noiembrie1918, în paginile publicației ”Biserica șiȘcoala”, Marele Sfat al Națiunii Românedin Ungaria și Transilvania convoacă Adu-narea de la Alba-Iulia, în ziua de 1 decem-brie 1918, iar în numărul următor, în Scri-soarea pastorală dată de Sinodulmitropolitan în 10 noiembrie 1918, s-ahotărât ca, la serviciile divine să se pome-nească ”Înalta noastră stăpânire națională șiMarele Sfat al Națiunii Române”, și să seomită pomenirea împăratului Austriei. Scri-soarea pastorală se încheie cu rugăciuneade mulțumire alcătuită de către preot dr.Gheorghe Ciuhandu, prin care, cu smere-nie, se cerea ajutor de la Dumnezeu.În urma morții mitropolitului VasileMangra, scaunul mitropolitan de la Sibiu

rămânând vacant, a fost numit Ioan I. Papp,care a devenit ”locțiitor de mitropolit”. Ela fost prezent la toate evenimentele legatede actul unirii. Întrebat de un ziarist dacă vamerge la Alba-Iulia, a răspuns simplu șiînțelept: ”Unde merge poporul, mergemși noi vlădicii”. 18
Cuvântul de încheiere al AdunăriiNaționale de la Alba-Iulia a fost al episco-pului Ioan I. Papp, în calitate de locțiitor demitropolit și copreședinte al Adunării.”Onorată Adunare Națională... Rugăciunide cerere am înălțat și noi astăzi la sfintelealtare cu lacrimi de bucurie...și acum secuvine să aducem rugăciuni de mulțumireînaintea Tronului Dumnezeirii, că a învred-nicit și neamul nostru românesc, de a ajun-ge acel moment să poată da liber cugetelorși sentimentelor sale... nu ne rămâne decâtsă dăm mulțămita noastră, providenței divi-ne pentru că s-a milostivit a ne învrednicide bucuria acestei zile, prin care s-a datînviere și vieață și neamului românesc, dinaceste părți”, la care redactorul conchide:”Frumos și măreț a fost praznicul învieriinoastre și demn de a fi serbat din neam înneam”.19
Acum, la sărbătorirea centenaruluiMarii Uniri, gândurile noastre se îndreap-

tă înspre toți aceia care, prin dăruire și dra-goste de neam și țară, au înfăptuit acestmare act de la 1918. Într-o perioadă în carelibertățile și drepturile românilor au fostcălcate în picioare, cler și credincioși, unițiîntr-un gând și o simțire, au reușit sădepășească granițele strâmte ale Imperiu-lui austro-ungar și să privească spre zoriilibertății. Periodicul ”Biserica și Școala”,alături de celelalte publicații, ”Speranța” și”Lumina”, au căutat să propovăduiască șisă promoveze, atât cât li se permitea dinpartea stăpânirii, idealul sfânt al unitățiituturor românilor.
1 Virgil Valea, ”Cultură și spirituali-tate românească în Arad în perioadainterbelică (1919 - 1940)”, ”VasileGoldiș” University Press, Arad, 2015, p.254
2 ”Biserica și Școala - Revistă Biseri-cească - școlară, literară și economică”,Arad, an LI, 9 ianuarie, 1927, p. 3
3 ” Biserica și Școala - Foaie Biseri-cească - Școlastică, literară și economică”,Arad, an LXI, 1/14 ianuarie, 1917, p. 1
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Majoritatea statelor Europei au unulsau mai mulți ocrotitori spirituali cărora leacordă un loc important în istoria, culturași simbolurile naționale. În contextul ZileiEuropei, 9 mai 2018, vă prezentămSfințiicare ocrotesc Europa creștină:Ocrotitorul principal al Europei esteconsiderat Sfântul Benedict de Nursia, alcărui nume în limba latină înseamnă „cel binecuvântat”. El s-a născut în jurulanului 480 în provincia romană Nursia.Părinţii lui l-au trimis la şcolile dinRoma în vremea când o stăpâneau heruliiregelui barbar Odoacru. Roma treceaatunci printr-o decădere din punct devedere moral. Contextul l-a făcut petânărul Benedict să se retragă în munţiiSubiaco unde a rămas trei ani.Acolo l-a găsit monahul Roman carel-a şi tuns în monahism. Datorită viețiisale virtuoase Dumnezeu l-a învrednicitcu darul facerii de minuni şi vindecări.După un timp, a revenit în Subiaco.Viaţa Sfântului a fost scrisă de SfântulGrigorie cel Mare sau Dialogul dupăîncredinţările celor patru ucenici ai aces-tuia: Constantin, Valentin, Simplicius şiOnorat.Cu şase zile înainte de sfârşitul vieţiipe pământ Sfântul Benedict şi-a săpatmormântul. În ziua a şasea a cerut să fiedus în Biserică. S-a împărtăşit cu SfinteleTaine şi după ce a dat îndemnuri uceni-cilor a trecut la cele veşnice în aceeaşi zide 14 martie 543.Sfântul Benedict a trăitpână la vârsta de 63 de ani. O parte dinmoaştele Sfântului Benedict se află laMănăstirea Casino. O altă parte au fostduse pe la sfârşitul veacului al VII-lea laMănăstirea Fleury din Franţa. SfântulBenedict este considerat patronul spiritu-al al Europei prin prisma faptului că viațași activitatea sa misionară a exercitat oinfluență fundamentală asupra dezvoltăriicivilizației și culturii europene.Sfântul Rupert de Salzburg –AustriaSfântul Rupert de Salzburg s-a născutla sfârşitul secolului al VII-lea. A condusEparhia de Worms apoi cea de Salzburg.Chemat în ţinuturile bavareze de ducelebavarez Theodo, Sfântul Rupert a des-făşurat o bogată activitate misionară, reor-ganizând oraşul Salzburg şi înfiinţândmai multe biserici, mănăstiri şi schituri.Sfântul Rupert a trecut la cele veșnice înziua de Paşti din anul 716/718, dupăoficierea Sfintei Liturghii. El este cinstitde credincioşii ortodocşi în data de 27martie. Sfântul Rupert a fost unul dintrecei mai mari sfinţi care au strălucit înpământurile germane, el fiind consideratApostolul Bavariei și Austriei. Astfel,datorită misiunii desfășurate în acestelocuri, el este numit patronul spiritual alAustriei.Sfântul şi dreptul Iosif –Belgia și CroațiaSfântul şi dreptul Iosif provine dinseminția lui Iuda, din neamul și casalui David. Iosif a fost logodit cu FecioaraMaria, care zămislit de la Duhul Sfânt peMântuitorul Hristos. Iosif îşi vădeştebunătatea din atitudinea lui faţă de sarci-na Fecioarei Maria. Nu numai că nu faceun denunţ legal, ceea ce ar fi dus la pedep-sirea cu moartea a Mariei, potrivit Legiilui Moise (Deuteronom 22,23-24), ci segândeşte să nu facă cunoscut faptul că eaera însărcinată, fugind pe ascuns.El vrea, astfel, să evite s-o facă deruşine căci, în astfel de cazuri, femeia,chiar dacă nu era reclamată, rămânea cureputaţia pătată în ochii oamenilor (Matei1,18-19). Sfântul și Dreptul Iosif a fostales ca ocrotitor al acestor două state, darși a multor orașe de pe glob, datorită rolu-lui important avut în istoria mântuirii.Sf. Ioan de la Rila – BulgariaSf. Ioan de la Rila (cca. 867 – 946)este cunoscut ca ocrotitor al poporuluibulgar și unul dintre cei mai reprezenta-tivi sfinți ai acestui neam.Sfântul Ioan deRila a fost unul dintre primii sfinți can-onizați după încreștinarea bulgarilor. Esteîntemeietorul monahismului bulgar și alprimului așezământ monahal din Bul-

garia, Mănăstirea Rila. Sfântul Ioan deRila este patronul spiritual al Bulgarieidatorită rolului important pe care l-a avutîn Ortodoxia bulgară, fiind un nume dereferință pentru poporul din sudulDunării.Sfinți Chiril și Metodie –Slovacia și SloveniaSfinți Chiril și Metodie au fost doifrați care au dus credința ortodoxăpopoarelor slave din centrul Europei însecolul al IX-lea, acesta fiind și motivulpentru care mai multe state din aceastăzonă îi au ca patroni spirituali. Pregătin-du-și propovăduirea printre slavi, ei auinventat alfabetulglagoliticpentru a puteatraduce Sfânta Scriptură și alte lucrăricreștine în ceea ce în prezent senumește slavona veche. Mai târziu, alfa-betul glagolitic s-a dezvoltat în alfa-betulchiriliccare este folosit și în prezentîn unele limbi slave. Cei doi frați aufost canonizați și li s-a recunoscut cin-stea de Întocmai cu Apostoliipentru activ-itatea lor misionară.Sfântul Apostol Barnaba –CipruSfântul Apostol Barnaba sau Varna-va (gr. Barnabas) a fost unul dintre CeiȘaptezeci de Apostoli și însoțitorul Sfân-tului Apostol Pavel în unele din călători-ile sale misionare. Este pomenit în maimulte rânduri în Faptele Apostolilor și îndouă dintre epistolele Sfântului ApostolPavel, Galateni și II Corinteni.Prăznuirea lui se face în 11 iunie. Ela fost ales ocrotitor al Ciprului pentru fap-tul că a propovăduit creștinismul pe aces-te meleaguri unde a primit și moarte mar-tirică în anul 57.Sfântul Venceslav – CehiaVenceslau I, Venceslav, sau Wence-slas cunoscut drept „Venceslav cel Bun”a fost ducele Boemiei din anul 921 șipână la asasinarea sa în anul 935, în urmaunui complot pus la cale de fratelesău, Boleslau cel Crud. Martiriul său șipopularizarea sa de către mai mulțibiografi i-au creat rapid o reputație debunătate și eroism, ce a determinat ridi-carea sa la cinstea de sfânt și declarareapost-mortem ca rege. El este consideratpatronul spiritual al Cehiei mai ales pen-tru modul în care a condus țara în timpuldomniei sale, fiind considerat un con-ducător dedicat poporului ceh.Sfântul Ansgar (Oscar) –arcaÎntre sfinţii care au marcat istoriaEuropei de Nord se numără Sfântul Ans-gar (Oscar), pomenit în fiecare an în datade 3 februarie şi numit „Apostolul Nor-dului”.Prin activitatea sa misionară, Sfân-tul Ansgar a contribuit la convertireaparţială a danezilor şi suedezilor la creş-tinism, acesta fiind și unul dintre motivelepentru care a fost ales ocrotitor al Dane-marcei. El a fost primul arhiepiscop deHamburg, eparhie înfiinţată în anul 831 cacentru al misiunii pentru ţările nordice.Sfânta Fecioară Maria –PoloniaÎn Biserica Ortodoxă, Sfânta FecioarăMaria este numită Maica Domnului, iarîn cult Preasfânta, Preacurata, Pre-abinecuvântata, Slăvita Stăpâna Noastră,de Dumnezeu Născătoarea şi PurureaFecioară Maria. Toate aceste numiri aleSfintei Fecioare Maria îşi au fundamentdogmatic în hotărârile Sinodului al III-leaEcumenic desfăşurat la Efes în anul 431

(Asia Mică, Turcia de astăzi). La acestsinod s-a hotărât că Fecioara Maria estecu adevărat Născătoare de Dumnezeu(Theotokos) şi s-a mărturisit că ea esteMaica Domnului. Fecioara Maria a fostaleasă ocrotitoarea Poloniei, dar și a altorstate, datorită rolului important avut înistoria mântuirii, ea fiind Maica Domnu-lui, începutul mântuirii noastre.Sfinții Serghie și Gherman –FinlandaSfinții Serghie și Gherman – aceștiSfinți făcători de minuni au fost întemei-etorii Mănăstirii „Muntele Athos deNord“ sau „Marea și Cinstita Lavră“ dela Vallam. Potrivit tradiției, mănăstirea afost întemeiată în anul 992, cei doi Sfințifiind atrași de solitudinea locului și împ-inși de dorința lor de a duce o viațăascetică.Datorită faptului că au pus bazelemonahismului și au contribuit la răspândi-rea creștinismului pe aceste meleaguri eiau devenit ocrotitorii Finlandei.Sf. Dionisie (Denis) – FranțaSfântul Dionisie a fost unul dintre ceişapte episcopi trimişi în Galia de cătreepiscopul Romei în timpul domniei luiDecius (în jurul anului 250), pentru a con-tinua evanghelizarea care până în acelmoment se făcuse doar sporadic, acestafiind și motivul pentru care a fost ales caocrotitor spiritual al Franței. SfântuluiDionisie i s-a încredinţat oraşul Luteţia(Paris). Pentru credința sa, Sfântul a fostsupus unor chinuri feroce și decapitatîmpreună cu mulţi alţi mucenici, pe col-ina care astăzi poartă numeleMontmartre.Se spune că după ce i s-a tăiat capul, sfân-tul a rămas în picioare, şi-a luat capul înmâini şi a mers aşa mai mulţi kilometri,până în locul în care a fost mai apoi bis-erica şi apoi oraşul Saint-Denis.Sfântul Bonifatie – GermaniaSfântul Bonifatie este supranumitApostolul Germaniei, fiind cel care a des-fășurat o amplă misiune de evanghelizareîn ținuturile germanice aflată la răsărit deRin.El a înfiinţat patru eparhii: la Regens-burg, la Freising, la Salzburg şi la Passau.În anul 741 a înfiinţat Mănăstirea Altaich,dar şi Episcopia de Eichstät.După aceastăorganizare a Bisericii din Bavaria, Boni-fatie se va îndrepta din nou spre Thuringiaşi Hesse. Acolo a mai înfiinţat încă treiepiscopii: la Buraburg, în apropiere deMănăstirea Fritzlar, iar în Thuringia laErfurt şi Würzburg. A suferit martiriullaDokkum în ziua de Rusalii a anului 754(sau 755), când a fost ucis împreună cualți 52 de creștini.Sfântul Apostol Andrei –Grecia și RomâniaSfântul Apostol Andrei s-a născut înBetsaida, orăşel pe malul laculuiGhenizaret din Galileea, fiind fiul lui Ionaşi fratele lui Simon-Petru. Înainte de a fiApostol al Domnului, Andrei a fostucenic al Sfântului Ioan Botezătorul.Sfântul Andrei a fost văzător al minunilorfăcute de Hristos, al patimilor şi răstigniriiSale, morţii, învierii, apoi înălţării Lui lacer. Apostolul Andrei i-a urmat lui Hris-tos înaintea celorlalţi apostoli, pentru cares-a şi numit „întâi chemat”, el fiind încred-inţat că acesta era Hristos, cel pe careproorocii L-au proorocit mai înainte şi L-au propovăduit. Sinaxarele bizantineamintesc că Apostolul cel întâi chemat apropovăduit în Bitinia şi Pont, precum şiîn alte ţinuturi ce se află lângă Marea

Neagră.Ajungând în Sciţia, la Dunăre, ela propovăduit geto-dacilor, romanilor şigrecilor aflaţi în acele teritorii, motiv pen-tru care a fost ales ocrotitor al acestorstate.Sfântul Patriciu – IrlandaSfântul Patriciu s-a născut în Britania,în jurul anului 385. La vârsta de 16 ani afost capturat de pirați și vândut robîn Irlanda, unde a fost trimis să pască oile.Recâștigându-și libertatea după 6 ani, s-a întors în Britania. A intrat în rândul cleri-cilor, iar în 432 s-a întors în Irlanda,devenind marele apostol al acestei țări.Sfințit episcop al Irlandei, a evanghelizatcu râvnă poporul din acea insulă, i-a con-vertit pe mulți la credința creștină și aorganizat Biserica locală, în ciuda unormari dificultăți, fapt pentru care esteocrotitor al Irlandei. În jurul anului 444 aîntemeiat episcopia Armagh, în apropierede Belfast.A murit lângă orașulDownînanul 461, în Irlanda de Nord.Sf. Apostol Petru – ItaliaSfântul Apostol Petru era pescar dinBetsaida, la Marea Galileei, şi se chemaSimon înainte de a se întâlni cu Domnul.Era frate cu Sfântul Apostol Andrei, „celîntâi chemat” la slujirea credinţei. Era celmai vârstnic dintre cei doisprezece Uceni-ci şi deseori vorbea în numele Apostolilor,rugând pe Învăţătorul să le tâlcuiască înţe-lesul tainelor credinţei. Apostolii Petru șiPavel sunt ocrotitorii Romei, oraș unde auprimit moarte martirică, fiind și patroniispirituali ai Italiei.Sf. Ioan de Riga (Janis Pommer) – LetoniaJanis Pommer s-a născut în 1876,într-o familie de țărani în Letonia. Aabsolvit Seminarul Teologic din Riga șiapoi Academia duhovnicească de la Kiev.În 1912 a fost hirotonit în treapta de epis-cop iar în 1918 a fost numit arhiepiscop.Din 1921 până la martirajul său el a fostconducătorul Bisericii Ortodoxe din Leto-nia.Ca arhiepiscop, Janis Pommer a aju-tat foarte mult la restabilirea BisericiiOrtodoxe din Letonia, întărirea bazei salefinanciare și creșterea numărului de cred-incioși, devenind patron spiritual al țăriidupă trecerea sa la cele veșnice și tre-cerea în rândul sfinților.Sfântul Nicolae –Lituania și ItaliaSfântul Nicolae s-a născut pe vre-mea împăraţilor Diocleţian (284-305) şiMaximian (286-305) în cetatea Pataradin Asia Mică. Părinţii săi, Teofan şiNona, au murit în timpul unei molime, pecând Sfântul era mic de ani, şi, de aceea,a fost crescut de un unchi, care purta totnumele de Nicolae şi era episcop al aceleicetăţi. Acesta l-a învăţat bunele deprindericreştine şi dreapta credinţă, iar la vârstapotrivită l-a rânduit între clericii Bisericii,apoi l-a hirotonit preot. Pentru nespuselelui virtuţi a fost ales şi hirotonit episcop alcetăţii Mira, din Lichia. Sf. Nicolae s-aarătat mult-milostiv către cei săraci şiapărător al celor nedreptăţiţi. Când s-aîntrunit cel dintâi Sinod Ecumenic de laNiceea, în anul 325, a luat parte şi Sfân-tul Nicolae, care l-a mustrat pe Arie pen-tru rătăcirea sa.Sfântul Willibrord –Luxemburg și OlandaSfântul Willibrord s-a născut înNorthumbria. El a propovăduit în Irlanda,apoi în Frisia, Olanda (c. 690) împreunăcu alţi unsprezece călugări englezi, fiindnumit Apostolul frizilor (popor german-ic din zona Olandei de astăzi).Şase ani mai târziu, a fost hiro-tonitepiscopcu numele de „Clement”. Și-a stabilit sediul în Utrecht.Timp de 40 deani Willibrord a activat în teritoriul frizilor,motiv pentru care este socotit patronulspiritual al Luxemburgului și al Olanei.Misiunea sa a fost întreruptă între 714 şi719  pentru că noul rege al frizilor Rad-bod a dorit să revină la păgânism.Muncalui printre frisieni a adus multe roade, darnu numai acolo ci şi în Heligoland şiDanemarca. El a înfiinţat mănăstirea dinEchternach în Luxemburg în 698 unde seaflă şi moaştele sale.

