
În prima decadă a lunii octombrie aanului curent,  biserica centrală dinArad, fostă Catedrală, iar azi a paro-hiei prime a Eparhiei a îmbrăcat straiesărbătoreşti, cum însăşi natura încon-jurătoare înfrumuseţează toamna, caanotimp și al vieții omenești cu far-mecul unei maturităţi depline, în pra-gul iernii sau bătrâneţii răsplătite devrednicia  împlinirilor. Cronica epar-hială şi cea parohială înscriind deopo-trivă întâmplările şi evenimentele deimportanță locală sau generală seopreşte deosebi în a doua jumătate asecolului al nouăsprezecelea, asupratârnosirii unei noi catedrale ortodoxeromâne pentru cetatea arădeană. Deatunci pe filele istorice s-au scris multerânduri ce poartă duhul vremii, cu evlavia cuvenită a stilului bisericesc,acesta urmând oarecum  pe cel al zi-dirii însăşi ce se înalţă falnic, ca şi tur-nurile ce poartă stindardul drepteicredinţe. Desigur că, nu au fost uitatevetrele episcopale mai vechi, mai alesde la anul 1706 al fiinţării eparhiei încetatea menită să înfrunte vremile. Şinu s-a uitat nimic din cele trăite,  adicătrecerea generaţiilor, fiecare cu, oa-menii şi faptele lor, totul pe etnii şiconfesiuni ce îşi duc zilele în bună în-ţelegere şi prosperitate, dând mereumărturia unei religiozităţi sănătoase,atât la bucurie, cât şi la necaz, cunos-când că, toate sunt  după voia lui

Dumnezeu, spre mărirea Lui şi mân-tuirea celor ce cred. Înţelegând Bise-rica drept instituţia divină şi umană cecuprinde toată lumea, biserica  pe careo privim ca şi casă a lui Dumnezeu  şi-a găsit tâlcuirea adevărată în veacul şijumătate de călăuzire spornică a vieţiinu numai a unei părţi din oraşul de re-şedinţă a eparhiei, ci și a întregului  în-tins  al acesteia, fiind modelulcelorlalte biserici răspândite pe un te-ritoriu ce depășește hotarele judeţuluide astăzi, în plus, cu legături strânsecu alte centre Ierarhice. S-ar putea daca pildă faptul că din șirul Ierarhilorcare au slujit-o  începând cu ctitorul

Catedralei,  doi au fost promovați latreapta patriarhală, șase la cea mitro-politană sau de locțiitori de mitropo-lit și unul de arhiepiscop. În cadrulexercitării misiunii bisericești în lume,un rost aparte l-a împlinit școala  îngeneral, făcând trimitere și la cea con-fesională și la cea de teologie care adat promoții întregi de candidați lapreoție, mulți dintre ei deservind mul-tiplele sectoare de activitate ale socie-tății în diferitele ei etape spre progres.De exemplu, în vremea din urmă pla-nul asistenței medicale și sociale a luato amploare în așa măsură, încât pen-tru implicarea Bisericii s-a făcut si-

mțită nevoia creării unui profil cores-punzător în cadrul Facultății de Teo-logie. S-ar putea spune deci și în acestcadru că, tineretul mai ales a găsit spri-jinul constant din partea Bisericii înalegerea căii de formare potrivită pen-tru viață,  păstrând un întreg și bogatlăsământ din vechime. Atenți la in-struirea și educarea celor tineri, cu în-drumarea Bisericii prezente în viațalor cei maturi sau mai în vârstă s-auîntărit mereu în convingerea și lucra-rea lor. În anul acesta ce omagiazămisiunea parohiei și mănăstirii, ca șipersonalitățile de mare suprafață spi-rituală, de asemenea și când se împli-nesc  130 de ani  de la autocefaliaBisericii Ortodoxe Române și 90 deani de la ridicarea ei la rangul de Pa-triarhie, Catedrala Veche amintește oîntreagă istorie, la care a fost martorăși însăși aceea că, unul dintre slujito-rii ei are meritul de a fi fost primulcare într-un for decisiv a propusvrednicia patriarhală pentru Bisericanațională, și reprezintă  misiuneaeparhiei  la nivelul cerut pe planuriletradiționale, excelând totodată  prinpreoții și credincioșii ei și pe planulparohial  la îndeplinirea cerințelorvremii. Zidirea unei noi Catedrale laArad a început de la vechea catedrală,cu slujba de punere  a pietrei funda-mentale, iar mai apoi la cea de târno-sire, ca și de ridicare în rang

bisericesc, potrivit tipicului îndătinat,pecetluind astfel continuitatea scrie-rii  împreună a unei cronici de cinstepentru arădeni. Înaintași vrednici ve-ghează ca tot ceea ce este zidire nouăsă păstreze temelia veche statornicăspre afirmarea unității și continuitățiiromânești. Aceasta a fost demult  vi-sarea lor, care devine azi o realitate.O carte dată la lumină în astfel de zilesărbătorești și încadrată în programulde manifestări, recapitulează și sinte-tizează o cronică adevărată, pe care odorim mereu îmbogățită pe măsuratrecerii timpului. În acest scop în-ălțăm și stăruitoarea rugăciune, careîncheie multe din sfintele slujbe șianume: „Întărește DumnezeuleSfânta și dreapta credință a dreptmă-ritorilor creștini și Sfânt locașul acestaîn veacul veacului”. Și să nu uităm apomeni pe toți donatorii, miluitorii șibinefăcătorii bisericii sărbătorite, petoți ostenitorii și slujitorii ei pentrudobândirea celor de folos, precum șipe cei ce au ctitorit-o spre a lor  răs-plătire cerească. Totodată vor fi po-meniți neîncetat la Sfântul șiDumnezeiescul altar cei care daumărturia adevăratei credințe cu multăjertfelnicie, toți și toate. Iar totul spremărirea lui Dumnezeu și mulțumireaoamenilor. † TimoteiArhiepiscopul Aradului
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O sută cincizeci  de ani de mărturie creştină 