Sfântul Apostol Pavel –Italia și MaltaSfântul Pavel a fost bărbat învăţat,fariseu şi rabin în religia evreilor, ucenical lui Gamaliel şi cunoscător al întregiiînvăţături din vremea sa. Se numea Saulînainte de a veni la credinţă şi era de orig-ine din Tarsul Ciliciei. Împuternicit desinedriul din Ierusalim, Pavel a prigonitcumplit pe cei ce mărturiseau credinţa înHristos şi propovăduiau Învierea Lui. Pecând călătorea spre cetatea Damascului,pentru a prinde pe creştinii de acolo, Saula văzut pe Domnul, Care i S-a arătat închip minunat, şi a crezut în El, lepădândrătăcirea în care trăise până atunci. Dinclipa aceea, Saul s-a dovedit un neînfricatpropovăduitor al credinţei creştine şi, subnoul nume de Pavel, a fost unul dintre ceimai mari Apostoli ai lui Hristos.Sfântul Gheorghe –Estonia, Portugalia și AngliaSfântul Mare Mucenic Gheorghe (+303), supranumit „purtătorul de biruință”(grec. tropeophoros), prăznuit în fiecarean la 23 aprilie, este unul dintre cei maicunoscuți și venerați apărători ai creștin-ismului, numeroase biserici având hramulsău, iar numele său fiind îmbrățișat demulți creștini. A trăit pe vremea împărat-ului Diocleţian (284-305). S-a născut cafiu al unor părinţi creştini, GherontieStratilatul şi Polihronia, care aveau să-şisfârşească viaţa muceniceşte. A fost ostașîn garda imperială. Sfântul a mărturisitdeschis că este creştin şi că înţelege să slu-jească în oastea împăratului numai caucenic al lui Hristos. Uimit de aceastămărturisire, Diocleţian a dat poruncă să fiedus în temniţă şi pus la chinuri, ca să selepede de credinţă. Nu a renunțat la cred-ința sa și a suferit martirul prin decap-itare.Numeroase state l-au adoptat caocrotitor, recunoscut fiind pentru curajulsău în mărturisirea lui Hristos.Sfântul Apostol Iacob –SpaniaSfântul Apostol Iacob, originar dinBetsaida a fost pescar, devenind princhemarea Mântuitorului unul dintre ceidoisprezece Apostoli. A fost fiu al luiZevedeu şi al Salomeii, frate al SfântuluiIoan Evanghelistul. I se mai spune Iacovcel Mare sau fiul lui Zevedeu pentru a fideosebit de Iacov cel Mic sau Iacov al LuiAlfeu.După ce Mântuitorul i-a chemat laapostolat pe Sfântul Petru şi Andrei, i-achemat la slujirea apostolatului şi pe fiiilui Zevedeu, Ioan şi Iacob. Sfântul Iacoba predicat Evanghelia lui Hristos și peteritoriul actual al Spaniei, fapt pentrucare este socotit ocrotitor al acestui stat.Sfântul Ierarh Sigfrid –SuediaSfântul Ierarh Sigfrid este cel carea adus lumina Evangheliei lui Hristosîn Suedia de astăzi, tocmai de aceeaeste supranumit şi LuminătorulSuediei. El l-a botezat în anul 1008 laHusaby, în estul provinciei Gothland,pe Regele Olof Skötkonung, ReginaEstrida, copiii şi curtea lor. Astfel,Sfântul Sigfrid este protectorul cate-dralei, al oraşului său de reşedinţăVäxjö şi al Suediei.Sfântul Ștefan I al Ungariei –UngariaSf. Ștefan I al Ungariei (în ma -ghiară Szent István király „Sfântul RegeȘtefan”, n. 969, Strigoniu – d. 15august 1038, Alba Regia) a fost un regeal Ungariei, considerat întemeie -torul Regatului Ungariei, primul regecreștin al maghiarilor, membru al CaseiArpadiene. Având în vedere roluldeosebit de important ocupat în istoriapoporului maghiar, el este consideratocrotitorul Ungariei.Ţările Regatului Unit al Marii Bri-tanii au ocrotitori pe următorii sfinţi: Sfân-tul Gheorghe (Marea Britanie), SfântulPatriciu (Irlanda), Sfântul Andrei (Scoția),Sfântul David (Ţara Galilor).sursa:http://basilica.ro/sfintii-care-ocrotesc-europa-crestina/
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Marți, 22 mai 2018, la sediulArhiepiscopiei Aradului, au avut loc, cubinecuvântarea și în prezența Înaltpreas-fințitului Părinte Arhiepiscop Timotei,lucrările ședinței de constituire a noiiAdunări Eparhiale a ArhiepiscopieiAradului, pentru legislatura 2018-2022.În deschidere, în biserica cu hramul,,Adormirea Maicii Domnului”, a fostoficiată slujba de Te-Deum de cătrePreasfințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Araduluialături de un sobor de preoți și diaconi. Încele ce au urmat, în sala de ședințe a Cen-trului eparhial a Arhiepiscopiei Aradului,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a sub-liniat importanța organismelor bisericeșticu rol deliberativ, precum AdunareaEparhială adresând atât un cuvânt de bun
venit noilor membri desemnați pentru operioadă de 4 ani, precum și un cuvânt derecunoștință pentru efortul membrilor

adunării eparhiale din mandatul 2014-2018. După momentul constituirii, prinvalidarea mandatelor reprezentanţilor

aleşi (zece clerici şi douăzeci mireni), aufost aprobate componenţa comisiilor delucru, a secretariatului, precum şi desem -narea membrilor Consiliului Eparhial, aiConsistoriului Eparhial şi ConsistoriuluiMonahal Epar hial, fiind nominalizaţi şidelegaţii clerici pentru Consistoriul Mit-ropolitan şi Consistoriul Monahal Mitro-politan. Totodată, au fost aleşi şi cei treidelegaţi, care vor reprezenta EparhiaAradului, împreună cu Chiriarhul locului,în Adunarea Naţională Bisericească.Lucrările s-au încheiat cu rugăciuneaadresată Bunului Dumnezeu şi cu îndăti-nata agapă oferită la reşedinţa arhiepis-copală.Membrii Adunării Eparhiale aArhiepiscopiei Aradului pentru man-datul 2018-2022, sunt:

Membri clerici 1. Pr. Teodor Pavel2. Pr. Nicolae Rădulescu 3. Pr. RaduBocșa 4. Pr. Liviu Pamfiloiu 5. Pr.Ștefăniță Muț 6. Pr. Voicu Ivănuț 7. Pr.Romulus Francescu 8. Pr. CălinMădăluță 9. Pr. Valentin Herbei 10. Pr.Dorel Moț Membrii laici   11. Dl. Ghe-orghe Falcă 12. Dl. Dorel Căprar 13. Dl.Iustin Cionca 14. Dl. Gheorghe Seculici15. Dl. Vasile Heredea 16. Dl. VasileBăețan 17. Dl. Călin Abrudan 18. Dl.Horhat-Coraș Emanuel 19. Dl. OvidiuCiocan 20. Dl. Ioan Chirla 21. Dl. Efti-mie Miuțescu 22. Dl. Mircea Godea 23.Dl. Gheorghe Costea 24. Dl. GeorgeMușătoiu 25. Dl. Marius Oneț 26. Dl.Doru Sinaci 27. Dl. Teodor Cilan 28. Dl.Marius Turnea 29. Dl. Radu Scrofan 30.Dl. Gabriel Popuța 

Expresia „ad fontes” (înapoi la izvoare)rezuma în perioada Renașterii îndemnul lareînnoirea studiului umanioarelor. Acelașiimbold, dar de data aceasta transpus îndomeniul teologiei dogmatice, i-a animat șipe cei care propun în acest an publicului olucrare unică în istoria teologiei românești,Hotărârile Dogmatice ale celor şapteSinoade Ecumenice, volum apărut la Edi-tura Basilica a Patriarhiei Române.Secolul al XX-lea a însemnat pentruîntreaga Teologie ortodoxă o reîntoarcere lasursele biblice şi patristice, o re-centrare areflecţiei teologice în metoda şi duhulPărinţilor, în experienţa şi comuniunea Bis-ericii. Din această dinamică a recursului lasursele biblice şi patristice ale teologiei nua făcut abstracţie Teologia Dogmatică, care,în România, a înregistrat o înnoire consid-erabilă prin contribuţia excepţională a părin-telui Dumitru Stăniloae (1903-1993). Darînnoirea Dogmaticii Ortodoxe, ca delim-itare de influenţele scolasticii apusene, caasumare creatoare în interiorul Tradiţiei Bis-ericii, a metodei şi duhului Părinţilor, reprez-intă un proces care continuă şi astăzi, fiinddeparte de a se fi încheiat. Efortul consid-erabil al dogmatiştilor români din ultimiiani de aprofundare şi explicitare a Tradiţieidogmatice ortodoxe, de înţelegere şi val-orificare a adâncurilor de viaţă şi experienţăale dogmei în unitate cu spiritualitatea şicultul Bisericii, de răspuns creator la diverse-le problematici înscrise pe agenda lumiiglobalizate şi secularizate reprezintă semnulunei preocupări constante pentru afirmareaeclesială, experimentală a dogmei şi vieţiicreştine. În acest efort al înnoirii DogmaticiiOrtodoxe, recursul la surse este esenţial şicălăuzitor în elaborarea unei teologii auten-tice, delimitate de diversele nuanţe şi inger-inţe subtile ale ideologiilor modernităţii şipostmodernităţii. Pe de altă parte, doarplecând de la surse, dincolo de construcţi-ile de manual, fortificate, în cele mai multecazuri, în disputele confesionale ale sec-olelor trecute, după o metodă şi cu o termi-nologie de împrumut, vom putea stabilizadinamic dialogul cu ceilalţi creştini şi cu

cei care nu sunt creştini în contextul Europeişi al lumii actuale.În această dinamică teologică se înscrielucrarea Hotărârile Dogmatice ale celorşapte Sinoade Ecumenice, semnată depărintele Sorin Şelaru, conferenţiar la Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă „JustinianPatriarhul” din Bucureşti, în calitate de coor-donator, împreună cu domnii teologi ViorelComan şi George Gherga, foşti studenţi aiFacultăţii de Teologie Ortodoxă dinBucureşti, care acum îşi perfecţioneazăstudiile la Universitatea Catolică din Leu-ven, Belgia, corectura finală a textelortraduse fiind realizată de protos. dr. PolicarpPîrvuloiu.Un promițător început în recuperarea surselorO asemenea lucrare numărând 573 depagini, apărută în acest an la Editura Basil-ica a Patriarhiei Române – care cuprindetextele cu cea mai mare autoritate în Biser-ica Ortodoxă, după Sfintele Scripturi –, esteunică în istoria Dogmaticii şi teologieiromâneşti, fiind rodul unei bune conlucrăriîntre cei care au alcătuit-o, deşi au existat înRomânia, în decursul ultimului secol, uneleîncercări în acest sens. Proiectul lucrării areîn vedere trei obiective: a) reunirea tuturorhotărârilor dogmatice ale Sinoadelor Ecu-menice în integralitatea lor; b) prezentareaunei traduceri cât mai fidele sensului literalşi dogmatic al termenilor; c) oferirea unuiacces direct la textul sursă, text aparţinândcelei mai bune ediţii critice a momentului.Astfel, concepţia volumului este inedită atâtprin conţinut, cât şi prin formă, marcând uneveniment editorial-teologic de excepţie.Hotărârile Dogmatice ale celor şapteSinoade Ecumenice ale Bisericii Ortodoxetraduse în limba română sunt însoţite detextul sursă grec şi latin în oglindă, de tex-tele patristice receptate şi aprobate de uneledintre aceste Sinoade – Scrisoarea a douaa Sfântului Chiril către Nestorie (430),Scrisoarea a treia a Sfântului Chiril cătreNestorie cu Anatematismele (430),Scrisoarea de împăcare trimisă de SfântulChiril al Alexandriei către Ioan al Antio-

hiei (433), Tomul lui Leon al Romei cătreFlavian al Constantinopolului (449),Scrisoarea sinodală a episcopilor reuniţi laConstantinopol (382) - de introduceri con-cise, de o bibliografie extinsă şi bine artic-ulată în construcţia şi înţelegerea problem-aticii abordate, de note de subsol careexplicitează textele şi termenii teologici,precum şi contextele şi implicaţiile dog-matice, lingvistice, istorice şi teologice alecelor şapte Sinoade Ecumenice. Traduc-erea textelor din această lucrare urmeazăcu fidelitate originalul grec şi latin (acolounde nu există textul grec) al textelor aşacum este acesta editat înConciliorum Oec-umenicorum Decreta (G. Alberigo et alii,1973), cu câteva excepţii: a) secţiunea intro-ductivă din Scrisoarea a treia a SfântuluiChiril către Nestorienu este inclusă în ediţiadin 1973 şi a fost preluată din E. Schwartz(ed), Acta Conciliorum Oecumenicorum,I/I, 1, 33-34 (textul în limba greacă)şi Patrologia Graeca (PG) 77, 106-110(textul în limba latină); b) textul grec şi latinal părţii introductive din Scrisoarea deîmpăcare a fost preluat din PG 77, 173-178; c) paragraful de început al definiţieidogmatice a Sinodului al IV-lea Ecumeniceste adăugat din ediţia critică GiuseppeAlberigo (ed.) Conciliorum Oecumenico-rum Generaliumque Decreta din 2006.Hotărârile Sinoadelor Ecumenice exprimă Tradiţia vie a BisericiiLucrarea Hotărârile Dogmatice alecelor şapte Sinoade Ecumenice nu doaroferă un instrumentar teologic-dogmatic deexcepţie, întregind şi adâncind metodolog-ic gândirea dogmatică românească, ci oferădate preţioase privind exerciţiul sinodalităţiişi sobornicităţii Bisericii. Ea apare în con-textul în care, după Sfântul şi Marele Sinoddin Creta (2016), este nevoie să reflectămteologic şi practic la „funcţionalitatea” Orto-doxiei la nivel global într-o lume secular-izată şi globalizată. Introducerile succinte latextele Sinoadelor şi traducerile acestoraevidenţiază câteva aspecte definitorii ale

modului de gândire şi lucrare sinodal alPărinţilor Bisericii:a) scopul principal al Sinoadelor a fostafirmarea unităţii de credinţă ortodoxe, mar-când, în faţa ereziilor, hotarele adevărului decredinţă;b) Părinţii Bisericii reuniţi în SinoadeleEcumenice aveau conştiinţa că îi continuăpe Apostoli şi exprimă Tradiţia vie a Bis-ericii, această conştiinţă dogmatică având uncaracter sincronic şi diacronic;c) Sinoadele Ecumenice nu inoveazădogmatic, metodologia Părinţilor fiindexercitată în conformitate şi fidelitate cre-atoare cu Sfintele Scripturi şi Tradiţia Bis-ericii de până la ei, fiind totodată expresiasinodalităţii şi sobornicităţii Bisericii. Înacest context, un rol important îl au flori-legiile patristice;d) Dogmatizarea sinodală era strânslegată de mărturisire, de calitatea de păs-tori în mijlocul comunităţilor, calitate pecare Părinţii, din interiorul Tradiţiei, o expri-mau într-o viziune unitară asupra vieţii,experienţei şi teologiei Bisericii;e) Credinţa mărturisită şi formulată laSinoadele Ecumenice, deşi oferă răspunscontextual provocărilor iscate în Bisericăprin virulenta propagare a ereziilor,depăşește contextul istoric dat, devenind,prin exercitarea sinodalităţii, credinţa sobor-nicească a Bisericii;f) Credinţa mărturisită şi formulată sin-odal nu reprezintă un simplu exerciţiu teo-retic, desprins de viaţa, experienţa şi TradiţiaBisericii, ci are caracter eclesial-experi-mental-soteriologic;g) Hotărârile Dogmatice ale Sinoade-lor Ecumenice exprimă şi structureazăconştiinţa dogmatică a Bisericii, fiind nor-mative pentru Biserică, pentru reflecţia teo-logică şi dimensiunea mărturisitoare şi mân-tuitoare a vieţii creştine.Prezentată într-un stil sobru, academicşi foarte clar, fără forţări conceptuale şi ter-minologice, cu o explicitare a termenilorasumaţi în traducere şi cu o onestă conştiinţăa limitelor oricărei traduceri în cazul unortermeni, cu suficiente nuanţări teologice

care întregesc tabloul problematicii abordateşi cu o elasticitate creatoare în prezentareatextelor, lucrarea menționată se înscrie, fărătăgadă, în semnificativele realizări ale dog-matiştilor ortodocşi români în epoca post-Stăniloae. Ea acoperă un gol de conţinut şimetodă în Dogmatica românească, oferindun instrumentar teologic-dogmatic indis-pensabil cercetării şi, totodată, reamintindu-ne fiecăruia dintre noi de importanţa fun-damentală a surselor, într-o depăşirecreatoare a vechilor manuale şi metode dinarealul Dogmaticii Ortodoxe a ultimelorsecole. O asemenea lucrare era aşteptată înteologia ortodoxă română şi credem, avândîn vedere competenţa autorilor, că editareaei reprezintă un fructuos şi promiţătorînceput în recuperarea surselor, în aprofun-darea eclesială a dogmelor printr-o teologievie şi creatoare, în continuitate mărturisi-toare cu Tradiţia Bisericii, cu metoda şiduhul Părinţilor.Pr. Prof. Dr. Cristinel IojaDecanul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Aradsursa: http://ziarullumina.ro/un-volum-inedit-hotararile-dogmatice-ale-sinoadelor-ecumenice-dum-133533.html