Catedrala Veche a Aradului, cuhramul Nașterea Sfântului IoanBotezătorul, aniversează anul aces-ta (2015) 150 de ani de la târnosire.Această catedrală, care ilustrează unveac şi jumătate din viaţa eparhieiAradului, a fost construită între anii1861-1865, în vremea arhipăstoririiEpiscopului Procopie Ivaşcovici şisub coordonarea arhitectului Anto-niu Zigler. Ea a fost zidită în stilulbaroc, adoptat în secolul 19 demajoritatea bisericilor din Transil-vania, înscriind nume cunoscute demeşteri, între care amintim pe pic-torii Nicolae Alexici, Ioan Zaicu şiAnastasie Demian şi sculptorul IosivBosioc.De la începutul existenței ei şipână astăzi, Catedrala Veche aAradului a fost locul de manifestare,slujire şi osteneală misionară înaceastă parte a țării a unor ierarhivrednici, păstrători ai dreptei cred-ințe, luminători ai poporului şi spri-jinitori ai celor aflaţi în nevoi. Astfel,în lista marilor ierarhi români dinArad, care au slujit în această Cate-drală se remarcă în mod deosebit:episcopul Ioan Meţianu, ajuns maitârziu Mitropolit al Ardealului şi denumele căruia se leagă zidireaimpunătoarei Catedrale mitropoli-tane din Sibiu, episcopul IoanIgnatie Papp, care şi-a legat numele,între multe alte realizări, de înfăp-

tuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie1918, eruditul vlădică GrigorieComşa, vrednicul de pomenireNicolae Corneanu, fostul Mitropol-it al Banatului, şi, de asemenea,Patriarhul Teoctist Arăpaşu, care apăstorit la Arad mai mult de 10 ani(1962-1973). Din anul 1984 pânăazi, episcop şi arhiepiscop al Aradu-lui este Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei Seviciu, care împlineşteanul acesta (2015) 31 de ani dearhipăstorire. Totodată, CatedralaVeche a Aradului a fost şi loc de pro-movare a teologiei şi culturiiromâneşti, prin activitatea rodnică aunui număr impresionant de preoți,unii profesori la Institutul Pedagog-ic-Teologic din Arad, iar mai târziula Academia Teologică din Arad şi înprezent la Facultatea de Teologie aUniversității Aurel-Vlaicu. Dintreaceştia amintim pe: protopopul Tra-ian Văţian, preotul martir Ilarion V.Felea, preotul Florea Codreanu,preotul dr. Simion Şiclovan, preotuldr. Petre Deheleanu, la care seadaugă şirul unor personalităţi mar-cante ale Aradului, cum au fost: Av.Ioan Arcoşi, prof. Alexandru Gavra,Av. Mircea V. Stănescu, Dr. AtanasieŞandor, Av. Ioan Popovici-Desseanu, Demetriu Bonciu, Dr.Nicolae Oncu, Sava Raicu, IosifMoldovan, Prof. Ascaniu Crişan. Deasemenea, Catedrala Veche din Arad

a fost spaţiu-simbol al multor eveni-mente de seamă din istoriaromânilor din această parte a ţării.Astăzi, Catedrala Veche, cu denu-

mirea oficială de biserica ParohieiArad-Centru, desfăşoară o intensăactivitate pastorală, misionară,filantropică şi culturală prin progra-

mul de slujbe care se desfăşoară zil-nic în biserică, prin cele două coruri:Corul „Armonia” cu o activitateneîntreruptă din anul 1919 şi Corulde Tineret înfiinţat în anul 1990;prin cele două asociaţii: Asociaţiafemeilor creştine „CuvioasaParaschiva”, înfiinţată în anul 1997şi Asociaţia „Calea Mântuirii”, înfi-inţată în anul 2008. La acestea seadăugă şi activităţile educative pen-tru copiii şi tinerii parohiei, des-făşurate în cadrul Şcolii deduminică. Acum, la ceas aniversar,adresăm felicitări şi părinteştibinecuvântări ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei alAradului, clerului şi credincioșilorParohiei Arad-Centru, precum şituturor celor care au contribuit laorganizarea manifestărilor prilejuitede aniversarea a 150 de ani de latârnosirea Catedralei Vechi a Aradu-lui, dorindu-le sănătate şi mântuire,pace şi bucurie întru mulţi şi binecu-vântaţi ani! † DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române
* Mesajul Preafericitului

Părinte DANIEL, Patriarhul Bis-
ericii Ortodoxe Române, cu prile-
jul aniversării a 150 de ani de la
târnosirea Catedralei Vechi a
Aradului (Parohia Arad-Centru)

O cetate a credinţei, culturii şi unităţii româneşti*



Înaltpreasfinţite Părinte Arhiepiscop,Onorabil prezidiu,Preacucernici Părinţi,Distins auditoriuManifestările bisericeşti şi cultura-le prilejuite de împlinirea a 150 de anide la înălţarea şi târnosirea bisericii„Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”,constituie deopotrivă prilej de bucurieduhovnicească şi prilej de recunoştinţăfaţă de jertfa pe care înaintaşii au depus-o pe altarul bisericii şi neamului româ-nesc.Consiliul parohial al ParohieiOrtodoxe Române Arad-Centru suboblăduirea Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei al Aradului, amanifestat o grijă deosebită pentruorganizarea acestui eveniment.Astfel, în şedinţa din 22 mai 2014,parohul prezintă un program complexde activităţi bisericeşti, culturale şiadministrativ-economice, care săpreîntâmpine acest eveniment. Consi-liul parohial prin Hotărârea nr.138/2014, aprobă programul propuspentru desfăşurarea manifestărilor.Conţinutul programului este dis-cutat şi îmbunătăţit şi în şedinţele Con-siliului parohial din 16 decembrie2014 şi 24 aprilie 2015 în urma căro-ra se înaintează Chiriarhului spre apro-bare adresa nr. 128/2015, având urmă-toarele propuneri:1. Tipărirea unei lucrări cu privirela istoricul Parohiei Arad-Centru, cubisericile „Naşterea Sfântului IoanBotezătorul” şi „Adormirea MaiciiDomnului”. În acest sens, aflând deosteneala regretatului preot dr. PavelVesa, care a încercat întocmirea uneimonografii a Parohiei Arad-Centru,dar pe care nu a reuşit să o definitive-ze, am luat legătura cu doamna Floa-rea Vesa, soţia regretatului părintePavel Vesa, care a privit cu multăbunăvoinţă propunerea Consiliuluiparohial de a se tipări lucrarea „Spiri-tualitate ortodoxă arădeană. IstoriculParohiei Ortodoxe Române Arad-Centru”, înmânându-ne manuscrisulîn forma lăsată de autor.Sistematizarea manuscrisului,corectarea şi corelarea unor date cuadevărul istoric, precum şi aşezareanotelor de subsol au fost făcute cumigală de cântăreţul Catedralei Vechi,prof. dr. Marcel Tang, călăuzit de ilus-trul istoric arădean, prof. dr. Doru Bog-dan.Osteneala celor menţionaţi a fostdublată cu multă competenţă şi expe-rienţă în domeniu, de priceperea părin-telui profesor universitar dr. CristinelIoja care a conceput din punct de vede-re grafic atât coperta cât şi întregulvolum, având sprijinul în tehnoredac-tare  pe părintele dr. Filip Albu şi pepărintele diacon Paul Orădan.2. Organizarea manifestărilor pri-lejuite de împlinirea a 150 de ani de laînălţarea şi târnosirea Catedralei Vechisă se desfăşoare la începutul luniioctombrie 2015, pe parcursul a treiseri, cu următorul program:a) Prima seară –Tedeum în Cate-drala Veche şi sesiune de comunicări.b) A doua seară – Serbare a copii-lor parohiei şi expoziţie de obiectepatrimoniale aparţinătoare parohiei.c) A treia seară – Prezentarealucrării monografice care urmează a fitipărită şi concert coral de muzică reli-gioasă şi laică (piese din folclorul

românesc), susţinut de cele două coruriale parohiei.3. Efectuarea unor lucrări de repa-raţii şi întreţinere la biserică şi imobi-lele parohiei, astfel:a) Amenajarea curţii bisericii şirefacerea instalaţiilor de canalizaremenajeră şi pluvială;b) Construcţia unui lumânărar; c) Refacerea porţilor şi gardurilorde incintă ale Catedralei Vechi;e) Reparaţii şi amenajări la unelebirouri ale parohiei.f) Recondiţionarea celor două troi-ţe aflate în curtea Catedralei.Troiţa „lucrată pe front cu lemndin munţii Tatra acolo unde eroii s-au jertfit pentru Patrie. Înălţată înmemoria eroilor Diviziei 1-A cavale-rie în anul Domnului 1946-Ziuaeroilor” şi troiţa „Ridicată de Stolul(organizaţie străjerească de tineretpe lângă o şcoală, o fabrică, ş. a.n.n.) Liceului „Ghiba Birta” Arad.Comandanta Legiunei FloricaBucurescu. 23.VI.1938”.g) Restaurarea celor trei uşi deacces în Catedrală prin îndepărtareastraturilor de vopsea în ulei şi eviden-ţierea materialului lemnos din care aufost confecţionate.h) Restaurarea şi punerea în valoa-re a ancadramentelor din piatră natu-rală de la cele trei intrări în Catedrală.i) Restaurarea soclului bisericii,prin aplicarea unor materiale compa-tibile cu culoarea existentă a bisericiişi cu pavajul care se va monta.j) Extinderea sălii de şedinţe aConsiliului parohial, prin unirea celordouă birouri ale parohiei în care sedesfăşoară şedinţele la această dată.k) Reparaţii exterioare la imobilulproprietatea Centrului eparhial şi alparohiei aflat în latura de Sud a Cate-dralei.Propunerile au fost analizate şi apro-bate de către Înaltpreasfinţitul Arhiepis-cop Dr. Timotei, iar în parte au fost şiexecutate, urmând ca pe măsura posi-bilităţilor, lucrările să fie continuate.*  *  *Biserica cunoscută astăzi arădeni-lor sub denumirea de Catedrala Veche,este cea de-a treia catedrală desprecare s-au păstrat mărturii şi documen-te istorice.Prima, cu hramul „Naşterea Sfân-tului Ioan Botezătorul” a fost zidităaproximativ în anul 1725, în apropie-rea Cetăţii Aradului, în partea dreaptăa Mureşului, pe locul unde se aflăastăzi Colegiul Naţional „MoiseNicoară” şi şi-a împlinit menirea până

în anul 1814, când numărul populaţieicrescând, a fost nevoie de edificareaunui alt locaş de cult mai încăpător.A doua catedrală purtând acelaşihram (Naşterea Sfântului Ioan Bote-zătorul), a fost zidită pe locul celei din-tâi, în anul 1814, despre care cronicamenţionează că biserica „s-a edificatpeste cea mică, aşa încât în biserica ceamică se făcea serviciul divin, iar pedinafară se lucra şi numai după ce s-agătat cea mare, s-au surpat cea mică şis-au scos afară toate recvisitele şi icoa-nele”. Biserica aceasta a fost demola-tă din ordinul autorităţilor habsburgi-ce în anul 1861, sub pretextul uneisistematizări urbane.A treia catedrală, cea actuală, cuhramul „Naşterea Sfântului Ioan Bote-zătorul”, a fost zidită între anii 1861-1865 prin strădania episcopului Pro-copie Ivaşcovici.Arhitectul bisericii a fost AntoniuCzigler. Biserica a fost zidită prin con-tribuţia Comunităţii bisericeşti dinArad şi cu ajutorul românilor aflaţisub jurisdicţia episcopului arădean,fiind târnosită la 17 septembrie 1865.Pe parcursul istoriei, biserica a fostsupusă unor modificări şi îmbunătăţirimajore, întrucât fiecare dintre ierarhiicare s-au succedat, s-au străduit să oîmpodobească şi să o dăruiască maiînfrumuseţată generaţiile care urmau.O descriere amănunţită a edificiu-lui şi momentelor cu semnificaţii bise-riceşti şi civile, le găsim înscrise încartea monografică tipărită cu bine-cuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale Dr.Timotei Seviciu, de Parohia Arad-Centru, prin bunăvoinţa doamne preo-tese Floarea Vesa, în Editura Arhie-piscopiei Aradului.Lucrarea se intitulează „Spiritua-litate ortodoxă arădeană. Istoria Paro-hiei Ortodoxe Române Arad-Centru”,autor fiind regretatul istoric arădean,preotul dr. Pavel Vesa.*  *  *Pe parcursul istoriei, în CatedralaVeche a Aradului au fost înfăptuite oseamă de împliniri ale vieţii bisericeştişi civile, astfel:1. Catedrala Veche a fost centrul depăstrare şi transmitere a dreptei cre-dinţe prin lucrarea pastoral-misionarăa ierarhilor care s-au succedat.Secolele al XIX-lea şi al XX-lea,au constituit perioada de pătrundereprin această parte de ţară a multorînvăţături sectare şi grupări religioase,străine de duhul Ortodoxiei.În aceste condiţii se impunea cadreapta credinţă să fie temeinic argu-