Duminică, 27 mai anul 2018, în ziuaPraznicului Pogorârii Sfântului Duh, bise-rica cu hramul ,,Nașterea Domnului ” –Parohia Micălaca Veche II din Arad a fostneîncăpătoare pentru mulțimea de preoți,credincioși, oficialități centrale, județene șilocale care au venit să înalțe rugăciuni pen-tru odihna sufletului celui ce a fost, vredni-cul de pomenire părintele Iacob Bupte, tre-cut la cele veșnice în data de 24 mai 2018.În această zi de Praznic al Rusalilor, înbiserica parohială din Micălaca Veche,unde vrednicul părinte a fost paroh peste 37de ani, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, dimpreună cuPreasfințitul Părinte Emilian Crișanul-Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului,înconjurați de un sobor de aproximativ 50de preoți și diaconi din întreaga Eparhie aAradului și din alte Eparhii, au oficiat slu-jba de înmormântare a părintelui iconom-stavrofor Iacob Bupte, fost vicar-adminis-trativ al Eparhiei Arad. La slujba de

înmormântare au participat și oficialitățilecentrale și locale, primarii localitățilorvecine, reprezentanți ai altor culte și sute decredincioși, astfel încât biserica a devenitneîncăpătoare.La finalul slujbei precum și în serile depriveghere, Înaltpreasfințitul Părinte Tim-otei a rostit un cuvânt de învăţătură în carea arătat contribuția părintelui Iacob Buptela bunul mers al vieții bisericești din cuprin-sul Arhiepiscopiei Aradului, scoțându-i înevidență virtuțile și calitățile care l-au car-acterizat în viață, transmițând, totodatămângâiere și nădejde familiei îndoliate.Preaonoratul părinte Flavius Petcuț,protopop al Aradului, a prezentat viața șiactivitatea părintelui Iacob pe parcusul celor72 de ani cât i-a rânduit Bunul Dumnezeusă trăiască pe acest pământ:Părintele Iacob Bupte s-a născut ladata de 07 decembrie 1945 în localitateaMoroda din Județul Arad, cursurile școliiprimare și generale le-a urmat la Școala

Generală din localitatea natală; a fostlicențiat în Teologie la Institutul Teologicdin Sibiu. În anul 1968 se căsătorește cudoamna preoteasă Iosana, Dumnezeubinecuvântându-le căsnicia cu două fete,Cristina și Iuliana. A fost hirotonit preot peseama Parohiei Chișlaca, ProtopopiatulIneu la data de 27 octombrie 1968, de cătrePF Părinte Patriarh Teoctist, pe atunciepiscop al Aradului. Între anii 1972-1979a fost preot în Parohia Târnova, iar dinanul 1979 până în prezent a slujit la Paro-hia Micalaca Veche. Din 1 noiembrie 1980până în anul 2013 a fost consilier eco-nomic și vicar administrativ la CentrulEparhial Arad.Trupul neînsufleţit al părintelui Iacob afost apoi luat şi purtat pe braţe de preoţi înprocesiunea de înconjurare a bisericii, dupăcare, cortegiul funerar s-a deplasat spreCimitirul Parohial din Micălaca-Arad,acolo unde a fost depus trupul părinteluispre odihnă veșnică.

În cea de-a doua seară de priveghe ală-turi de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului s-a aflat și Preas-fințitul Părinte Siluan, Episcopul OrtodoxRomân al Ungariei, care în cuvântul plin deemoție, transmis celor de față, a conturatpersonalitatea vrednicului și jertfelniculuislujitor al lui Hristos, preotul Iacob Bupte,de pe vremea când au fost amândoi mem-bri în cadrul unui important proiect euro-pean proiect transfrontalier ce a adus șimodernizarea parcului ce împrejmuieșteBiserica „Nașterea Domnului” din Micăla-ca Veche. Ierarhul a menționat că și-ar fidorit să mai slujească împreună cu părinteleîn biserica unde de atâtea ori l-a invitat șicare acum se inveșmântează în chip deoes-bit și cu pictură, însă Bunul Dumnezeu arânduit ca părintele Iacob să plece spreveșnicie în mod neașteptat.Dumnezeu să îl ierte și să îl așeze înrândurile drepților! Preot Bogdan Oneț

Ședința de constituire a noii Adunări Eparhiale a Arhiepiscopiei Aradului

Un volum inedit: Hotărârile Dogmatice ale Sinoadelor Ecumenice

Părintele Iacob Bupte, fost vicar administrativ al Arhiepiscopiei Aradului, a trecut la cele veșnice



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Slujire Arhierească și sfințirede cruci la Mănăstirea Roșia

În Duminica Samarinencei, a 5-a după
Paști, Chiriarhul arădean, Înaltpreasfințitul
Părinte Timotei a efectuat un popas duhovni-
cesc la Mănăstirea închinată Sfinților Arhan-
gheli Mihail și Gavriil din satul Roșia, Proto-
popiatul Sebiș. Cu acest prilej Înaltpreasfințitul
Timotei a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica
mănăstirii, înconjurat de un sobor de preoți, în
prezența obștii monahale de maici, conduse
de maica stareță stavrofora Haritina Cârdei și
a numeroșilor credincioși. Din sobor a făcut
parte și Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector bis-
ericesc.

În cuvântul de învăţătură, Chiriarhul
arădean a vorbit sub titlul ,,Hrană adevărată”
(cf.citirilor scripturistice: Fp.Ap. 11; Ioan 4),
pentru întreținerea ființei omenești, care nu
este numai cea pământească ci și cea cerească,
în vederea lucrării mântuitoare, spre câștigarea
împărăției cerești, apa cea vie arătând Sfintele
Taine ale Bisericii, iar mâncarea pentru care
ostenesc ucenicii Mântuitorului, împlinirea
voii lui Dumnezeu. Convorbirea Mântuitoru-
lui cu samarineanca, plecând de la cele mate-
rial, privește realitatea celor spiritual, credin-
cioșii având datoria a le deprinde, a subliniat
Înaltpreasfinţia Sa.La finalul Sfintei Liturghii,
Înaltpreasfinția Sa a sfințit crucile ce vor fi
așezate pe turla bisericii și a oferit hrisov de
mulțumire familiei Dr. Moșteoru din Tim-
ișoara, care au donat aceste frumoase cruci
pentru mănăstire. Răspunsurile la Sfânta
Liturghie au fost date de un grup de studenți de
la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.
Felea” din Arad.Târnosire de biserică în satul Bruznic

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,
Arhiepiscopul Aradului, a târnosit duminică,
13 mai 2018, biserica ,,Sfântul Apostol Andrei”
din Satul Bruznic, Parohia Zăbalț, Pro-
topopiatul Lipova. Chiriarhul arădean a fost
întâmpinat cu multă bucurie și emoție în curtea
noului lăcaș de cult de către un sobor de pre-
oți, de oficialitățile locale în frunte cu domnul
primar Florin Țole și de mulțimea de credin-
cioși.

Ierarhul a târnosit lăcașul de cult cu Sfân-
tul și Marele Mir, l-a stropit cu apă sfințită, a
așezat sfinte moaște în piciorul Sfintei Mese și
a săvârșit întreaga rânduială de sfințire a pic-
turii și a Sfântului Altar.

Slujba de sfințire a fost urmată de Sfânta
Liturghie săvârșită de către Înaltpreasfințitul
Părinte Timotei în lăcașul de cult, înconjurat de
soborul de preoți și cu participarea mulțimii de
credincioși. Din soborul de slujitori au făcut
parte, Părintele Nelu Mercea, Protopopul
Lipovei, Pr. paroh Cristian Ungureanu, Pr. pen-
sionar Gheorghe Dehelean, Pr. Dumitru Popa
de la Parohia Neudorf, Pr. Aurel Blidariu de la
Parohia Țela, Pr. Daniel Ungur de la Parohia
Păuliș, Pr. Cosmin Balint de la Parohia Lipo-
va Băi, Pr. Arxinte Mureșan de la Parohia
Sederhart, Pr. Valentin Săvușcă de la Parohia
Dorgoș și Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector
bisericesc.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinți-
tul Părinte Timotei a vorbit despre ,,Lumina lui
Hristos Domnul” (în baza pericopelor scrip-
turistice ale duminicii:Fp. Ap. 16; Ioan 9) care
luminează tuturor dând strălucire puterilor
sufletești, minții, simțirii și voinței, spre o
deplină afirmare a vieții, așa cum arată încă de
la început Evanghelia Sfântului Ioan (cap. 1).
Biserica, atât prin cuvinte, cât și prin lucrare, în
sfintele slujbe subliniază acest adevăr, din citir-
ile biblice ale zilei deprinzându-se acest aspect
cu ceea ce un mare filosof și literat îndeamnă
a face spre dobândirea de cât mai multă lumină
(Goethe), adică înzestrările omului spre
desăvârșire. Domnul Însuși a venit în lume ca
aceasta să aibă viață, și mai multă să aibă (cf.
Ioan 10). Mai ales în perioada pascală, ridi-
carea unei biserici, prin tot ceea ce înseamnă
ea, este o mărturie a luminii sfinte primite și
întreținute în sufletele oamenilor de credință, a
subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Spre finalul sfintei slujbe, Înaltpreasfinți-
tul Părinte Timotei a oferit preotului paroh Cris-
tian Ungureanu distincția de iconom în semn de
aleasă prețuire și apreciere pentru hărnicia și
purtarea de grijă de care a dat dovadă în tre-
burile gospodărești ale parohiei, în mod special,
în construirea acestei frumoase biserici.

Părintele paroh a mulțumit tuturor celor
care au contribuit la înălțarea și înfrumusețarea
sfintei biserici. A mulțumit Bunului Dumnezeu
și Înaltpreasfințitului Părinte Timotei pentru
aleasa purtare de grijă, dar și pentru prezența în

mijlocul bunilor credincioși din Bruznic, pre-
oților și credincioșilor prezenți.Praznicul Înălțării Domnuluila Catedrala Veche din Arad

Joi, 17 mai 2018, cu prilejul praznicului
împărătesc Înălţarea Domnului şi a Zilei Eroilor,
Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul
Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-
coni, a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Veche
din Arad. Din sobor au făcut parte Pr. paroh Tra-
ian Micoroi, Pr.prof. Cristinel Ioja, Decanul Fac-
ultății de Teologie Ortodoxă din Arad, Pr. prof.
Ioan Tulcan, Pr. Ioan Lazăr, Arhid. Tiberiu Arde-
lean, inspector eparhial.

Cuvântul de învățătură rostit de Chiriarhul
arădean a fost pus sub titlul ,,Jertfire înălțătoare”
(cf. Fp. Ap. 1; Luca 24), adică cea care privește
legătura între jertfa Crucii și preamărirea Mântu-
itorului arătată în momentul înălțării la ceruri,
părtășia la lucrarea mântuirii înălțând pe credin-
cioși, mai ales pe cei ce au dovedit jertfa supremă
a propriei ființe pentru unitatea credinței și nea-
mului, cum sunt toți martirii și eroii. În istoria țării
și a Bisericii, unii ca aceștia s-au învrednicit de un
cult bine meritat, consfințit de legile bisericești și
de Stat, după cum este și Ziua Eroilor odată cu
praznicul Înălțării Domnului la ceruri. În conso-
nanță cu citirile zilei, s-au adâncit și cuvintele
Mântuitorului în legătura praznicelor Învierii și
Înălțării, precum și a Pogorârii Sfântului Duh (cf.
Ioan cap. 3 și 7).

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul
Părinte Timotei, împreună cu soborul de preoți și
diaconi ai catedralei, a oficiat o slujbă de pomenire
pentru eroii căzuți la datorie pentru apărarea țării
și a neamului. O slujbă de pomenire s-a săvârșit
și la troița din curtea Catedralei.

După aceasta, Înaltpreasfințitul Părinte Tim-
otei, Arhiepiscopul Aradului a fost prezent, împre-
ună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, la
monumentul Ostașului Român din Piața Avram
Iancu, unde a oficiat o slujbă de pomenire pentru
Eroii neamului. Chiriarhul în cuvântarea rostită a
vorbit despre biruințele Armatei Române în
numele credinței și unității neamului.

După aceea a săvârșit o slujbă de pomenie în
fața Palatului Administrativ în cinstea eroilor Rev-
oluției din decembrie 1989, care și-au jertfit viața
pentru apărarea țării și a credinței strămoșești și la
Cimitirul Pomenirea.

La festivitate au participat reprezentanți ai
Unității Militare din municipiul Arad, din partea
primăriei locale și a diferitelor instituții adminis-
trative și culturale din oraș.

Astfel de evenimente și slujbe de pomenire
s-au desfășurat în majoritatea parohiilor din
cuprinsul eparhiei, mai cu seamă în cele care au
monumente și troițe înălțate în semn de recunoșt-
ință pentru eroii locali, care s-au jertfit pentru
neam, credință și țară.Slujire Arhierească și binecuvântare de lucrări înParohia Sălăjeni

În Duminica a 7-a după Paști (a Sf. Părinți de
la Sinodul I Ecumenic), 20 mai 2018, Înaltpreas-
fințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a
poposit în mijloc credincioșilor din Parohia Sălă-
jeni, Protopopiatul Sebiș.Cu acest prilej, Chiri-
arhul arădean a săvârșit Sfânta Liturghie
arhierească în biserica parohială cu hramul
,,Adormirea Maicii Domnului”, înconjurat de un
sobor de slujitori, în prezența oficialităților locale
și a numeroși credincioși. Din sobor au făcut parte
Pr. Alexandru Botea, Protopopul Sebișului, Pr.
Gheorghe Morar din Parohia Macea, Preot Paroh
Sandu Costin și Arhid. Tiberiu Ardelean, inspec-
tor eparhial.

La momentul rânduit, Înaltpreasfinția Sa a a
adresat credincioșilor prezenți un cuvânt de învăță-
tură despre ,,Unitatea credinței și părtășia Sfântu-
lui Duh” (cf. Fp. Ap. 20; Ioan 17), adică este
îndemnul în rugăciune la Sfânta Liturghie de a se
înfăptui și păstra în Biserică și ca o contribuție la
buna așezare a lumii. Aceasta face parte din mis-
iunea bisericească ce continuă pe cea a Mântu-
itorului, după cum reiese și din citirile zilei, adică
Rugăciunea Arhierească a Mântuitorului, precum
și cuvântarea Sfântului Ap. Pavel către clerul efe-
sian. Chipul unității dumnezeiești este călăuzitor
pentru cel al Bisericii, alcătuită din toți cei cred-
incioși. În Anul Centenar al Marii Uniri românești
Biserica noastră adâncește, prin învățătură și viață,
sensul unității credinței și neamului spre cinstirea
făuritorilor de istorie și urmarea lor cu aceiași tărie
pe mai departe, a îndemnat Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul acestei slujiri, Înaltpreasfințitul
Părinte Timotei a săvârșit slujba de sfințire a
lucrărilor efectuate la lăcașul de cult, a sfințit o
troiță și lucrările de renovare de la casa paro-
hială.