mentată prin cuvânt şi faptă.Aşa se explică grija deosebită aierarhilor pentru instruirea personalu-lui clerical în Institutul şi apoi Acade-mia Teologică, prin cooptarea unorcadre didactice temeinic pregătite şicu o ţinută morală exemplară.2. Catedrala Veche a fost spaţiulde manifestare a culturii prin întreţi-nerea şcolilor confesionale şi de stat şiselectarea cu rigurozitate a dascălilorlor, între care amintim pe AlexandruGavra, profesor la Preparandia dinArad, dr. Atanasie Şandor, medic şiprofesor la Preparandie, Iosif Moldo-van, unul din dascălii eminenţi ai Ara-dului, director al Şcolii Arad-Centrudin cartierul Pârneava, preşedinte alReuniunii Învăţătorilor Români dinArad, inspector şcolar la Arad şi Ora-dea, membru al Astrei Arădene şi înSenatul şcolar al Consistoriului Orto-dox din Arad sau Ascaniu Crişan, pro-fesor şi mai apoi director al Liceului„Moise Nicoară”.3. Catedrala Veche a fost centrul deemancipare şi cultivare a conştiinţeide neam şi lege românească. În Cate-drala arădeană încă nesfinţită, la 22iulie 1864 s-au adunat delegaţii clericişi mireni sub prezidiul episcopuluiProcopie Ivaşcovici, spre a alege depu-taţii la Congresul sârbesc, unde urmasă se dezbată separarea românilor dinArdeal de ierarhia sârbească.În anul următor, 1865, româniiarădeni serbează în aceeaşi bisericăevenimentul memorabil al reactivăriiMitropoliei Ortodoxe Române aArdealului şi anexarea la EpiscopiaAradului a unei părţi din Banat.La data de 13 septembrie 1865,prefectul Aradului Gheorghe Popa,este chemat la Viena, pentru a ridicaDiploma cezaro-regească, în bazacăreia o parte a românilor bănăţenisunt puşi sub jurisdicţia episcopuluide Arad, Diplomă pe care o înmânea-ză episcopului Procopie Ivaşcovici cuprilejul sfinţirii catedralei la care par-ticipă o seamă de delegaţi bănăţeni.În clădirile anexe ale catedralei, s-au adunat reprezentanţii românilor dinoraşul Arad pentru a-şi desemna dele-gatul ce urma să-i reprezinte la confe-rinţa de la Sibiu din 30 aprilie/12 mai- 2/14 mai 1881, în urma căreia a luatnaştere Partidul Naţional Român şi s-a adoptat programul de revendicăriimediate, care a stat multă vreme labaza activităţii politice româneşti dintoată Transilvania.Între personalităţile marcante dedi-cate acestui ideal au fost o seamă de

membri ai conducerii comunităţiiparohiale, între care amintim pe:1. Ioan Arcoşi (1792-1884),cunoscut avocat și militant naţionalistdin generaţia lui Moise Nicoară, carea cerut înfiinţarea unei catedre delimba română la Gimnaziul de Statdin Arad, convins fiind că numai „şti-inţa limbii materne” asigură formareatineretului în spiritul istoriei şi valori-lor naţionale. A fost primul președin-te al Comunității parohiale a români-lor ortodocși din Arad.2. Alexandru Gavra (1797-1884), absolvent al Facultății de Știi-nțe din Oradea, ajunge profesor la Pre-parandia din Arad, pe care o slujeștetimp de 55 de ani neîntrerupt, cu undevotament și spirit de jertfă remarca-bile. A fost implicat în întreaga mișca-re națională a românilor din Arad șiBihor, fiind membru al Astrei arădene,și al instituțiilor bisericești locale. Afost unul dintre ultimii luptători, însens iluminist, în linia lui Țichindeal,al cărui nume s-a gravat în inima șiconștiința a zeci de învățători și preoțicare s-au hrănit cu sămânța spirituluisău românesc și ortodox, mai bine deun jumătate de veac.3. Ioan Popovici-Desseanu(1831-1892) de profesie avocat, a fostun sprijinitor al culturii româneşti dincea de-a doua jumătate a secolului alXIX-lea. În casa acestuia, (str. I. Popo-vici-Desseanu, nr. 2), au fost găzduiţiMihai Pascaly şi alţi câţiva membrii aitrupei sale, între care şi Mihai Emi-nescu, cu ocazia turneului teatruluibucureştean a lui Pascaly, în Arad, înanul 1868. În această casă s-a cunoscutIosif Vulcan, directorul revistei Fami-
lia cu Mihai Eminescu. A fost deputatîn Parlamentul de la Budapesta.4. Dr. Nicolae Oncu (1843-1914),a fost fiu de ţărani din Râşca, comita-tul Zarand, studiind la Beiuş, Brad,Lugoj, Oradea, apoi dreptul la Viena şiBruxelles, unde îşi ia şi doctoratul. În1871, înfiinţează, împreună cu MihaiEminescu şi Ioan Slavici, societatea„România Jună”, la Viena. Întors înţară, se stabileşte la Arad, unde în 1880înfiinţează instituţii culturale şi econo-mice. De numele său se leagă înfiinţa-rea în 1887 a Băncii „Victoria” dinArad. A fost primul director al Institu-tul Tipografic „Tribuna”. Din 1906devine deputat de Arad în Parlamentulde la Budapesta. Și-a legat numele deînființarea Casei Naționale din Pârnea-va în anul 1902 și de construirea edifi-ciului Școlii Civile de fete din anul1912. A fost deputat în Sinodul eparhial.