La finalul Sfintei Liturghii, Preotul Sandu
Costin, pentru frumoasa lucrare administrativ pas-
torală desfășurată în parohie și în semn de
apreciere din partea Chiriarhului, a fost hirotesit
întru sachelar.

Părintele paroh a mulțumit Înaltpreasfințitu-
lui Părinte Timotei pentru slujire și pentru dis-
tincția oferită, și în mod special pentru binecu-
vântarea părintească oferită parohienilor, precum
și tuturor oficialităților și credincioșilor prezenți la
această sărbătoare a parohiei.Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena, sărbătorițiîn AradÎn ziua de prăznuire a Sfinților Mari Împărațiși întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa,Elena, luni, 21 mai, Chiriarhul arădean, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, a participat la Sfân-ta Liturghie săvârșită în biserica cu hramul,,Adormirea Maicii Domnului”, a Parohiei Arad-Centru, de către Părintele Cristinel Ioja, DecanulFacultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad și Arhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial.Credincioșii s-au bucurat de prezența înmijlocul lor a Întâistătătorului Eparhiei arădene,care la momentul rânduit, pe baza citirilor scrip-turistice ale sărbătorii și a Sinaxarului, le-a vorbitcelor prezenți despre ,,Împărăție pământească șiîmpărăție cerească” într-o legătură providențialăpăzită de Sfinții Împărați prăznuiți, pentru afir-marea învățăturii și vieții creștine într-o epocăimportantă a istoriei Bisericii universale spre dez-voltarea ulterioară. Analizând activitatea Sfântu-lui Constantin cel Mare, putem deduce că polit-ica lui religioasă a fost caracterizată mai ales princâteva fapte de o importanță majoră: Edictul de laMediolan (313), mutarea capitalei imperiului laConstantinopol, convocarea Sinodului I Ecumenicde la Niceea (325). Mama împăratului Constan-tin, Sfânta Elena, a descoperit la Ierusalim, lem-nul Sfintei Cruci. De asemenea, Ierarhul făcândreferire la Apostolul zilei, a arătat lucrarea min-unată prin care Dumnezeu, l-a chemat la aposto-lat pe Sfântul Ap. Pavel, drept ,,vas ales care să-Iducă numele înaintea neamurilor”, prin acea,,lumină din cer, ca de fulger, care l-a învăluit deo-dată” (cf. Fapte 9).Părintele decan i-a mulțumit Chiriarhuluipentru prezență și binecuvântarea oferită credin-cioșilor la această zi de sărbătoare.Praznicul Rusaliilor sărbătorit de arădeniDuminică, 27 mai 2018, de Praznicul Rusali-ilor, numeroşi credincioşi au participat la SfântaLiturghie oficiată în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad. În ziua PrazniculuiPogorârii Sfântului Duh, slujba a fost săvârşită deÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni.În cadrul cuvântului de învăţătură cu titlul,,Înnoirea vieții” (cf. citirilor praznicului: Fp. Ap.2; Ioan 7 şi 8), Chiriarhul s-a referit la Psalmul alesal sărbătorii, care pune în lumină mulțimeadarurilor Sfântului Duh, revărsate peste credin-cioși, aceasta pentru înaintarea continuă și trăireaduhovnicească. Viața însăși este un dar ceresc cese cere mereu prețuit prin apropierea de Dum-nezeu care vine în întâmpinarea strădaniiloromenești. Preamărirea Mântuitorului prin Jertfa Saînălțătoare are urmare în trimiterea Mângâietoru-lui pentru ucenicii Săi și a tuturor celor ce primesccuvântul și îl fac lucrător prin harul dumnezeiesc.Pogorârea Sfântului Duh, drept aceea, este șipraznicul întemeierii Bisericii ca Trup tainic alMântuitorului, din care creștinii fac parte,chezășuind astfel prin bogăția darurilor sfinte,înnoirea vieții lumii, a subliniat ÎnaltpreasfințiaSa. După săvârșirea Sfintei Liturghii, s-a oficiato slujbă specială, numită Vecernia Rusaliilor, încadrul căreia au fost rostite șapte rugăciuni şi aufost binecuvântate frunzele de nuc sau de tei careamintesc simbolic de limbile ca de foc prin cares-a arătat harul Duhului Sfânt lucrător în uceniciilui Hristos, trimişi de El să binevesteascăEvanghelia Sa în limbi diferite, adică la popoarediferite, până la marginile pământului, începând dela Ierusalim.Frunzele de tei sau de nuc se aduc în Dumini-ca Rusaliilor la biserică pentru că au forma unorlimbi şi prin aceasta se binevesteşte bucuriarăspândirii Evangheliei lui Hristos în toată lumeaprin propovăduirea Tainei mântuirii oamenilor îniubirea lui Hristos şi a Preasfintei Treimi.Slujire Arhierească și sfințirede școală nouă în ParohiaAgrișu MareÎn ziua Praznicului Sfintei Treimi, luni, 28mai 2018, credincioșii din Parohia Agrișu Mare,s-au bucurat de două evenimente ce au avut loc încomunitatea lor. În primul rând de faptul că înaceastă zi de mare sărbătoare, în mijlocul lor s-aaflat Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului. Cu acest prilej Înaltpreasfinţia Saa săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul„Cuvioasa Paraschiva”, păstorită de către Părin-tele Marius Leucuța. Din sobor au făcut partePărintele Adrian Zaha, protopop al Ineului și fostpreot în această parohie, Pr. Teodor Păiușan din

Parohia Târnova, Pr. Teodor Feier din ParohiaDrauț, Pr. Voicu Ivănuț din Parohia Chier, Pr.Paroh Marius Leucuța, Pr. Fulviu Terpe din Paro-hia Stinapari, Jud. Caraș-Severin, Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial și Arhid. Florin Sirca,inspector școlar în cadrul IȘJ Arad.În cuvântul deînvățătură, Chiriarhul arădean a vorbit despreSfânta Treime în doctrina și viața Bisericii, accen-tuând aceasta în contextul Centenarului MariiUniri și a Anului omagial al unității de credință șide neam care are ca temei unitatea ființei dum-nezeiești în treimea Persoanelor și milostivireadivină peste întreaga lume.După Sfânta Liturghie, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a săvârșit o slujbă de binecu-vântare a noii școli din parohie. Școala a fost final-izată printr-un proiect guvernamental accesat dedomnul primar Florin Farcașiu, împreună cu Con-siliul local Târnova. Școala a primit denumirea,,Preot Romul Motorca”, cel care a început con-struirea bisericii din Agrișu Mare, în anul 1934. Pefațada școlii a fost placat un bust al preotuluiRomul Motorca.La aceste evenimente din viața parohiei auluat parte: doamna Florentina Horgea, PrefectulJudețului Arad, domnul Iustin Cionca, Președin-tele Consiliului Județean Arad, doamna AncaStoenescu, Inspector Școlar General Arad, dom-nul Nicolae Pellegrini, Inspector Școlar AdjunctArad, domnul Florin Farcașiu, Primarul local-ității, doamna Simona Stan, Consilier județean,doamna Lenuța Bisorca, Directorul școlii, foști șiactuali directori de școli în localitățile din vecină-tate. Alături de preoții care au slujit în sobor, laaceastă inaugurare s-au adăugat: Pr. Achim Gianidin Parohia Dud, Pr. Florin Avram din ParohiaPrunișor, Pr. Florin Culda din Parohia VasileGoldiș, Pr. Alin Pingica din Parohia Arăneag și Pr.Sorin Streulea din Parohia Ciuntești,Cu acest prilej, Chiriarhul arădean a adresatcelor de față un cuvânt de felicitare pentru aceastărealizare și a evocat personalitatea preotuluiRomul Motorca și contribuția pe care a avut-o înviața parohiei.
AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Slujire arhierească în Parohia Șiria În duminica a cincea după Paști (a Samari-nencei), credincioșii parohiei Șiria au participat laSfânta Liturghie oficiată, de către PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, înconjurat de un sobor depreoți și diaconi: preotul paroh Savu Pavel șiBotezatu Iulian de la parohia Șiria, protosinghelulEmanuel Cucu și preotul Florin Țucudean de laMănăstirea Feredeu, Arhid. Mircea Proteasa șiArhid. Gheorghe Lehaci.Preasfințitul Emilian Crișanul a rostit uncuvânt bogat de învățătură la duminica a cinceadupă Paști (a Samarinencei), unde a evidențiatfaptul, că nu a fost întâmplător acest dialog la fân-tâna lui Iacov, cel care a primit de la Dumnezeunumele de Israel. Hristos Domnul îi cere apăacestei femei și arată smerenia Sa, dar și dorințade a provoca dialogul, pentru ca treptat să-șidescopere dumnezeirea Sa. Astazi în lume suntmulte fântâni, dar în Biserica lui Hristos vomregăsi mereu apa cea vie care este izvorul nesecatal harului Lui Dumnezeu. Omul este o ființăsocială și trebuie să fie mereu în dialog cu toțisemenii și în același timp să-și apere credința și săstea departe de toate rătăcirile.La final preotul paroh Pavel Savu i-a mulțu-mit Preasfințitului Emilian Crișanul, pentru faptulcă a poposit la Șiria și că le-a oferit un prilej demare bucurie credincioșilor parohiei Șiria.Liturghie Arhierească laSchitul ,,Bunavestire”, AlmașÎn Duminica a 6-a după Paști (Vindecareaorbului din naștere), 13 mai 2018, PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, a efectuat un popas desuflet la Schitul ,,Bunavestire” din ComunaAlmaș, Protopopiatul Sebiș. Ierarhul a fost prim-it cu multă bucurie de obștea de călugări în fruntecu Părintele Protos. Dr. Agapie Corbu, starețulașezământului monahal.Cu acest prilej, Preasfinția Sa a slujit la Slujbade Priveghere și Liturghia Sfântului Ioan Gură deAur, după rânduiala atonită din această mănăstire.Preasfințitul Părinte Emilian a adresat obștiimonahale un cuvânt duhovnicesc de învățătură cureferire la Evanghelia zilei despre vindecare orbu-lui din naștere și despre viața monahală, în general.Liturghie Arhierească în Parohia Șega II cu prilejulsărbătoririi hramului
Praznicul Înălțării Domnului a prilejuit

pentru slujitorii și credincioșii parohiei Arad-
Sega II momente de bucurie si înălțare

sufletească. Pe de o parte, această zi specială
constituie sărbătorirea celui dintâi hram al noii
bisericii parohiale, dedicat memoriei eroilor jert-
fiți pentru credință si neam. Pe de altă parte,
anul acesta bucuria serbării a fost binecuvântată
de prezența și slujirea Sfintei Liturghii a Preas-
fințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcopul vicar
al Arhiepiscopiei Aradului. Din soborul slujitor
au făcut parte preaonoratul părinte protopop
Flavius Petcuț, preoții slujitori ai acestei biseri-
ci precum și preotul pensionar Zaharia Iova.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a
evidențiat câteva aspecte importante pentru viața
și credința noastră.

Astfel, Preasfinția Sa a arătat că prin acest
praznic, în care se evocă Înălțarea Domnului
Iisus Histos în slava Tatălui, confirmându-se
prin aceasta dumnezeirea sa, suntem chemați și
noi să ne înălțăm duhovnicește. Acest fapt este
posibil tocmai pentru aceea că, deși omenește
vorbind înălțarea înseamnă despărțire, prin
promisiunea Sa către Apostoli și prin ei tuturor
creștinilor dealungul veacurilor, El a mărturisit
că va rămâne împreună cu ei si cu noi toți. Con-
cretizarea acestei promisiuni s-a realizat în
momentul Cincizecimi, adică al Pogorârii
Duhului Sfânt, încât prin Tainele Bisericii noi
actualizăm în permanență lucrarea harului în
viața noastră, deci și prezența Mântuitorului în
noi, spre întruparea bucuriei prin care se alungă
toate tristețile lumii păcatului.

După încheierea Sfintei Liturghii a fost
săvârșită slujba parastasului pentru Eroii Nea-
mului. Preasfinția Sa a rostit o pareneză în care
i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul
eroilor români căutând a se jertfi prin rugăciune,
prin postire si prin implicarea în viața parohială
și socială, fapte prin care moștenirea lăsată de
înaintași să fie continuată și aureolată de stră-
daniile noastre.

La final, Preasfinția Sa i-a felicitat pe slu-
jitori si pe credincioși pentru efortul constant
depus intru finalizarea monumentalei biserici.

Apoi, părintele paroh, preotul Andrei Dîr-
baș a mulțumim ierarhului pentru prezență, slu-
jire și cuvintele de învățătură, oferindu-i un fru-
mos buchet de flori ca semn al recunoștintei.Liturghie Arhierească în Parohia Zădăreni

În Duminica a 7-a după Paști (a Sf. Părinți
de la Sinodul I Ecumenic), 20 mai 2018, Preas-
fințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar
al Arhiepiscopiei Aradului, a fost prezent în
mijlocul credincioşilor Parohiei Zădăreni, Pro-
topopiatul Arad.

În dimineața zilei, Preasfințitul a fost
întâmpinat în fața bisericii de către un sobor de
preoți, în frunte cu preaonoratul părinte Flavius
Petcuț, protopopul Aradului, precum și de pri-
marul comunei Zădăreni, doamna Doina Petri.
Cu această ocazie, Preasfinția Sa a slujit Sfânta
Liturghie în biserica cu hramul ,,Sfinții Împărați
Constantin și Elena”. Din sobor au făcut parte:
Pr. Flavius Petcuț, protopopul Aradului, Pr.
Paroh Sorin Higioșan, Ieromonahul Veniamin
Stan, Arhid. Mircea Proteasa și Arhid. Gheorghe
Lehaci.

 În cuvântul de învățătură, Preasfințitul
Emilian le-a vorbit celor prezenți despre Rugă-
ciunea Mântuitorului Iisus Hristos pentru uni-
tatea celor care vor crede în El și a Bisericii
întemeiate de El. Simbolul de Credință alcătuit
de Sfinții Părinți de la primele două Sinoade
Ecumenice exprimă într-o formă concentrată
Învățătura Evangheliei. Noi avem datoria de a
crede în Domnul Iisus Hristos că este Dum-
nezeu adevărat și Om adevărat și să Îl mărtur-
isim în lume în comuniune cu Biserica Orto-
doxă. Să ne rugăm pentru unitatea Bisericii si a
poporului român, a fost îndemnul Preasfinției
Sale.

După cuvântul de învățătură, părintele
paroh Sorin Higioşan a mulţumit Ierarhului pen-
tru bucuria prilejuită prin acest popas de suflet
în mijloc parohienilor, de asemenea, preotul
paroh a mulţumit oficialităților, invitaților și
tuturor credincioşilor prezenţi.

Au urmat rugăciunile de binecuvântare a
prinoaselor aduse cu prilejul prăznuirii hramu-
lui bisericii, după care Preasfințitul Părinte Emil-
ian Crișanul, a sfințit clopotul pentru capela
mortuară a parohiei.

Sărbătoarea hramului s-a încheiat printr-
un spectacol folcloric oferit de ansamblul de
dansuri populare din localitate.Sfinții Împărați Constantin șiElena, cinstiți la MănăstireaArad-Gai

Luni, 21 mai 2018, la sărbătoarea Sfinților
Împărați Constantin și mama sa, Elena, Preas-
fințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al
Arhiepiscopie Aradului a fost prezent la Mănă-
stirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” din cartierul
arădean Gai. Continuare în pagina 6
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Cu acest prilej, Ierarhul a săvârșit Sfânta și

Dumnezeiasca Liturghie în biserica nouă a mănă-
stirii, împreună cu Părintele Protos. Macarie
Deleu, duhovnicul mănăstirii, Pr. Vasile Chindriș
de la Parohia Variaș, Pr. Iulian Botezatu de la
Parohia Șiria, Arhid. Mircea Proteasa și Arhid.
Gheorghe Lehaci, în prezența obștii monahale de
maici, în frunte cu maica stareță monahia Ecate-
rina Joldeș și a pelerinilor veniți la sfânta slujbă. La
momentul rânduit, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt
de învățătură despre rolul pe care l-au avut cei doi
împărați în istoria Bisericii creștine: Constantin ca
și protector al Creștinismului iar mama sa Elena,
mare sprijinitoare a locurilor sfinte prin zidirea
de biserici în cele mai importante locuri ale activ-
ității pământești a Mântuitorului (Sfântul Mor-
mânt, Biserica Nașterii din Betleem etc). La final,
Preasfinția Sa i-a felicitat pe cei care poartă numele
celor doi mari sfinți.