Distins auditoriuAstăzi înscriem şi noi o pagină dinistoria acestui sfânt aşezământ – Com-plexul Catedrala Veche a Aradului.Pe de-o parte este un moment decomemorare şi cinstire cu recunoştin-ţă a tuturor celor care ştiuţi şi neştiuţi,sunt înscrişi în Cartea Vieţii ca şi ctitori,nu atât ai zidurilor, ci ai mesajului păs-trării conştiinţei de neam şi credinţăstrăbună.Pe de altă parte suntem la unmoment de bilanţ şi angajare, în carecoborând fiecare în propria conştiinţătrebuie să facem analiza a ceea ce amprimit ca zestre fizică şi spirituală şi înce mod răspundem la chemările adre-sate pentru ca să transmitem genera-ţiilor următoare duhul înaintaşilor.Continuare în pagina 3
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Cuvântul Parohului Catedralei Vechi, pr. Traian-Ioan Micoroi, la deschidereafestivă a manifestărilor cultural – bisericeşti prilejuite de împlinirea a 150 de ani de la înălţarea şi târnosirea Catedralei istorice a Aradului
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Zilele de 9, 10 și 11 octombriedin anul 2015, vor rămâne în istoriaCatedralei Vechi și a Eparhiei Ara-dului totodată, ca zile de înaltă trăirespirituală și profundă vibrație româ-nească. Aceste sentimente au fost tre-zite de manifestările legate de împli-nirea a 150 de ani de la târnosireasfântului locaș. Moment unic și deexcepție, moment care adună pesteun secol și jumătate de jertfă și măr-turie ortodoxă și românească în acestcolț de țară. În cinstea acestui eveni-ment s-a organizat și desfășurat, peparcursul a trei zile, de către ParohiaOrtodoxă Română Arad-Centru, oserie de acțiuni cultural-bisericeștisub genericul Catedrala Veche Orto-
doxă a Aradului. Tradiție și actuali-
tate – 150 ani de istorie, spiritualitate
și cultură ecleziastică. Acțiunile auimplicat întreaga comunitate aduna-tă în jurul acestei biserici: slujitori,consiliul parohial și credincioși,bucurându-se mai înainte de toate,de îndrumarea și directa implicare aÎnaltpreasfințitului Arhiepiscop dr.Timotei Seviciu.Manifestările au debutat în după-amiaza zile de 9 octombrie, ora 16,printr-un Tedeum oficiat de soborulpreoților slujitori ai Catedralei Vechiîn frunte cu Înaltpreasfințitul Arhie-piscop Timotei. Au fost înălțate rugă-ciuni de laudă și mulțumire Preami-lostivului Dumnezeu pentru purtareade grijă și darurile revărsate asupraacestei biserici, a slujitorilor și cre-dincioșilor ei, de la zidirea acesteia șipână în prezent. Mai mult, pentrufaptul că ne-a învrednicit pe noi săajungem și să trăim astfel de clipe.În continuarea momentului maisus evocat, la ora 17, în Aula Facul-tății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din Arad, a avut loc deschi-derea festivă a manifestărilor. Laacest moment solemn au participatoficialități locale în frunte cu prima-rul Aradului, d-nul ing. dr. Gheor-ghe Falcă, reprezentanții celor douăuniversități arădene, slujitorii și cre-dincioșii Parohiei Arad-Centru, presași televiziunile locale. Festivitatea s-a deschis prin cuvântul ParohuluiCatedralei Vechi, pr. Traian-IoanMicoroi, care a evocat atât prezentul,cât și trecutul acestei parohii;momente importante din istoriaCatedralei, personalități de marcăcare au punctat devenirea culturală,bisericească și națională a comunită-ții românești arădene și a lăcașului decult, exigențele care se impunurmașilor, precum și mulțumirinominale celor care s-au implicat înorganizarea și desfășurarea manifes-

tărilor. A urmat cuvântul Înaltpreas-finției Sale Timotei Seviciu, Arhie-piscopul Aradului, subliniind impor-tanța majoră a Catedralei nu doar înistoria locală, ci și în cea națională.De altfel, biserica acesta a fost mar-toră a celor mai importante eveni-mente din istoria locală și națională;concentrează istoria întregii zone și aîntregii Episcopii. Rând pe rând, cei-lalți invitați au rost un cuvânt, sur-prinzând diferite aspecte ale istorieiCatedralei și a momentului sărbăto-resc, relația Catedralei Vechi cu cele-lalte instituții de cultură din trecut șidin prezent.Un miniconcert coral, susținut decorul Seminarului Teologic din Arad,condus de arhid. prof. Tiberiu Arde-lean, a făcut trecerea spre partea adoua a manifestării, constând într-osesiune de comunicări. Referenții,profesori de teologie și slujitori aiCatedralei Vechi, au prezentat per-sonalități marcante și activități misio-nar-culturale din istoria parohiei,punând în evidență locul central ocu-pat de această biserică în istoria zoneiși a eparhiei, vrednicia slujitorilor ei,implicarea personalităților laice alevremii și jertfelnicia credincioșilor.Organizarea manifestărilor pri-mei zile în incinta Facultății de Teo-logie, implicarea cadrelor didacticeale facultății în organizarea și des-fășurarea manifestărilor precum și aSeminarului Teologic din Arad, pro-fesori și elevi, pune în evidență legă-tura strânsă din trecut și prezent, aVechii Catedrale a Aradului cu aces-te două instituții de învățământ teo-logic. De altfel, în decursul vremiiierarhii arădeni au arătat o grijădeosebită pentru instruirea persona-lului clerical în Institutul şi apoi Aca-demia Teologică, prin cooptarea unorcadre didactice temeinic pregătite şicu o ţinută morală exemplară, mulțidintre ei slujitori la altarul CatedraleiVechi.Cea de-a doua zi a manifestări-lor a inclus un program religios-artistic prezentat de către copiiiParohiei Arad-Centru, în special decei care frecventează Școala deduminică. Sceneta „Suflet de copilîntre bine și rău”, s-a desfășurat însala de festivități a Parohiei Arad-Centru, în prezența ÎnaltpreasfințieiSale dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, a slujitorilor și cre-dincioșilor acestei parohii. Include-rea acestui moment în cadrulfestivităților dedicate celor 150 deani de la ridicarea și târnosirea cate-dralei, reliefează grija deosebită aslujitorilor parohiei față de cei mici,

implicarea parohiei în viața credin-cioșilor și activitatea pastoral-misio-nară la care este angajată.La ora 18 s-a oficiat slujba Vecer-niei de către Înaltpreasfințitul Arhie-piscop Timotei, înconjurat de sobo-rul slujitorilor Catedralei Vechi,punctându-se și liturgic șirul acestormanifestări omagiale. Îndată dupăslujba Vecerniei, în sala de festivităția parohiei, a avut loc expoziția și pre-zentarea obiectelor de cult și cărțiivechi aflate în patrimoniul ParohieiArad-Centru. O expoziție inedită șiprin ceea ce s-a pus la dispoziția par-ticipanților, dar și prin faptul că isto-ria acestui locaș de cult nu consem-nează nicio acțiune de acest gen.Scopul a fost acela de a scote în evi-dență bogăția culturală și spirituală, acărei depozitară a fost de un secol șijumătate, Catedrala istorică a Ara-dului. Punerea în evidență a trecutu-lui conferă identitate, asigură un vii-tor solid și sporește responsabilitateacelor din prezent. Pe de altă parte,expoziția a urmărit să scoată la lumi-nă pe marii donatori care au întreți-nut istoria acestui loc sfânt, au spri-jinit și înfrumusețat sfântul locaș,fiind totodată și un pios omagiu adusacestora, la împlinirea celor 150 deani de existență.