Preasfințitul Părinte Emilian a împărtășit cu
Trupul și Sângele Domnului mulțimea de cred-
incioși, tineri și vârstnici, care s-au pregătit și au
primit dezlegare pentru aceasta.Hramul bisericii din Parohia Horia

Duminică, 27 mai 2018, la sărbătoarea
Pogorârii Sfântului Duh, Preasfințitul Părinte
Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei
Aradului a fost oaspetele Parohiei Horia, din Pro-
topopiatul Arad, care şi-a serbat hramul bisericii.
Ierarhul, însoţit de Arhid. Mircea Proteasa și Arhid.
Gheorghe Lehaci, a fost întâmpinat la poarta bis-
ericii de către Protopopul Aradului, preotul Flav-
ius Petcuţ, şi preotul paroh Adrian Murg, împre-
ună cu primarul comunei Vladimirescu, domnul
Ioan Crişan, membri ai Consiliului local şi un
număr mare de credincioşi. Sfânta și Dum-
nezeiasca Liturghie s-a săvârşit într-o atmosferă
sărbătorească, în biserica frumos împobobită cu
flori şi ramuri de tei.

La momentul rânduit, Preasfinția Sa a rostit
un bogat cuvânt de învățătură în care a explicat
importanţa sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt şi a
lucrării Duhului la nivelul vieţii creştine person-
ale şi comunitare, precum şi în cult şi în creaţie.
Preasfințitul Părinte Emilian a împărtășit cu Trupul
și Sângele Domnului mulțimea de credincioși,
adulţi și copii, care s-au pregătit și au primit dezle-
gare pentru aceasta.

Îndată după otpustul Sfintei Liturghii s-a
săvârşit, după rânduială, Vecernia Plecării genun-
chilor. A urmat slujba de hram cu înconjurarea bis-
ericii şi rostirea Evangheliilor şi a ecteniilor îndăti-
nate, după care Ierarhul a asistat la un program de
dansuri populare susţinut de Ansamblul „Horiana”
a elevilor de la Şcoala Gimnazială Horia. La final
Preasfinţitul Părinte Emilian i-a felicitat pe cred-
incioşii prezenţi la acest eveniment şi a împărţit
iconiţe copiilor şi dansatorilor.Slujire Arhierească la hramulbisericii din Parohia Sebiș II

În ziua Praznicului Sfintei Treimi, credin-
cioșii din Parohia Ortodoxă Sebiș II, Pro-
topopiatul Sebiș, și-au sărbătorit hramul bis-
ericii. Aceștia au avut bucuria de-al avea în
mijlocul lor, la această zi de sărbătoare, pe Preas-
fințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar
al Arhiepiscopiei Aradului. Cu această ocazie
Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu
hramul ,,Sfânta Treime”, înconjurat de un sobor
de preoți și diaconi și în prezenţa a numeroşi
credincioşi, copii, tineri și vârstnici. Din sobor
au făcut parte: Preotul Paroh Cătălin Rus-Mer-
cea, Preotul Patriciu Covaci din Timișoara, Pr.
Dan Pavel, fost protopop al Ineului, Pr. Vasilie
Nistor, Pr. Mihail Popa, Pr. Beniamin Gligor,
preoți pensionari, Arhid. Mircea Proteasa și
Arhid. Gheorghe Lehaci.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul
Emilian le-a prezentat credincioșilor prezenți
învățătura principală a Bisericii Ortodoxe despre
Persoanele Sfintei Treimi. Despre cele Trei Per-
soane ale Sfintei Treimi mărturisim când rostim
Simbolul credinţei, că noi credem „întru Unul
Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului
şi al pământului…, şi întru unul Domn Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care
din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii…,
şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul,
Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu
Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit…”. Orice
lucrare a Bisericii se înfăptuiește în numele Sfin-
tei Treimi, orice act liturgic sau rugăciune per-
sonală începe cu invocarea numelui Sfintei Trei-
mi, a mai subliniat Preasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii Preotul Paroh
Cătălin Rus-Mercea, a mulțumit Preasfinţiei
Sale precum și autorităților prezente pentru cin-
stea și onoarea, dragostea și bunăvoința de a
poposi în mijlocul credincioșilor din Sebiș la
această sărbătoare din viața comunității paro-
hiale.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 
Seminariștii arădeni au susținut Exam-enul de Certificare a Competențelor Profe-sionale în prezența Chiriarhului locului
Conform metodologiei în vigoare, elaborată

în consultare cu delegaţii Sfântului Sinod a Bis-
ericii Ortodoxe Române şi emisă de Ministerul
Educaţiei Naţionale, elevii absolvenţi ai clasei a
XII-a de la Seminarul Teologic Ortodox arădean
au susţinut marţi, 8 mai 2018, examenul de Cer-
tificare a competenţelor profesionale. S-au înscris
la acest examen 14 absolvenţi.Înaltpreasfinţitul
Părinte Timotei, având şi calitatea de preşedinte de
onoare al comisiei de examen, a fost prezent la
deschiderea şi derularea programului, fiind
întâmpinat la sosirea în şcoală de către Preacucer-
nicul Părinte Profesor Pompiliu Gavra, directorul
Seminarului, de către membrii comisiei şi de ele-
vii absolvenţi.

După rugăciunea din capela Seminarului şi
cuvântul ierarhului, a început examenul propriu-
zis, care s-a desfăşurat pe două coordonate:
susţinerea lucrărilor de atestare profesională şi
susţinerea probelor practice. Examenul a început
cu proba de susţinere a lucrărilor la disciplinele
Dogmatică şi Studiul Noului Testament, lucrări ce
au fost coordonate de părinţii profesori Codin
Şimonca-Opriţa şi Sergiu-Vlad Sandu. Temele
alese au fost diverse, arătând preocuparea elevilor
seminariști în această direcție. Examenul a con-
tinuat cu proba practică, care a constat, conform
Metodologiei, în examinarea absolvenţilor la dis-
ciplinele Liturgică, Muzică bisericească, Catehet-
ică şi Omiletică, elevii fiind examinaţi de părintele
profesor Dacian-Emilian Nan şi profesor Marius
Lăscoiu-Martin. Toţi cei 14 candidaţi înscrişi au
fost declaraţi admişi, cu note între 7 şi 10.Chiriarhul arădeana participat la festivitatea de absolvire a studenților Facultății  de Medicină Dentarădin cadrul UVVG Arad 

Marți, 8 mai 2018, Înaltpreasfințitul Părinte
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a dat curs invi-
tației din partea conducerii Universității de Vest
,,Vasile Goldiș” din Arad, de a participa la festiv-
itatea de absolvire a studenților Facultății de Med-
icină Dentară.

Cu acest prilej, Chiriarhul arădean i-a felic-
itat pe toți absolvenții acestei facultăți și le-a urat
mult succes în cariera aleasă.Ierarhii arădeni au participatla manifestările dedicate ZileiEuropei și Independenței deStat a României

Miercuri, 9 mai 2018, în municipiul Arad au
avut loc manifestări militare, religioase și cultur-
ale organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Inde-
pendenţei de Stat a României şi Zilei Europei
precum şi Zilei Comemorării şi Reconcilierii, la
care Arhiepiscopia Aradului a fost reprezentată de
către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timo-
tei, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian
Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-
lui. La toate sediile instituțiilor au fost arborate
drapelul național al României și al Uniunii
Europene.

Manifestările comemorative s-au desfășu-
rat în Piața Avram Iancu din centrul municipiului
Arad. După salutul drapelului de luptă şi al gărzii
de onoare și intonarea Imnului naţional al
României, Înaltpreasfinția Sa în fruntea soborului
de preoți a oficiat serviciul religios prescris pen-
tru acest moment. Chiriarhul și oficialitățile
prezente au evocat semnificația Zilei de 9 Mai,
moment urmat de depunerea de coroane și jerbe
de flori.

Evenimentul dedicat Zilei Europei a contin-
uat în Parcul Mihai Eminescu din spatele Palatu-
lui Administrativ unde s-a desfășurat un program
artistic care a avut ca scop promovarea și
cunoașterea țărilor europene dar și promovarea
interculturalității.Elevii Școlii Naționale de pregătire a agenților de penitenciare au sărbătoritziua de 9 Mai 

Şi în acest an, la 9 mai, arădenii au elogiat
prin manifestări militare, religioase și culturale
ziua Independenţei de Stat a României, Ziua
Europei, precum şi împlinirea a 73 de ani de la
sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial,
moment urmat de depunerea de coroane și jerbe
de flori. La manifestări militare, religioase și cul-
turale organizate în Municipiul Arad, au participat
şi elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților
de Penitenciare din Arad.

 După depunerea de coroane, începând cu
orele 12.00, în Capela cu hramul “Sfinții 40 de

Mucenici din Sevastia”, aflată în Centru de for-
mare și specializare a ofiţerilor Arad( clădirea Tri-
bunalui din Arad), la invitația domnului sub-
comisar de penitenciare Dan Halchin, directorul
Penitenciarului Arad și a doamnei comisar șef de
penitenciare Delia Rodica Halchin, șeful Centru-
lui de formare și specializare ofiţeri Arad, Înalt-
preasfințitul Timotei Seviciu, Arhiepiscop al
Aradului alături de Preasfintitul Emilian Crișan-
ul, Episcop vicar al Aradului, au săvârșit Slujba
Tedeumului de mulțumire inconjurați de un sobor
de preoți și diaconi din care au făcut parte: preo-
tul Gabriel Mariș- Consilier social în cadrul
Arhiepiscopiei Aradului , arhidiaconul Tiberiu
Ardelean- Inspector eparhial în cadrul Arhiepis-
copiei Aradului, alături de preotul capelan Vlad
Oneț.

În cuvântul de învățătură legat de întreita
sărbătoare din acestă zi importantă în istoria
poporul român pentru dobăndirea libertății și a
unității de neam s-a subliniat însemnătatea lib-
ertății omului precum și responsbilitatea umanității
față de acest dar al lui Dumnezeu. Chiriarcul a
evocat importanța aducerii aminte de acei oameni
care au contribuit la aceste idealuri de libertate și
unitate teritorială, mai ales în acest an al Cente-
narului Marii Uniri de la 1918. Au fost amintite
mai multe personalități arădene care s-au implicat
în înmplinirea acestui ideal al neamului româ-
nesc. La final, Înaltpreasfinția Sa le-a transmis
tuturor urări de bine, rugând pe Dumnezeu să le
împlinească toate bunele dorințe pentru a deveni
modele pentru oamenii pe care aceștia sunt datori
să-i reintegreze în societate.

La sfârșitul slujbei, preotul capelan Vlad
Oneţ, preot al Unității Penitenciarului din Arad, a
mulţumit celor doi Ierarhi ai Arhiepiscopiei Aradu-
lui pentru dragostea şi purtarea de grijă de care
aceștia dau dovadă față de conducerea și angajații
Penitencarul Arad, dar și pentru persoanelor pri-
vate de libertate care se află custodiate la Peni-
tenciarul din Arad.

Doamna comisr șef de penitenciare Delia
Rodica Halchin, șeful Centrului de formare și
specializare ofiţeri Arad, a mulțumit Înaltpreas-
fințitul Timotei Seviciu-Arhiepiscop al Aradului
și Preasfințitul Emilian Crișanul, Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Aradului, pentru prezența lor în
mijlocul elevilor din această unitate de învățământ,
asigurându-i de dragostea pentru învățătura Bis-
ericii Ortodoxe și de recunoștința pe care con-
ducerea Penitenciarului din Arad o are față de
conducerea Arhiepiscopiei Aradului.Caravana medicală ,,Unițisub tricolor prin sănătate” înSatul Luncșoara de Sus

Sâmbătă, 12 Mai 2018, cu binecuvântarea
Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscop-
ul Aradului, în satul Luncșoara de Sus, Jud. Arad,
a avut loc Caravana Medicală ănătate”, organiza-
tă de către medicii Spitalului Clinic Militar ,,Dr.
Victor Popescu” din Timișoara. La acest eveni-
ment de suflet au participat Preasfințitul Părinte
Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei
Aradului, domnul Mihai Fifor, Ministrul Apărării
Naționale, deputații Dorel Căprar și Florin Tripa,
Părintele Alexandru Botea, Protopop al Sebișului,
preotul paroh Cătălin Tulcan, gazda acestui proiect
în Parohia Luncșoara. Acțiunea a fost oferită de 30
de medici militari de la spitalul amintit.

Medicii au oferit în mod gratuit asistență
medicală la aproximativ 300 de persoane adunate
în Căminul Cultural din localitate, pe următoarele
specialități medicale: cardiologie, O.R.L., stoma-
tologie, pneumologie, dermatologie, oftalmologie,
gastroenterologie, medicină de familie, psihologie
clinică, ortopedie. De asemenea, personalul med-
ical din cadrul centrului de primire urgenţe le-a
prezentat celor de față exerciţii demonstrative de
acordare a primului ajutor.

În a doua jumătate a zilei, o caravană mobilă
s-a deplasat în cătunele Ienășești și Vandulesti,
însoțiți de părintele paroh Cătălin Tulcan, pentru
a consulta persoanele care nu s-au putut deplasa
la Căminul Cultural din Lucșoara de Sus. Cei
consultați în aceste cătune s-au arătat profund
impresionați de această acțiune, transmițând
mulțumiri tuturor celor implicați în acest demers.
Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a împărțit
credincioșilorcărți de rugăciuni, pliante și iconițe
din partea Arhiepiscopiei Aradului. Acțiunea din
Zona Hălmagiului a avut loc tocmai în ziua de 12
Mai – Ziua Internațională a Asistentului Medical.
Instituția medicală și-a propus să facă astfel de acți-
uni pe tot parcursul sărbătoririi Centenarului
Marii Uniri. Primăria Hălmăgel, cu microbuzele
avute la dispoziție a asigurat transportul cetățenilor
din toate localitățile de pe raza comunei. Buna
organizare și reprezentare onorabilă a caravanei
medicale, este realizată în cooperare cu Mitropo-
lia Banatului, Arhiepiscopia Aradului, Primăria
Comunei Hălmăgel, Primăria Timișoara. Inițiati-
va unei astfel de acțiuni aparține Părintelui
Eftimie-Ilie Cristea din Variaș, Jud. Timiș, dom-
nului locotenent col. Sorin Homeag și Părintelui
Cătălin Tulcan.

Simpozion Național studențesc, masteral și doctoral la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad
În zilele de 14, 15 și 16 mai 2018, Facultatea

de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad,
a organizat un simpozion național studențesc și
masteral, cu tema „Contribuția Bisericii Ortodoxe
Române la făurirea unității de neam și de cred-
ință”. Această manifestare academică și culturală
se desfășoară sub egida Arhiepiscopiei Aradului
și a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, printr-
un proiect sprijinit de Ministerul Educației
Naționale.

Lucrările simpozionului s-au deschis în data
de 15 mai, la ora 9.30, în Aula Facultății de Teolo-
gie. La deschiderea festivă au luat parte Înalt-
preasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-
copul Aradului, Preasfințitul Părinte Dr. Emilian
Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-
lui, domnul Dan Codre, consilier al Președintelui
Consiliului Județean, Preacucernicul Părinte Prof.
Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie,
profesorii, studenții și masteranzii teologi arădeni,
precum și studenții și masteranzii de la celelalte
facultăți de teologie din țară.

În deschiderea manifestării, Pr. Prof. Dr.
Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie, a
adresat cuvânt de salut invitaților de la prezidiu și
din sală, precum și tuturor participanților. A urmat
mesajul Președintelui Consiliului Județean Arad,
Domnul Dr. Iustin Cionca, apoi cuvântul Preas-
fințitului Episcop vicar Emilian Crișanul care a
făcut o scurtă incursiune în istoria Bisericii Orto-
doxe Române, evidențiind nume de ierarhi cărtu-
rari și luptători pentru ființa și unitatea neamului
românesc. Din partea studenților a vorbit domnul
student Cătălin-Iulian Drăgan, anul II de studii,
specializarea Teologie Pastorală. În încheierea
festivității Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei a
adresat cuvânt celor prezenți subliniind unitatea
păstrată în Biserica Ortodoxă Română prin școl-
ile de teologie, ierarhi, preoți, prin schimburile de
profesori de la școlile de teologie, mai ales în
Transilvania și prin cooptarea de către Academia
Română a unor membri de dincolo de Carpați.
După deschiderea festivă s-au desfășurat secțiunile
simpozionului, incluzând dezbateri, pauze de
cafea și concluziile simpozionului. Manifestarea
s-a bucurat de participarea studenților și master-
anzilor facultăților de teologie din București, Cluj-
Napoca, Iași, Craiova, Alba-Iulia, Oradea,Tim-
ișoara, Caransebeș și bineînțeles, ai facultății
gazdă, înscriindu-se în manifestărileAnului Oma-
gial al unității de credință și de neam și al Anului
comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din
1918. Totodată, simpozionul se dorește a fi un
omagiu adus de tinerimea teologică arădeană,
numeroaselor personalități eclesiastice și laice din
Arad, care au avut un rol covârșitor în lupta de
emancipare națională și pentru înfăptuirea Marii
Uniri.IPS Timotei a participat laSesiunea de comunicări științifice ,,Administrație românească arădeană, la 99 de ani”

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepis-
copul Aradului, a participat miercuri, 16 mai 2018,
la deschiderea Sesiunii de comunicări științifice
,,Administrația Românească Arădeană, la 99 de
ani”, ce a avut în sala ,,Regele Ferdinand”, a
Primăriei Municipiului Arad. Tema sesiunii inter-
naționale de comunicări științifice Administrație
Românească Arădeană a fost pusă sub titlul
,,Aradul – Capitala Politică a Marii Uniri”. Chiri-
arhul arădean a rostit o alocuțiune legată de tema
acestei întruniri în care a arătat rolul Bisericii ară-
dene și a personalităților de seamă care și-au adus
contribuția la făurirea Marii Uniri de la
1918.Evenimentul este organizat de către Consil-
iul Judeţean Arad, Primăria Municipiului Arad,
Centrul Cultural Judeţean şi Centrul Municipal de
Cultură Arad, în parteneriat cu Arhiepiscopia
Aradului, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi
Universitatea „Aurel Vlaicu”, cu sprijinul Servi-
ciului Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, Bib-
liotecii Judeţeane „Alexandru D. Xenopol” Arad,
Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Arad,
Asociaţiei „Ștefan Cicio-Pop” Arad, Asociaţiei
„ASTRA Arădeană – 1863”.