A treia zi din ciclul manifestări-lor dedicate împlinirii a 150 de ani dela târnosirea Catedralei istorice aAradului, a debutat, duminică dimi-neața, cu oficierea Sfintei Liturghii.Soborul slujitorilor a fost alcătuit dinpreoții și diaconii Parohiei Arad-Centru, o parte din membrii Perma-nenței eparhiale și stareții celor maiimportante mănăstiri din Eparhie, înfrunte cu Înaltpreasfințitul Arhiepis-cop Timotei. În finalul Sfintei Litur-ghii s-a oficiat Parastasul de pome-nirea a ctitorilor, slujitorilor șibinefăcătorilor sfântului locaș, fiindpomeniți nominal toți aceștia, reme-morând odată cu numele lor întreagaistorie a acestui edificiu ecleziastic.La finalul slujbei, preotul paroh a datcitire mesajului transmis de cătrePreafericitul Părinte Patriarh Daniel,cu prilejul acestei aniversări, intitulat:„O cetate a credinței, culturii și uni-tății românești”. Astfel că, Dumne-zeiasca Liturghie a constituitmomentul culminat al manifestări-lor aniversare, iar mesajul Preaferi-citului Patriarh Daniel, a constituitpunctul culminant al Sfintei Litur-ghii.În seara aceleași zile au avut localte două manifestări, desfășurate însala mare a Teatrului de Stat din

Arad, menite să întregească frumu-sețea și trăirea acestor zile de maresărbătoare. La ora 18 a avut loc lan-sarea monografiei Parohiei Arad-Centru. Lucrarea intitulată Spiritua-
litate arădeană. Istoria Parohiei
Ortodoxe Române Arad-Centru,aparține preotului dr. Pavel Vesa,cunoscut istoric bisericesc, trecut lacele veșnice în anul 2013. Prezenta-rea volumului a fost făcută de Înalt-preasfințitul Arhiepiscop Timoteicare în cuvântul său a elogiat perso-nalitatea și bogata activitate cărtură-rească a regretatului părinte PavelVesa. Istoria parohiei nu se rezumădoar la o înșiruire de date ci este pla-sată în contextul social și cultural alvremii, ceea ce oferă o integrare aacestei parohii în contextul general alistoriei locului și al țării, a apreciatÎnaltpreasfinția Sa.La ora 19 a avut loc un concertaniversar, susținut de cele douăcoruri ale Parohiei Arad-Centru, con-cert care a și încheiat seria manifes-tărilor dedicate împlinirii a 150 deani de la târnosirea Catedralei istori-ce a Aradului. Programul artistic alcorurilor a fost prezentat de parohulCatedralei Vechi, preacucerniculpărinte Traian Micoroi. Partea întâi aconcertului a fost rezervată Coruluide tineret al Parohiei Arad-Centru,instruit și dirijat de maestrul conf. dr.Mircea Buta. Repertoriul prezentata cuprins opt piese dintre care șasepiese de factură religioasă, iar douăpiese de factură folclorică, piesepopulare cu melodii din Vestul țării.Trebuie precizat că două priceznedin repertoriul corului au fost scrie dedoi foști dirijori ai Catedralei Vechi:pr. Ioan Șerb și pr. Mircea Emandi.În cea de-a doua parte a concer-tului, pe scena Teatrului de Stat dinArad, a urcat Corul Mixt „Armo-nia” al Parohiei Arad-Centru.Această reputată formație coralăeste instruită și condusă de maestrulprof. Ovidiu Boar. Repertoriul coru-lui a cuprins opt piese dintre carepatru piese de factură religioasă, unaaparținând repertoriului clasic inter-național („Aliluia” din oratorul
Mesia, compus de G. F. Handel) șitrei piese din repertoriul folcloric.Menționăm că trei din cele opt pieseinterpretate au fost compuse defoștii dirijori ai acestui cor: pr. IoanȘerb, prof. Ioan Lipovan și prof.Doru Șerban.Rămâne pentru istorie acestmoment aniversar precum și tot ceeace s-a organizat și desfășurat în cin-stea lui. Prof. dr. Marcel Tang

Catedrala Veche în haină de sărbătoare

Urmare din pagina 2Parcurgem un moment festiv încare plecând cu recunoştinţă frun-ţile înaintea jertfei înaintaşilor,mulţumim lui Dumnezeu pentrutoate, cu nădejde în ajutor ceresc şipe viitor.Acest moment festiv primeşte unplus de valoare prin prezenţa persona-lităţilor bisericeşti şi civile ale urbei şia Dumneavoastră, a tuturor partici-panţilor.De aceea se cuvine să mulţumimMilostivului Dumnezeu pentru acesteclipe înălţătoare care însă ne angajea-ză la responsabilităţi sporite.Mulţumim cu adâncă plecăciunePărintelui nostru duhovnicesc, Înalt-preasfinţitul Dr. Timotei Seviciu,

Arhiepiscop al Aradului, pentru încre-dere şi pentru părinteasca purtare degrijă.Ca de fiecare dată, şi acum nesimţim ocrotiţi sub omoforul, pur-tarea de grijă şi rugăciunile Înalt-preasfinţiei Sale pentru noi, fii săiduhovniceşti.Cu adânc respect, adresăm căl-duroase mulţumiri Domniei Saledomnului dr. ing. GheorgheFalcă, Primarul Aradului. Mul-ţumirea noastră o împletim cu feli-citarea pe care i-o adresăm acumcând în urma unui riguros examen,a dobândit titlul ştiinţific de doctor. Domnia sa, este singurul pri-mar din perioada post-decembristăcare a susţinut şi ajutat substanţial

întregul complex al CatedraleiVechi.Tot ceea ce noi am realizat dinpunct de vedere administrativ, dato-răm în cea mai mare parte sprijinuluiDomniei Sale. De aceea potrivit con-ceptului biblic, îi adresăm rugăminteasă nu se bucure de cuvintele noastremulţumitoare, ci mai ales, să se bucu-re de faptul că pentru ajutorul dat,numele îi va fi scris în Ceruri (Luca10, 20).Cu aleasă consideraţie, mulţumimpentru prezenţă doamnei ClaudiaBoghicevici, deputat în ParlamentulRomâniei şi fost Ministru al Muncii.Cuvânt de mulţumire, cu respectadresez doamnei Florentina Horgea,sub-prefect al judeţului Arad, pentru

faptul că prin prezenţă a onorat întru-nirea noastră.Respectuoase mulţumiri adresămDomniei Sale Domnului AdrianŢolea, Preşedinte interimar al Consi-liului Judeţean Arad, care prin CentrulCultural Judeţean a sprijinit tipărirealucrării monografice a Parohiei noas-tre. Calde mulţumiri adresăm între-gului corp academic al Universită-ţii de Vest „Vasile Goldiş” dinArad, reprezentat aici ca şi laaproape fiecare Liturghie săvârşităîn duminici şi sărbători în Catedra-la Veche, de distinsul prof. univ.dr. Aurel Ardelean, preşedinteleUniversităţii „Vasile Goldiş” dinArad.

În mod deosebit, adresez caldemulţumiri Părintelui prof. univ.dr. Cristinel Ioja, PreşedinteleSenatului Universităţii „AurelVlaicu” din Arad, pentru prezen-ţă şi pentru sprijinul acordat labuna desfăşurare a acestor mani-festări.Nu în ultimul rând, cu regretulcă tributar uitării, poate am omispe cineva, adresez calde şi res-pectuoase mulţumiri, tuturor celorcare prin gând, cuvânt şi faptă,ne-au stat alături în această varăfierbinte, pentru ca astăzi săputem spune cu mulţumire,deodată cu cuvântul inspirat:„Până aici ne-a ajutat nouă Dom-nul” (I Regi 7, 12). 
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Prăznuirea Acoperământului MaiciiDomnului la MănăstireaArad-Gai

Mănăstirea Arad – Gai este una din-tre puținele așezăminte monahale caresă aibă trei hramuri închinate MaiciiDomnului: „Veşmântul Maicii Dom-nului”, „Brâul Maicii Domnului” şi„Acoperământul Maicii Domnului”.Așadar, la praznicul AcoperământuluiMaicii Domnului, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, înconjurat de un sobor de ieromon-ahi şi preoţi a săvârşit Sfânta Liturghieîn biserica nouă a aceastei străvechiașezări monahale arădene, în prezenţaunui însemnat număr de credincioşi.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Sub ocrotirea Maicii Domnului” (cf.Evr.9; Lc. 10), chiriarhul a reamintitistoria şi simbolismul sărbătorii, sub-liniind prezenţa Maicii Domnului înviaţa Mântuitorului precum şi în cea aBisericii Sale. De asemenea, Înalt-preasfinţia Sa a insistat asupra ocrotiriisub acoperământul sfânt a grădinilor ei– mănăstirile, cu florile virtuţilor creş-tine – ca şi paraclisele în înţelesul desfinte locaşuri – catedrale şi biserici –pentru mângâierea credincioşilor înîncercările de multe feluri ale vieţii. Înacest cadru, care face referire la anulomagial al misiunii parohiei şi mănă-stirii azi, Mănăstirea Arad-Gai, fostă şireşedinţă episcopală, este pilduitoarepentru unitatea vieţii bisericeşti prinmănăstiri şi parohii. De data aceasta,conlucrarea amintită este pecetluită şi deamintirea celui ce a fost episcop alAradului şi mitropolit al Banatului,vrednicul ierarh Nicolae Corneanu, dela a cărui prohodire se împlineşte anultocmai astăzi, a mai amintit Înaltpreas-finţia Sa. La finalul slujbei, maicastareţă, stavrofora Magdalena Borteş,a mulţumit ierarhului, părinţilor slujitorişi credincioşilor pentru prezenţă şi pen-tru împreuna-rugăciune.
Târnosirea bisericiimănăstirii din satul Roşia

În Duminica a 19-a după Rusalii,Mănăstirea ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” din satul Roşia, ProtopopiatulSebiş, s-a aflat în zi de mare sărbătoare,întrucât biserica mănăstirii a fost sfinţită.Slujba de sfinţire a fost oficiată de cătreÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat deun sobor de preoţi şi diaconi, din care aufăcut parte şi părintele Alexandru Botea,protopopul Sebişului, părintele arhim.Nestor Iovan de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog şi arhid. Tiberiu Ardelean, asis-tent universitar la Facultatea de Teolo-gie Ortodoxă din Arad.După sfinţirea lăcaşului de cult, slu-jba Sfintei Liturghii a fost oficiată înaltarul de vară din curtea mănăstirii,timp în care credincioşii prezenţi auavut posibilitatea să intre în sfântul altarşi să se închine.Cu acest prilej, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a rostit cuvântul deînvăţătură pus sub titlul ,,Adevărata vir-
tute” (cf. citirilor scripturistice aleduminicii: 2 Cor. 11 şi 12; Luca 6),exemplificată, adică, cu iubirea vrăj-maşilor de care dă dovadă creştinismul,fapt arătat de Mântuitorul prin Jertfa Sape Cruce când S-a rugat pentru cei ce-L răstigneau. Tot aşa, Sfântul ApostolPavel, prin viaţa sa, când a iertat pe toţiduşmanii săi pentru iubirea lui Hristos,fiind răsplătit cu bogăţia descoperirilorminunate. Sfinţii din Biserica triumfă-toare, îndeamnă, dându-se pe ei înşişipildă de împlinire a acestei virtuţi; la

fel şi creştinii în comuniunea Bisericii.Sfinţirea unei biserici pune în evidenţăacest fapt, perindarea credincioşilor înfaţa sfintei mese fiind semnul par-ticipării la jertfa mântuitoare care seaduce neîncetat pe aceasta. Virtutea dereferinţă trebuie arătată, aşadar, în viaţamorală a întregii obşti, a mai adăugatChiriarhul arădean.Tot astăzi, părintele Ioan Dărău, afost felicitat de către ÎnaltpreasfinţitulTimotei cu ocazia împlinirii a 50 de anide slujire preoţească şi 15 ani de cândslujeşte la sfânta mănăstire, iar maicastareţă Haritina Cârdei pentrudeosebitele merite de înfrumuseţare şide bună administrare a sfintei mănă-stiri, a fost răsplătită de către Ierarhullocului cu distincţia de stavroforă.Maica stareţă Haritina a mulţumitÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei pen-tru distincţia oferită şi pentru bucuriaprilejuită obştii monahale de maici şituturor pelerinilor veniţi la aceastăbucurie duhovnicească precum şi tutur-or preoţilor, ctitorilor şi donatorilor careau sprijinit mănăstirea.
Slujire arhierească laCatedrala Veche dinArad
În Duminica a 21-a după Rusalii, 11octombrie 2015, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi, a slujit în Catedrala Veche aAradului, cu prilejul manifestărilororganizate la împlinirea a 150 de ani dela târnosirea acesteia. Din sobor au făcutparte şi părintele protos. Dr. IustinPopovici, consilier cultural al Arhiepis-copiei Aradului; părintele arhim. NestorIovan de la Mănăstirea Hodoş-Bodrogşi părintele arhim. Ilarion Tăucean,stareţul Mănăstirii Feredeu. În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Rodirea cuvântului dumnezeiesc”