Programul a început miercuri, la ora 8.30, la
Primăria Municipiului Arad, sala „Regele Ferdi-
nand”, cu vernisarea expoziţiei dedicată Marelui
Război şi Marii Uniri, organizată de către Clubul
Numismatic „Mihai Eminescu” din cadrul Cer-
cului Militar Naţional, expoziţie ce include Para-
da uniformelor Gărzilor Naţionale Române –
1918 şi prezentarea drapelelor gărzilor naţionale
române din Mândruloc şi Secusigiu (reconstituite
după modelele care au fost purtate la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 decem-
brie 1918). Deschiderea oficială a început la ora
9.15, fiind urmată de o serie de lasări de carte.

PS Părinte Emilian Crișanula vizitat Spitalul Clinic Județean de Urgență dinArad
Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul Epis-

cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a vizitat
miercuri, 16 mai 2017, câteva secții din cadrul Spi-
talului Clinic Județean de Urgență din Arad. Ier-
arhul a fost întâmpinat de doamna Ec. Lucuța
Carmen-Alina, managerul Spitalului, Dr. Onel
Alexandru Mircea, director medical și de alți
angajați ai spitalului. Preasfinția Sa a fost însoțit de
domnul Iustin Cionca, Președintele Consiliului
Județean Arad, doamna prof.dr. Coralia Cotoraci,
Rectorul Universității de Vest ,,Vasile Goldiș” din
Arad, Pr. Gabriel Mariș, consilier în cadrul Sec-
torului Social al Arhiepiscopiei Aradului, Pr. Vasile
Cucu, secretar eparhial și preot în cadrul Spitalu-
lui Județean, Arhid. Mircea Proteasa. Pentru
început, Preasfințitul Părinte Emilian a vizitat bis-
erica cu hramul ,,Cuvioasa Paraschiva” din incinta
spitalului, după care a vizitat mai multe secții în
care se află internați bolnavi cu diferite suferințe,
oferindu-le iconițe și binecuvântându-i pe cei
suferinzi. În cadrul acestei vizite arhierești, Preas-
finția Sa a vizitat și Secția de boli infecțioase copii,
din cadrul spitalului, în curs de renovare prin
proiectul ,,Cu drag pentru viitor”, derulat prin
meritul doamnei Anamaria Nyeki-Popa, președ-
inta Asociației Cetatea Voluntarilor. Preasfinția Sa
a oferit din partea Arhiepiscopiei Aradului, icoane
cu Maica Domnului ,,Izvorul Tămăduirii”, pentru
toate saloanele secției. Pentru renovarea compar-
timentului de boli infecțioase copii, Arhiepiscopia
Aradului a contribuit cu suma de 100.000 Ron și
a susținut și alte campanii pentru adunarea de fon-
duri pentru această secție.

La final, Preasfinția Sa a transmis binecu-
vântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei,
Arhiepiscopul Aradului și i-a încurajat pe cei bol-
navi să aibă credință în mila și ajutorul lui Dum-
nezeu, Doctorul și Tămăduitorul sufletelor și
trupurilor noastre.Moment festiv pentru Seminarul Teologic Ortodoxdin Arad

Catedrala Veche din Arad a găzduit joi, 17
mai, evenimentul ce a marcat absolvirea cursurilor
de către elevii generaţiei 2018, de la Seminarul
Teologic Ortodox Arad.

Evenimentul a debutat cu oficierea slujbei
Vecerniei în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte
Timotei , Arhiepiscopul Aradului, în cadrul căreia
au fost înălţate rugăciuni de mulţumire pentru
binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra absol-
venţilor în cei patru ani de studii. Părintele direc-
tor Pompiliu Gavra a adresat un cuvânt de felic-
itare în care a evidenţiat sărbătoarea Înălţării
Domnului şi anul omagial închinat unităţii de
credinţă şi de neam.

În încheiere, Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-
tei a adresat absolvenţilor un părintesc cuvânt de
învăţătură: „Absolvenţii seminarului poartă, în
orice muncă ar îndeplini în societate, pecetea celor
ce au dat urmare unei vocaţii alese, de ale cărei vir-
tuţi, chiar dacă nu au şi o slujire clericală, dau
mărturie printr-o ţinută corespunzătoare şi totodată
pilduitoare pentru cei din jur. Oricum, dascălii s-
au străduit să-i formeze ca ucenici reprezentativi
pentru ceea ce înseamnă personalitatea creştinu-
lui, iar cei ce i-au ascultat se prezintă, desigur, pe
măsura dorită, pornind astăzi pe cărările vieţii,
continuând studiul teologiei sau al altor ramuri de
activitate omenească”

Înaltpreasfinţitului Părinte Timoteia felicitat
întregul corp profesoral pentru sprijinul și
călăuzirea acordată în acești patru ani absol-
venţilor. Felicitările s-au îndreptat și către famili-
ile lor, care au fost alături de ei la acest moment
special.Premiu obținut de un studental Facultății de Teologie Ortodoxă din AradFacultatea de Teologie Ortodoxă „JustinianPatirarhul” din București, împreună cu AsociațiaStudenților Ortodocși, au organizat, în perioada17-20 mai 2018, a cincea ediție a Sesiunii deComunicări Științifice pentru studenți și mas-teranzi Teologie și identitate, cu tema Con-
tribuția Bisericii Ortodoxe Române la realizarea
statului român unitar modern. Implicațiile
istorice și teologice ale Unirii din 1918. Eveni-mentul s-a desfășurat la Centrul Social-Pas-toral Sfânta Cruce al Mănăstirii Caraiman.Dinpartea Facultății de Teologie Ortodoxă „IlarionV. Felea” din Arad, a participat studentulCătălin-Iulian Drăgan, anul II de studii, spe-cializarea Teologie Pastorală, care a obținut Pre-miul II, în urma susținerii referatului cutema Școala arădeană și mișcarea național-
politică în perioada dualistă (1867-1918).Referatul a fost elaborat sub coordonarea Pro-tos. Lect. Dr. Nicolae M. Tang.Continuare în pagina 7
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acestuia au fost analizate de către o comisie de trei
cadre universitare de la Facultatea de Teologie
din București, premierea va avea loc la data de 20
mai. Premiile au constat în bani și cărți de teolo-
gie. Patriarhul României i-a premiat pe câștigătoriiConcursului ,,Unirea: Liber-tate și Unitate” 

Patruzeci şi doi de copii şi coordonatorii lor
au fost premiaţi luni de Părintele Patriarh Daniel
la hramul Catedralei Patriarhale.

Ei sunt câştigătorii concursului Naţional Cul-
tural-ArtisticUnirea: libertate şi unitateorganizat
de Biroul de catehizare a tineretului din cadrul Sec-
torului teologic-educaţional al Administraţiei Patri-
arhale.

Festivitatea de premiere a avut loc imediat
după Sfânta Liturghie, în altarul de vară al Cate-
dralei Patriarhale. La nivel național a fost premi-
ată echipa şi proiectul care a obținut Premiul I pe
judeţ.Concursul a avut trei secţiuni: literară, artis-
tică şi multimedia.Fiecare echipă înscrisă în con-
curs a alcătuit un proiect cultural-artistic cu tem-
atica anului omagial.Echipele au fost alcătuite din
copiii din grupa de cateheză, preotul îndrumător,
profesorul de religie sau de altă disciplină.

„Unirea: libertate şi unitate”
Concursul a evidenţiat importanţa libertăţii

câştigate prin viaţa in Hristos, a tradiţiei şi a por-
tului popular, precum şi unitatea de credinţă şi de
neam în ţara noastră, in contextul unor tendinţe
puternice de diluare şi relativizare a ei.

Pentru a încuraja colaborarea dintre profe-
sorul de Religie sau de altă disciplină şi preot,
concursul a fost introdus în Lista olimpiadelor şi
concursurilor şcolare aprobate de Ministerul Edu-
caţiei Naţionale.

Competiţia a avut ca scop cultivarea dragos-
teei faţă de ţară, de Biserică şi de a-i educa pe copii
in sensul respectării valorilor tradiţionale şi a afir-
mării propriei identităţi religioase, culturale şi
naţionale.***

Concursul Naţional Cultural-Artistic
,,Unirea: libertate şi unitate” s-a desfăşurat şi în
acest an în eparhia Aradului, cu grija şi binecu-
vântarea ÎPS Părinte Dr. Timotei Seviciu,
Arhiepiscopul Aradului.

Portofoliul câştigător la nivel colectiv a fost
cel numit: „Mândri că suntem români”, alcătuit
de către 4 elevi ai Liceului Naţional de Informat-
ică din Arad (Băbău Iustin, Chîlnicean Cosmin,
Moraru Ovidiu şi Hanc Ioana), coordonaţi de
domnul profesor de religie Marius Lăscoiu-Mar-
tin, preotul paroh Marian-Florin Neagoe şi preo-
tul slujitor Petru Ursulescu, reprezentând Paro-
hia Ortodoxă Micalaca Nouă – Pasaj, Arad.

Din partea Arhiepiscopiei Aradului au fost
prezenți la Festivitatea de premiere Părintele
Petru Ursulescu însoțit de unul dintre elevii
câștigători.Festivitate de absolvire la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Marţi, 22 mai 2018, cu binecuvântarea Înalt-
preasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu,
Arhiepiscop al Aradului, la Seminarul Teologic
Ortodox din Arad, s-au desfășurat festivitățile de
absolvire pentru cea de-a XX-a generație de elevi
seminariști. După ce toți cei prezenți au intonat
Rugăciunea Domnească şi Imnul de Stat al
României, în deschidere, Părintele prof. Pompil-
iu Gavra, directorul Seminarului arădean, a trans-
mis un mesaj de bun venit întregii asistențe și,
implicit, cel de felicitare către absolvenții pro-
moției 2014-2018, după care, în auzul ultimului
clinchet de clopoțel, le-au fost înmânate diplomele
de absolvire absolvenților clasei a XII-a de către
Prof. Dr. Florica Faur, diriginta clasei a XII-a.

S-au adresat, mai apoi, gândurile de felicitare
și totodată de responsabilizare, absolvenților de
către Preacuviosul Părinte Dr. Iustin Popovici,
consilier cultural şi delegat al ÎPS Dr. Timotei
Seviciu, Arhiepiscopul Aradului; Dl. Vasilică
Damian, Subprefectul Judeţului Arad; Dl. Dan
Codre, consilier al domnului Iustin Cionca,
preşedintele Consiliului Judeţean Arad; Preacu-
viosul Părinte Lect. Univ. Dr. Nicolae Tang , din
partea Facultății de Teologie „Ilarion V. Felea”
din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” Arad; Dl.
Conf. Univ. Dr. Andrei Anghelina, Prorector al
Universității de Vest „Vasile Goldiş” Arad; D-na
Prof. Eugenia Groşan, directorul Colegiului
Naţional „Elena Ghiba-Birta”, din Arad.

În acordurile imnului academicGaudeamus
igitura urmat momentul depredare a cheiide către
elevii clasei a XII-a însoțit de alocuțiunile şefului
de promoţie Alexandru-Silvius Obrad şi a
reprezentantului clasei a XI-a, Radu-Mihai
Popoviciu, cel care a preluat cheia responsabil-

ităților elevilor generațiilor următoare.
Festivitatea s-a încheiat cu un mic concert

susținut de corul Seminarului arădean, dirijat de
Prof. Ştefan- Adrian Bugyi.Întâlnire de 10 ani la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Ziua de joi, 24 mai 2018, a fost o zi minunată,
plină de bucurii şi de emoţii pentru absolvenţii
Seminarului Teologic Ortodox din Arad, promoţia
2008. Aceştia s-au reîntâlnit după 10 ani în care
mulţi dintre ei nu s-au văzut deloc sau prea puţin.
A fost reîntâlnirea a patru clase: XIII A, XIII B, XII
A, XII B.Întâlnirea de 10 ani a debutat prin
săvârşirea Sfintei Liturghii, unde a slujit un sobor
format din şapte preoţi şi un ierodiacon, toţi absol-
venţi ai promoţiei 2008, iar răspunsurile liturgice
au fost date, de asemenea, tot de absolvenţi. Un
lucru minunat şi rânduit de Dumnezeu a fost fap-
tul că pericopa evanghelică citită la această Sfân-
tă Liturghie a fost aceeaşi cu pericopa evanghelică
citită la ultima Liturghie ca elevi seminarişti, în
urmă cu 10 ani. S-au făcut rugăciuni de mulţumire
şi, de asemenea, o panihidă pentru cei care au tre-
cut în veşnicie, profesori şi elevi. La finalul Sfin-
tei Liturghii, părintele Ştefan Dimitriu a rostit un
cuvânt de mulţumire pentru cadrele didactice şi
pentru toţi colegii prezenţi.

Ziua a continuat prin strigarea catalogului,
unde toţi diriginţii prezenţi, iar mai apoi toţi pro-
fesorii, au rostit cuvinte pline de emoţie, exprimân-
du-şi fiecare bucuria reîntâlnirii. Delegat din partea
Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscop-
ul Aradului, a fost Părintele Iustin Popovici, con-
silier cultural, care le-a transmis absolvenților
binecuvântarea Chiriarhului arădean. Totodată,
părintele consilier le-a adresat absolvenților un
îndemn al Sfântului Ioan Gură de Aur, și anume
,,frumusețea sufletului preotului (a absolventului
de școală teologică, a adăugat părintele) trebuie să
strălucească în toate împrejurările din viața lui ca
să poată în același timp și bucura, dar și lumina
sufletele celor ce-l privesc”. Părintele profesor
Dacian Nan, diriginte la clasa a XIII-a A, profe-
sor Irina Ancuţa, diriginte la clasa a XIII-a B,
arhidiacon Tiberiu Ardelean, diriginte la clasa a
XII-a A şi părintele Pompiliu Gavra, diriginte la
clasa a XII-a B, au strigat, pe rând, catalogul
fiecărei clase. Acesta a fost momentul în care
fiecare absolvent şi-a prezentat, pe scurt, cursul
vieţii de la absolvirea seminarului. La final, fiind
ultimul în catalogul clasei a XII-a B, părintele
Gabriel Streulea a rostit un cuvânt de mulţumire
şi de apreciere la adresa cadrelor didactice şi a
foştilor colegi.

După toate aceste momente emoţionante,
profesorii şi absolvenţii au luat masa împreună,
unde au continuat să depene amintiri, încheind o
zi minunată, plină de bucurii şi de emoţii.Școala Gimnazială din Bocsig a organizat un eveniment educativ-artistic-biblic

Copiii claselor primare I-IV ai Școlii Gim-
naziale din Bocsig și copiii preșcolari din locali-
tate au beneficiat de un program educativ-artistic-
biblic, organizat joi, 24 mai, 2018, în cadrul școlii.
La această activitate a participat Părintele Arhi-
mandrit Teofan Mada, vicar administrativ eparhial
al Arhiepiscopiei Aradului și Părintele Teodor
Dragoș, Parohul ortodox din Bocsig, doamna
Abrudean Teodora, primarul localității, precum și
cadre didactice, Dragoș Teodor, Directorul Școl-
ii, precum și Bun Claudia, Ochiș Rodica, Mîner-
an Mariana, Belean Rodica, Pătrăuță Monica,
Tocuț Teodora, Vodă Voichița, Ardelean Cristiana,
Nicodin Igreț Lucia.

Manifestarea, desfășurată cu binecuvântarea
Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscop-
ul Aradului, s-a bucurat de deschidere, bucurie și
prețuire. De fapt, Școala și Biserica din Bocsig s-
au bucurat mereu de paternitatea duhovnicească
a Chiriarhului arădean, Înaltpreasfințitul Părinte
Timotei poposind deseori în mijlocul credin-
cioșilor, familiilor, tinerilor și copiilor din Bocsig.
În cadrul evenimentului educativ, toții copiii au
primit în dar material didactic din partea Arhiepis-
copiei Aradului, care face referire la tema copilăriei
în Noul Testament, cum ar fi Nașterea lui Iisus,
Fuga în Egipt a Sfintei Familii, Tăierea împrejur
a Domnului, Nașterea Maicii Domnului etc.
Imaginile din cartea didactică arată cât de impor-
tantă este copilăria în ochii lui Iisus Hristos și a Bis-
ericii! Am putea chiar să subliniem că Evanghe-
lia este străbătută în profunzime și de adevărul
despre copil, ca dar divin și bucurie care schimbă
viața. IPS Părinte Timotei a participat la festivitatea deabsolvire a studenților teologiarădeni

Absolvenţii celei de-a 24-a promoţii a Fa-
cultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din

cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad şi-au
încheiat parcursul studiilor universitare de licenţă,
prin festivitatea emoţionantă a îndătinatului curs
festiv, desfăşurat cu binecuvântarea şi în prezenţa
Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Timotei Sevi-
ciu, în ziua de 29 mai 2018.

Deschiderea manifestărilor a început cu
oficierea Sfintei Liturghii în capela facultăţii,
soborul slujitor fiind format din preoţii profesori
ai Facultăţii, iar răspunsurile liturgice au fost date
de către absolvenţi.

Programul a continuat în Aula Magna, în
prezenţa invitaţilor, a absolvenţilor, studenţilor
facultăţii, precum şi a unei asistenţe formate din
părinţi, prieteni şi apropiaţi ai absolvenților.

În prezidiul manifestării s-au aflat: Înalt-
preasfințitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-
cop al Aradului, profesor dr. Ramona Lile, Rec-
torul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad,
părintele profesor dr. Cristinel Ioja, Decanul Fac-
ultăţii de Teologie, părintele conferențiar dr. Caius
Cuţaru, Directorul Departamentului de Discipline
Teologice al Facultăţii, precum și părintele Pom-
piliu Gavra, Directorul Seminarului Teologic din
Arad. Fiecare dintre personalităţile invitate au
prezentat, apoi, câteva cuvinte de salut şi scurte
îndemnuri adresate absolvenţilor.

Festivitatea a fost deschisă de părintele decan
Cristinel Ioja, care a salutat prezidiul și audiența.
Cursul festiv a fost susţinut de părintele confer-
ențiar dr. Lucian Farcașiu, îndrumătorul de an al
absolvenţilor, tema aleasă de sfinţia sa fiind:Uni-
tatea de credință și de neam din perspectiva Sfin-
tei Liturghii. 

Rectorul Universităţii arădene i-a felicitat pe
absolvenți și pe părinții acestora pentru faptul că
au ales să urmeze cursurile acestei Facultăți, urân-
du-le spor în munca lor viitoare.

Părintele Director al Seminarului a evocat, la
rându-i, bucuria și emoția acestui eveniment,
arătând că cele două instituții de învățământ teo-
logic arădene, nu numai că funcționează în aceeași
locație dar se și află într-un spirit de unitate și de
conclucrare, modelul acesta fiindu-le transmis ca
îndemn și acestei promoții.

Directorul Departamentului, părintele Caius
Cuţaru a dat citire catalogului cu cei 36 de absol-
venţi ai acestei promoții, fiecare dintre aceștia pri-
mind câte un trandafir şi o diplomă de onoare.

Din partea absolvenţilor a vorbit studentul
Alin Ciotea, iar studentul Ștefan Muț, din anul III,
i-a felicitat din partea studenţilor Facultăţii, pe
absolvenţi, îndemnându-i să urmeze, în viața lor,
învățăturile primite aici.

A urmat momentul festiv al predării cheii
simbolice a Facultății.

Festivitatea s-a încheiat prin cuvântul de
binecuvântare şi felicitare a absolvenţilor, adresat
de către Chiriarhul locului, ÎPS Arhiepiscop Tim-
otei. 

Armoniile cântului de „La mulţi ani!” şi a
intonării imnului arhieresc, însoțite de aplauzele
audienței, au încheiat festivitatea.Slujbă de binecuvântare a lu-crărilor efectuate la al doileaetaj al Compartimentului deboli infecțioase copii, dinArad

Miercuri 29 mai 2018, Înaltpreasfințitul
Părinte Timotei Arhiepiscopul Aradului, înconju-
rat de un sobor de preoți, a săvârşit slujba de
sfinţire celui de-al doilea etaj al Compartimentu-
lui Clinic de Boli Infecțioase Copii din cadrul
Spitalului Clinic de Urgență Județean Arad, secţie
ce a beneficiat de o renovare totală.
Proiectul destinat acestei renovări a spitalului a fost
intitulat „Cu drag pentru viitor” și a fost inițiat anul
trecut de tânăra Anamaria Nyeki Popa, președin-
ta Asociației Cetatea Voluntarilor din Arad. Proiec-
tul și-a propus reabilitarea întregului comparti-
ment desfășurat pe trei nivele, pentru a corespunde
normelor legale prevăzute în vederea obținerii
autorizației sanitare și nu în ultimul rând, pentru a
atinge standardele europene. În cadrul campaniei
de strângere de fonduri au fost implicați mii de ară-
deni și mai multe instituții care au înțeles impor-
tanța unui spital ultramodern pentru copiii bolnavi.
Lucrările de renovare vor continua demisolul
clădirii, până acum fiind terminate cele două etaje.
Primul etaj a fost reabilitat anul trecut, în 7 decem-
brie fiind săvârșită slujba de sfințire tot de Chiri-
arhul arădean și dată apoi în folosință spre folosul
copiilor. Anul acesta, după mari eforturi, s-a reușit
finalizarea și celui de-al doilea etaj, sfințit în
această zi. În cuvântul de învățătură, Înaltpreas-
finția Sa a vorbit despre însemnătatea măritului
praznic al Pogorârii Sfântului Duh, despre
dragostea și purtarea de grijă pe care trebuie să le
oferim copiilor și a reamintit și contribuția
Arhiepiscopiei, motivată cu strădania de a spriji-
ni eforturile medicale depuse pentru sănătatea și
viața celor mici, după care a mulţumit tuturor
ostenitorilor, binefăcătorilor, conducerii spitalului
şi cadrelor medicale pentru buna colaborare.
Arhiepiscopia Aradului a fost principalul sponsor

al acestui compartiment spitalicesc, donând pen-
tru aceste lucrări de renovare aproape 100 000 lei,
sumă colectată din parohiile arădene urmare
inițierii campaniei umanitare de către Sectorul
Social Filantropic și Misionar al eparhiei. Cu prile-
jul sfințirii celui de-al doilea etaj, au fost oferite mai
multe icoane pentru fiecare pătuț de copil din
acest compartiment.

La slujbă au participat și părintele Gabriel
Mariș – consilier social al Arhiepiscopiei și părin-
tele Vasile Cucu, secretar eparhial și preot în cadrul
Spitalului Județean Arad.

Atât președintele asociației cât și colectivul
medical au mulţumit Înaltpreasfințitului Părinte
Arhiepiscop pentru slujba de binecuvântare a
lucrărilor de renovare realizate în compartimentul
de boli infecțioase copii şi pentru buna colaborare
şi susţinere de-a lungul timpului.ÎPS Părinte Timotei a participat la manifestărilededicate Zilei Rezervistului

Joi, 31 mai 2018, Înaltpteasfințitul Părinte
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la
manifestările organizate în Piața Avram Iancu din
Arad, cu prilejul Zilei Rezervistului. Cu acest
prilej, Chiriarhul arădean a săvârșit o slujba reli-
gioasă. Manifestarea organizată de către filiala
„Ziridava” a Asociației Naționale a Cadrelor Mil-
itare în Rezervă și Retragere „Al.I. Cuza” s-a
bucurat de participarea unor delegații din mai
multe țări. Astfel, încă de miercuri seara, au sosit
la Arad o mulțime de generali din Bulgaria, Italia,
Serbia, Turcia și Ungaria. Din partea Ministeru-
lui de externe a fost prezent domnul Nicolae
Neaga, delegat al domnului ministru Mihai Fifor.

În cursul dimineții de joi, la Cercul Militar, au
fost prezentate mesajele rezerviștilor din țările
invitate, au fost prezentate preocupările cadrelor
militare în rezervă și retragere. La ora 11:30, par-
ticipanții s-au reunit în piața Avram Iancu, la Mon-
umentul Ostașului Român, unde au fost prezenți
un număr impresionant de generali și alți ofițeri de
rang superior.

În acest cadru a fost prezentat mesajul min-
istrului Mihai Fifor și a început depunerea de
coroane. Ca de obicei, manifestarea s-a încheiat cu
parada gărzii de onoare.IPS Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului,a susținut o conferință înfața preoților arădeni despreMarea Unire de la 1918

Joi, 31 mai 2018, în biserica cu hramul
,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a Parohiei
Arad-Grădiște I, păstorită de părintele Octavian
Blaj, consilier economic la Centru eparhial, a avut
loc Conferința Preoțească de primăvară, la care s-
au întrunit preoții din cele patru protopopiate ale
Eparhiei: Arad, Ineu, Lipova și Sebiș.

Invitatul de seamă al Înaltpreasfințitului
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, pentru a
susține o conferință despre Marea Unire de la
1918 și rolul pe care l-a avut Biserica Ortodoxă în
înfăptuirea acesteia, a fost Înaltpreasfințitul Părinte
Ioan, Mitropolitul Banatului.

Mitropolitul Banatului a fost întâmpinat în
fața bisericii de către ierarhii arădeni, Înaltpreas-
fințitul Părinte Arhiepiscop Timotei și Preasfinți-
tul Părinte Episcop vicar Emilian Crișanul, dim-
preună cu părinții consilieri de la Centrul eparhial.

După aceasta, în debutul lucrărilor confer-
inței, în biserică, un sobor de preoți a săvârșit
Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a făcut o
prezentare istorică a contribuției pe care au adus-
o clericii și personalitățile de seamă arădeni, la
înfăptuirea Marii Uniri de la 1918, după care a dat
cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit
Ioan să le vorbească preoților pe tema propusă.

Mitropolitul Banatului le-a prezentat pre-
oților contextul internațional istoric și social, care
a dus la realizarea Marii Uniri de la 1918, precum
și contribuția Bisericii Ortodoxe pentru înfăp-
tuirea acestui important act istoric, și anume,
făurirea Statului român unitar modern. De aseme-
nea, în încheierea prelegerii, Înaltpreasfinția Sa a
dat citire unei scrisori găsite în ranița unui soldat
ucis în Carpații de curbură, pe Muntele Sorica și
care exprima cu profundă emoție dorința
românilor pentru înfăptuirea Marii Uniri: ,, Nu
plânge, Maică Românie! Adună tot ce-i bun sub
soare; Ne cheamă și pe noi la praznic, Când
România va fi Mare!”

Personalitatea marelui patriot arădean, Vasile
Goldiș, a fost prezentată în câteva date biografice,
de către Părintele Dr. Vasile Pop, cadru didactic la
Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad.

La final, Preasfințitul Părinte Emilian Crișan-
ul a făcut o scurtă prezentare a lucrărilor și eveni-
mentelor bisericești ce s-au înfăptuit în acest an al
Centenarului în Arhiepiscopia Aradului, acestea
culminând cu încheierea lucrărilor derulate la Cat-
edrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad,
după care în numele tuturor preoților arădeni a

mulțumit Părintelui Mitropolit pentru osteneală și
pentru bogata prezentare istorică a contextului
care a dus la realizarea Marii Uniri.

Invitată de onoare să participe la această con-
ferință preoțească de primăvară, a fost doamna
prof.univ.dr. Ramona Lile, Rectorul Universității
,,Aurel Vlaicu” din Arad, în cadrul căreia se află
Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.
Felea”. De asemenea, la întrunire au participat
Părintele prof.univ.dr. Cristinel Ioja, Decanul Fac-
ultății de Teologie și Părintele prof. Pompiliu
Gavra, Directorul Seminarului teologic arădean,
dimpreună cu dascălii acestor două instituții.

După conferință toți participanții au fost invi-
tați să participe la o agapă oferită cu multă dragoste
de către Părintele paroh Octavian Blaj, consilier
eparhial.Depozit de obiecte bisericeștisfințit în prezența Mitropolitului Banatului

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în Arad s-a ame-
najat un magazin/depozit în care se vor găsi
obiecte bisericești, cărți cu conținut religios și alte
obiecte de colportaj, pentru aprovizionarea paro-
hiilor și a magazinelor bisericești.Joi, 31 mai 2018,
depozit a fost sfințit în prezența Înaltpreasfințitu-
lui Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului și a Înalt-
preasfințitului Părinte Timotei,

Slujba de sfințire a fost săvârșită de către
Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop
vicar al Arhiepiscopiei Aradului, alături de care au
fost Părintele Octavian Blaj, consilier economic,
Părintele Flavius Petcuț, protopop al Aradului și
Părintele Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector
eparhial. Magazinul a fost pus sub ocrotireaSfân-
tului Ierarh Sava Brancovici, Mitropolitul Tran-
silvaniei.

Părintele Mitropolit Ioan i-a felicitat pe ier-
arhii arădeni pentru această realizare și a spus că
înainte de toate, acest magazin, va avea un carac-
ter misionar, deoarece, din el se vor achiziționa
obiecte de cult și icoane pentru toate bisericile și
chiar pentru unele case de creștini din parohiile
arădene.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, i-a mulțu-
mit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit pentru tot
sprijinul oferit pentru deschiderea acestui depoz-
it, și i-a dăruit, în semn de aleasă prețuire, o fru-
moasă icoană cu Maica Domnului.

Responsabil cu acest depozit este Părintele
Arhid. Gheorghe Lehaci.

La eveniment au participat ostenitori de la
Centrul eparhial şi conducătorii celor două insti-
tuții teologice arădene.

Preoţii vor putea achiziționa din noul depoz-
it obiecte de cult, cărţi religioase, icoane, candele,
cruci etc. la preț en gros.

Spaţiul pentru acest depozit se află pe str.
Eminescu, în clădirea sediului Protopopiatului
Arad, și în acest an a fost supus unor ample lucrări
de modernizare, cu binecuvântarea Înaltpreas-
finţitului Părinte Timotei.Binecuvântări arhierești de Ziua Internațională a copilului 

În ajunul Zilei Internaționale a Copilului 1
iunie 2018, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei
Arhiepiscopul Aradului împreună cu Preasfințit-
ul Părinte Emilian Episcop vicar al Arhiepiscopiei
Aradului s-au aflat în mijlocul copiilor din Cen-
trul de zi „Nașterea Maicii Domnului”. Ierarhii au
intrat în dialog cu copiii, ascultându-i, încurajân-
du-i și îndemnându-i să fie mai sârguincioși, mai
stăruitori pentru a-și atinge scopurile propuse în
viață. Totodată au discutat și cu asistentul social
Geanina Ștefănuț, luând cunoștință despre starea
sănătății, comportamentul și adaptarea copiilor în
timpul activităților educative școlare și extrașco-
lare. Această vizită pastorală a ierarhilor arădeni nu
face altceva decât să-L facă pe Hristos prezent în
sufletul fiecărui copil.

La acest eveniment a fost prezentă și doam-
na Claudia Boghicevici vicepreședintele Consil-
iului Județean Arad, care a oferit copiilor din cen-
tru mai multe daruri constând în rechizite și jocuri,
spre bucuria celor mici. 

Evenimentul a fost organizat de Asociația
Filantropia Arad cu sprijinul și participarea bine-
făcătorilor.
CERCURI MISIONARE

În luna Mai au avut loc Cercuri pastoral-
misionare în următoarele parohii arădene:

- Protopopiatul Arad: Grăniceri; Fântânele;
Hunedoara Timișană

- Protopopiatul Ineu: Chișlaca; Seleuș; Filia
Hodiș

- Protopopiatul Lipova: Lipova Băi; Miniș; 
- ProtopopiatulSebiș: Susani; Pescari; Sebiș

II; 
(mai multe detalii se află pe pagina

WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.episcopiaaradului.ro).
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Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” aPatriarhiei Române vă invită să participațiîntr-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, cuprilejul Schimbării la Față a Domnului.Pelerinii vor participa la Sfânta Liturghie peMuntele Tabor și se vor închina în cele maiimportante locuri sfinte: Muntele Fericirilor,Râul Iordan, Calea Crucii, Biserica SfântuluiMormânt și multe altele

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită
să participați la un pelerinaj în Țara Sfântă, având
cazare la Așezământul Românesc de la Ierihon, în
care aveți prilejul să vă închinați în Mănăstirea
ortodoxă de pe Muntele Tabor, Nazareth,
Ierusalim,Grădina Ghetsimani, Drumul Crucii,
Golgota, Sfântul Mormânt și Biserica Învierii,
râul Iordan, Betleem și multe altele.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participați la un pelerinaj în Țara
Sfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile în
care ne vom închina, menționăm: Muntele
Tabor, râul Iordan, Așezământul Românesc de
la Ierusalim, Biserica ortodoxă a Nașterii
Domnului din Betleem, Drumul Crucii, Sfântul
Mormânt și Biserica Învierii, Golgota.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită săparticipați la un pelerinaj în Constantinopol, Istanbulde astăzi, cu trecere pe la diferite obiective: Catedrala Sfânta Sofia, Moscheea Albastră, Topkapi– fostul palat al sultanilor și actualul MuzeuNațional al Turciei, Basilica Cisterne; turul orașuluibizantin Constantinopol; Patriarhia Ecumenică,închinare în Biserica Vlaherne, participare la SfântaLiturghie la Biserica românească Sfânta Paraschevi.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invităsă participați la un pelerinaj în Sfântul MunteAthos. Programul este dedicat doar domnilor șise va trece pe la cele mai importante mănăstiri șischituri, precum: Vatoped, Cutlumuș, Iviron,Sfântul Pantelimon, Filotheu, Marea Lavră șiSchitul Românesc Prodromu. Pelerinii vor aveaprilejul să facă o experiență duhovnicească și săcunoască viața din mănăstirile athonite.

Vă invităm să participați la un pelerinaj în Țara
Sfântă, cu trecere pe la cele mai importante obiec-
tive: Muntele Tabor, Nazareth, Mormântul Maicii
Domnului, Ierusalim, Muntele Măslinilor, Grăd-
ina Ghetsimani, Drumul Crucii, Golgota, Sfântul
Mormânt și Biserica Învierii, Hozeva, râul Iordan
și Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului din
Betleem.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” organizează unpelerinaj în Israel și Peninsula Sinai. Printre obiective, menționăm: Ierusalim – cu Biserica SfinteiÎnvieri, Golgota, Sfântul Mormânt, Grădina Ghetsimani, Așezământul Românesc de la Ierihon,Mănăstirea Dudul lui Zaheu, Biserica Nașterii Domnului din Betleem, Muntele Tabor, Nazareth, CanaGalileii, râul Iordan, Muntele Fericirilor, Ein Karem,Mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile încare ne vom închina, menționăm: MunteleTabor, râul Iordan, Așezământul Românesc dela Ierusalim, Mănăstirile Sfântul Sava și SfântulTeodosie, Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem, Drumul Crucii, SfântulMormânt și Biserica Învierii, Golgota.
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Miercuri 2 mai – a prezidat şedinţa Per-manenţei Consiliului Eparhial; a desfăşurat acti-vităţi de birou;Joi 3 mai – a desfăşurat activităţi de birou;Vineri 4 mai – a desfăşurat activităţi debirou;Duminică 6 mai – În Duminica Samari-nencei, a 5-a după Paști, Înaltpreasfințitul Timo-tei a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Mănăs-tirii Roșia închinată Sfinților Arhangheli Mihail șiGavriil, Protopopiatul Sebiș. Predica a fost pusăsub titlul ,,Hrană adevărată” (Fp.Ap. 11; Ioan 4).La finalul Sfintei Liturghii, ÎnaltpreasfințiaSa a sfințit crucile ce vor fi așezate pe turla bise-ricii și a oferit hrisov de mulțumire familiei Dr.Moșteoru din Timișoara, care au donat acestefrumoase cruci pentru mănăstire.Luni 7 mai–a desfăşurat activităţi de birou;Marți 8 mai – a participat la examenul decertificare a competențelor profesionale organizatde Seminarul Teologic Ortodox din Arad pentruabsolvenții ultimului an de studiu. A participat la festivitatea de absolvire a stu-denților Facultății de Medicină Dentară din cadrulUniversității de Vest Vasile Goldiș din Arad undea ținut un discurs și i-a felicitat pe toți absolvențiiacestei facultăți.Miercuri 9 mai – a participat la sărbători-rea Zilei Independenței de Stat a României șiZilei Europei precum și Zilei Comemorării șiReconcilierii. Înaltpreasfinția Sa în fruntea sobo-rului de preoți a oficiat serviciul religios prescrispentru acest moment și a evocat semnificațiaZilei de 9 Mai.Tot în această zi Chiriarhul a fost prezent înmijlocul elevilor Școlii Naționale de Pregătire aAgenților de Penitenciare din Arad în Capela cuhramul “Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia”,aflată în Centru de formare și specializare a ofițe-rilor din Arad unde a săvârșit Slujba Tedeumului.Chiriarhul a evocat importanța aducerii aminte deacei oameni care au contribuit la aceste idealuri delibertate și unitate teritorială, mai ales în acest anal Centenarului Marii Uniri de la 1918. Joi 10 mai – a prezidat şedinţa cu Protopo-pii; a prezidat şedinţa Consiliului Facultăţii deTeologie Arad; a desfăşurat activităţi de birou;Vineri 11 mai – a desfăşurat activităţi debirou; a participat la conferința dedicată MariiUniri, organizată de Primăria Municipiului Arad;Sâmbătă 12 mai –A oficiat la MănăstireaFeredeu slujba Parastasului; Duminică 13 mai – a fost prezent în mijlo-cul credincioșilor de la biserica ,,Sfântul ApostolAndrei” din Satul Bruznic, Parohia Zăbalț, Pro-topopiatul Lipova. Ierarhul a târnosit lăcașul decult cu Sfântul și Marele Mir, l-a stropit cu apă sfi-nțită, a așezat sfinte moaște în piciorul SfinteiMese și a săvârșit întreaga rânduială de sfințire apicturii și a Sfântului Altar.Slujba de sfințire a fosturmată de Sfânta Liturghie săvârșită de cătreÎnaltpreasfințitul Părinte Timotei în lăcașul decult, înconjurat de soborul de preoți și cu partici-parea mulțimii de credincioși. Predica a fost pusăsub titlul ,,Lumina lui Hristos Domnul” (Fp. Ap.

16; Ioan 9). La finalul slujbei, a oferit preotuluiparoh Cristian Ungureanu distincția de iconom însemn de aleasă prețuire și apreciere pentru hărni-cia și purtarea de grijă de care a dat dovadă în tre-burile gospodărești ale parohiei, în mod special,în construirea acestei frumoase biserici;Luni 14 mai – a participat la festivitatea deabsolvire anul III, Medicină dentară din cadrulUniversității de Vest „Vasile Goldiș” – Arad, undea ținut o alocuțiune;Marți 15mai–a participat la Simpozionu-lui național al Școlii doctorale de teologie, cutema „Unitatea de credință în Biserica Ortodo-xă”. Această manifestare academică s-a desfășu-rat sub egida Arhiepiscopiei Aradului și a Uni-versității „Aurel Vlaicu” din Arad, printr-unproiect sprijinit de Ministerul Educației Națio-nale. Chiriarhul a adresat un cuvânt celor prezențisubliniind unitatea păstrată în Biserica OrtodoxăRomână prin școlile de teologie, ierarhi, preoți,prin schimburile de profesori de la școlile de teo-logie, mai ales în Transilvania și prin cooptarea decătre Academia Română a unor membri de din-colo de Carpați;Miercuri 16 mai – a participat la deschide-rea Sesiunii de comunicări științifice ,,Adminis-trația Românească Arădeană, la 99 de ani”, ce aavut în sala ,,Regele Ferdinand”, a PrimărieiMunicipiului Arad. Tema sesiunii internaționalede comunicări științifice Administrație Româ-nească Arădeană a fost pusă sub titlul ,,Aradul –Capitala Politică a Marii Uniri”. Chiriarhul ară-dean a rostit o alocuțiune legată de tema acesteiîntruniri în care a arătat rolul Bisericii arădene șia personalităților de seamă care și-au adus con-tribuția la făurirea Marii Uniri de la 1918; Joi 17 mai – a săvârșit Sfânta Liturghie înCatedrala Veche din Arad cu prilejul prazniculuiîmpărătesc Înălțarea Domnului și a Zilei Eroilor.Predica a fost pusă sub titlul ,,Jertfire înălțătoa-re” (cf. Fp. Ap. 1; Luca 24). La finalul SfinteiLiturghii, a oficiat o slujbă de pomenire pentrueroii căzuți la datorie pentru apărarea țării și aneamului. O slujbă de pomenire s-a săvârșit și la

troița din curtea Catedralei. A fost prezent și  lamonumentul Ostașului Român din Piața AvramIancu, unde a oficiat o slujbă de pomenire pentruEroii neamului. Tot în această zi a fost prezent laCatedrala Veche din Arad la oficierea slujbeiVecerniei, și festivitatea de absolvire a seminari-știlor, generația 2018, de la Seminarul TeologicOrtodox din Arad. Chiriarhul a adresat absolve-nților un părintesc cuvânt de învățătură, și a feli-citat întregul corp profesoral pentru sprijinul șicălăuzirea acordată în acești patru ani absolvenți-lor. Felicitările s-au îndreptat și către familiile lor,care au fost alături de ei la acest moment special;Vineri 18 mai–a participat la festivitatea dedeschidere la cea de-a VII-a Ediții a Simpozio-nului Internațional organizat de Universitatea„Aurel Vlaicu” din Arad, unde a rostit un cuvântlegat de acest eveniment;Duminică 20mai–În Duminica a 7-a dupăPaști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic) asăvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica cuhramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, ParohiaSălăjeni, Protopopiatul Sebiș. A predicat despre,,Unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh”(cf. Fp. Ap. 20; Ioan 17). La finalul Sfintei Litur-ghii, a săvârșit slujba de sfințire a lucrărilor efec-tuate la lăcașul de cult, a sfințit o troiță și lucrări-le de renovare de la casa parohială. Pentrufrumoasa lucrare administrativ pastorală desfășu-rată în parohie și în semn de apreciere din parteaChiriarhului, Preotul Sandu Costin, a fost hirote-sit întru sachelar;Luni 21 mai – În ziua de prăznuire a Sfi-nților Mari Împărați și întocmai cu Apostolii,Constantin și mama sa, Elena, Chiriarhul ară-dean a participat la Sfânta Liturghie săvârșită înbiserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnu-lui”, a Parohiei Arad-Centru. La momentul rân-duit, a predicat celor prezenți despre ,,Împărățiepământească și împărăție cerească” într-o legă-tură providențială păzită de Sfinții Împărați prăz-nuiți, pentru afirmarea învățăturii și vieții crești-ne într-o epocă importantă a istoriei Bisericiiuniversale; Marți 22 mai – la sediul ArhiepiscopieiAradului, au avut loc, cu binecuvântarea și înprezența Înaltpreasfințitului Părinte ArhiepiscopTimotei, lucrările ședinței de constituire a noiiAdunări Eparhiale a Arhiepiscopiei Aradului,pentru legislatura 2018-2022. În deschidere, înbiserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnu-lui”, a fost oficiată slujba de Te-Deum de cătrePreasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului alături de unsobor de preoți și diaconi. În cele ce au urmat, însala de ședințe a Centrului eparhial a Arhiepisco-piei Aradului, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei asubliniat importanța organismelor bisericești curol deliberativ, precum Adunarea Eparhială adre-sând atât un cuvânt de bun venit noilor membridesemnați pentru o perioadă de 4 ani, precum șiun cuvânt de recunoștință pentru efortul mem-brilor adunării eparhiale din mandatul 2014-2018.După momentul constituirii, prin validarea man-datelor reprezentanților aleși (zece clerici și dou-

ăzeci mireni), au fost aprobate componența comi-siilor de lucru, a secretariatului, precum și des-emnarea membrilor Consiliului Eparhial, ai Con-sistoriului Eparhial și Consistoriului MonahalEparhial, fiind nominalizați și delegații clericipentru Consistoriul Mitropolitan și ConsistoriulMonahal Mitropolitan.Totodată, au fost aleșiși ceitrei delegați, care vor reprezenta Eparhia Aradului,împreună cu Chiriarhul locului, în Adunarea Națio-nală Bisericească. Lucrările s-au încheiat cu rugă-ciunea adresată Bunului Dumnezeu și cu îndătinataagapă oferită la reședința arhiepiscopală;Miercuri 23 mai – a participat la ZileleAcademice Arădene „Biserica arădeană șiMarea Unire” organizată de Universitatea deVest „Vasile Goldiș” – Arad;Joi 24 mai – a participat la lucrările Sfântu-lui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de laReședința Patriarhală;Vineri 25 mai – a participat la lucrărileSfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române dela Reședința Patriarhală;Duminică 27 mai–de Praznicul Rusaliilor,a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în Catedra-la Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad. Pre-dica a fost pusă sub titlul ,,Înnoirea vieții” (cf. Fp.Ap. 2; Ioan 7 şi 8). După săvârșirea Sfintei Litur-ghii, s-a oficiat o slujbă specială, numită VecerniaRusaliilor, în cadrul căreia au fost rostite șapterugăciuni și au fost binecuvântate frunzele de nucsau de tei care amintesc simbolic de limbile ca defoc prin care s-a arătat harul Duhului Sfânt lucră-tor în ucenicii lui Hristos, trimiși de El să bine-vestească Evanghelia Sa în limbi diferite, adică lapopoare diferite, până la marginile pământului,începând de la Ierusalim; În această zi de Praznical Rusalilor, Chiriarhul a oficiat slujba de înmor-mântare a părintelui iconom-stavrofor IacobBupte, fost vicar-administrativ al Eparhiei Arad,în biserica parohială din Micălaca Veche, undevrednicul părinte a fost paroh peste 37 de ani. Lafinalul slujbei precum și în serile de priveghere,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a rostit unnecrolog în care a arătat contribuția părinteluiIacob Bupte la bunul mers al vieții bisericești dincuprinsul Arhiepiscopiei Aradului, scoțându-i înevidență virtuțile și calitățile care l-au caracterizatîn viață, transmițând, totodată mângâiere și năde-jde familiei îndoliate;Luni 28 mai – În ziua Praznicului SfinteiTreimi, Înaltpreasfinţia Sa asăvârșit Sfânta Litur-ghie în biserica cu hramul „Sf. Cuvioasă Paras-chiva”, Parohia Agrișu Mare, Protopopiatul Ineu.La predică Chiriarhul arădean a vorbit despreSfânta Treime în doctrina și viața Bisericii, accen-tuând aceasta în contextul Centenarului MariiUniri și a Anului omagial al unității de credință șide neam care are ca temei unitatea ființei dum-nezeiești în treimea Persoanelor și milostivireadivină peste întreaga lume. După Sfânta Liturghie,a săvârșit o slujbă de binecuvântare a noii școli dinparohie. Școala a fost finalizată printr-un proiectguvernamental accesat de domnul primar FlorinFarcașiu, împreună cu Consiliul local Târnova.Școala a primit denumirea ,,Preot Romul Motor-

ca”, cel care a început construirea bisericii dinAgrișu Mare, în anul 1934. Pe fațada școlii a fostplacat un bust al preotului Romul Motorca. Cuacest prilej, Chiriarhul arădean a adresat celor defață un cuvânt de felicitare pentru această realizareși a evocat personalitatea preotului Romul Motor-ca și contribuția pe care a avut-o în viața parohiei.La ceas de seară, a binecuvântat și a sfințit Steag-ul ,,Gărzii Naționale Române din Mândruloc”,steag ce a aparținut delegației Cercului Radnacondusă de Vasile Goldiș, delegație ce a partici-pat la Marea Unire din 1 decembrie 1918 de laAlba Iulia. Evenimentul a avut loc la Biserica,,Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” dinParohia Mândruloc.La finalul slujbei, Chiriarhula vorbit celor prezenți despre însemnătatea steag-ului național resfințit, purtat de preotul Iancu Ște-fănuț la Marea Adunare de la Alba Iulia, din 1decembrie 1918, în numele credincioșilor dinlocalitate; Marți 29 mai – a fost prezent la cursul fes-tiv a absolvenților celei de-a 24-a promoții aFacultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” Arad.Chiriarhul a adresat un cuvânt de binecuvântareși felicitare absolvenților, profesorilor și părinți-lor prezenți la festivitate. Tot în această zi, asăvârşit slujba de sfinţire celui de-al doilea etaj alCompartimentului Clinic de Boli InfecțioaseCopii din cadrul Spitalului Clinic de UrgențăJudețean Arad, secţie ce a beneficiat de o renovaretotală. În cuvântul de învățătură, ÎnaltpreasfințiaSa a vorbit despre însemnătatea măritului praznical Pogorârii Sfântului Duh, despre dragostea șipurtarea de grijă pe care trebuie să le oferim copii-lor și a reamintit și contribuția Arhiepiscopiei,motivată cu strădania de a sprijini eforturile medi-cale depuse pentru sănătatea și viața celor mici,după care a mulţumit tuturor ostenitorilor, bine-făcătorilor, conducerii spitalului şi cadrelor medi-cale pentru buna colaborare. Joi 31 mai–a prezidat Conferința Preoțeas-că de primăvară, la care s-au întrunit preoții dincele patru protopopiate ale Eparhiei: Arad, Ineu,Lipova și Sebiș, în biserica cu hramul ,,SfințiiArhangheli Mihail și Gavriil”, Parohia Arad-Gră-diște I, păstorită de părintele Octavian Blaj, con-silier economic la Centru eparhial. Chiriarhul aavut ca invitat de seamă pe  ÎnaltpreasfințitulPărinte Ioan, Mitropolitul Banatului, pentru asusține o conferință despre Marea Unire de la1918 și rolul pe care l-a avut Biserica Ortodoxăîn înfăptuirea acesteia.Chiriarhul a făcut o prezentare istorică acontribuției pe care au adus-o clericii și persona-litățile de seamă arădeni, la înfăptuirea MariiUniri de la 1918, după care a dat cuvântul Înalt-preasfințitului Părinte Mitropolit Ioan să le vor-bească preoților pe tema propusă.Tot în această zi Chiriarhul a participat lamanifestările organizate în Piața Avram Iancudin Arad, cu prilejul Zilei Rezervistului. Cu acestprilej, Chiriarhul arădean a săvârșit o slujba reli-gioasă și a ținut un discurs legat de acest eveni-ment; 

Itinerar pastoral misionar pe anul 2018 – luna mai 