(bazat pe citirile scripturistice aleduminicii: Gal. 2; Lc. 8), Chiriarhul afăcut ca o concluzie la Pilda semănă-torului în care Acesta este Dumnezeu,sămânţa este cuvântul Său iar locul încare cade, sufletul omului. Acesta, larândul său, fiind chipul lui Dumnezeu,tinzând spre asemănarea cu El, însuşiseamănă mereu, abia după roadă săconstate dacă a lucrat bine sau rău. Dar,după cum Semănătorul este Bun şisămânţa la fel, doar calitatea pământu-lui devine cea precumpănitoare. Omulînsuşi este aparţinător pământului dartrebuie să încerce să-l îmbunătăţeascăpotrivit şi ziceri că omul sfinţeşte locul.El primeşte cuvântul lui Dumnezeu sprea se strădui la rândul său să-l semenemai departe spre bogată roadăduhovnicească, a subliniat Înaltpreas-finţia Sa.După aceasta, Părintele Traian-IoanMicoroi, a dat citire mesajului Preaferic-itului Părinte DANIEL, Patriarhul Bis-ericii Ortodoxe Române, cu prilejulaniversării a 150 de ani de la târnosireaCatedralei Vechi a Aradului (ParohiaArad-Centru), intitulat ,,O cetate a cred-inţei, culturii şi unităţii româneşti”.Preafericirea Sa subliniază faptul că ,,dela începutul existenței ei şi până astăzi,Catedrala Veche a Aradului a fost loculde manifestare, slujire şi ostenealămisionară în această parte a țării a unorierarhi vrednici, păstrători ai drepteicredințe, luminători ai poporului şi spri-jinitori ai celor aflaţi în nevoi’’. Deasemenea, Preafericitul Părinte Patri-arh DANIEL transmite felicitări şipărinteşti binecuvântări Înaltpreasfinţi-tului Părinte Arhiepiscop Timotei alAradului, clerului şi credincioșilor Paro-hiei Arad-Centru, precum şi tuturorcelor care au contribuit la organizareamanifestărilor prilejuite de aniversareaa 150 de ani de la târnosirea CatedraleiVechi a Aradului, dorindu-le sănătate

şi mântuire, pace şi bucurie întru mulţişi binecuvântaţi ani! La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, înconjuratde soborul slujitor, săvârşeşte SlujbaParastasului pentru toţi ctitorii, sluji-torii, ostenitorii şi susţinătorii CatedraleiVechi, trecuţi la cele veşnice.
Sfânta Cuvioasă Parascheva cinstită de arădeni

În ziua de prăznuire a SfinteiCuvioase Parascheva de la Iaşi, mier-curi, 14 octombrie 2015, obştea demaici de la Schitul Bodrogul Vechi şi-a serbat ocrotitoarea. Sfânta Liturghie afost oficiată de Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte şi protos.Teodor Vid, consilier administrativ-bis-ericesc şi exarh, arhim. Nestor Iovan şiprotos. Grigorie Timiş, stareţul Mănă-stirii Hodoş-Bodrog.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Vieţile sfinţilor – file de istorie bis-
ericească universală şi naţională” (şi pebaza citirilor scripturistice ale sărbătorii:2 Cor. 3-4; Luca 7), Chiriarhul a prezen-tat vieţile sfinţilor zilei (Sf. Mc. Nazarie,Ghervasie, Protasie şi Chelsie) ca şi aSfintei Paraschevi din Roma (pomenităpe 26 iulie), în cadrul timpului în care autrăit, iar în continuare pelegrinarea sfin-telor moaşte a Sfintei Parascheva de laIaşi prin diferite ţări, mai ales în zonaBalcanilor, contribuind prin aceasta laîntărirea legăturilor dintre popoarele deaici, în numele Ortodoxiei. De aseme-nea, în acelaşi context, Ierarhul aprezentat meritul Ţărilor Române de afi primit în schimbul ajutorării Patri-arhiei Ecumenice a nepreţuitului odor,ocrotitoarea Moldovei şi a tuturor celorce imploră mijlocirea ei către Dum-nezeu. Tot în cuvântul de învăţătură s-a subliniat şi ajutorul Sfintei Parasche-va pentru bisericile care-i poartă hramul,iar în mod aparte cea a mănăstirii careadăposteşte racla cu veşmântul sfintei,donaţie a Mitropoliei Moldovei din vre-mea când era păstorită de PreafericitulPărinte Patriarh Daniel, ca mitropolit, amai amintit Înaltpreasfinţia Sa. Chiri-arhul arădean a mai amintit desprepelerinajele care se fac în aceste zile labisericile şi mănăstirile închinate Sfin-tei Parascheva şi cu precădere la Iaşi,unde merg mii de credincioşi, chiar şidin părţile Aradului, pentru a se închi-na cu evlavie la racla cu sfintele moaşteale ocrotitoarei Moldovei şi a Românieiîntregi.
Târnosirea bisericii dinParohia Bocsig Gară

În Duminica a 20-a după Rusalii(Învierea fiului văduvei din Nain), Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timo-tei a târnosit biserica din Parohia Boc-sig Gară. Ierarhul a fost întâmpinat decătre protopopul locului, părintele Adri-an Zaha, de preotul paroh Răzvan Tripşi mulţime de tineri şi credincioşiîmbrăcaţi în costume populare. Imedi-at după sosire a avut loc slujba detârnosire. Biserica a fost înconjurată deIerarhul arădean şi soborul slujitor, stro-pită cu apă sfinţită şi târnosită cu Sfân-tul şi Marele Mir. La interior, Înalt-preasfinţia Sa a refăcut Sfânta Masă, înpiciorul căreia au aşezat moaşte de mar-tir, a fost unsă cu Sfântul şi Marele Mirşi împodobită cu sfintele veşminte şiobiectele liturgice. De asemenea,icoanele de pe catapeteasmă şi picturaau fost sfinţite. După aceasta, în biseri-ca cu hramul Sfântul Sfântul Proroc IlieTesviteanul, nou târnosită, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, înconjurat deun sobor de preoţi, a săvârşit SfântaLiturghie arhierească.

În cuvântul de învățătură cu titlul,,Ridicarea continuă a tineretului” (Cf.Gal.1; Lc. 7), chiriarhul a arătat, în legă-tură cu convertirea Sfântului Ap. Pavelși intrării în comuniunea apostolilor,ridicarea credinciosului din orice căderespre un nou început al vieții cu perma-nentă îmbunătățire. Aparte s-a insistatasupra atenționării celor tineri care potfi mai lesne expuși încercărilor, situațieîn care este de trebuință invocareaproniei dumnezeiești spre ajutor. Zidi-rea unei biserici este ilustrarea adecvatăpentru ridicarea spirituală continuă afiecărei generații spre mulțumire per-sonală și colectivă, consolidând famil-ia și implicit propășirea societății. Mis-iunea parohiei si mănăstirii în anulomagial pe care-l parcurgem, înscrieîntre multiplele obiective, pe cel al for-mării tineretului în școală și viață, iaraceasta pentru atingerea scopului mân-tuitor al Bisericii prin asigurarea uneitrăiri de înaltă ținută creștină, a sublini-at Înaltpreasfinția Sa.La finalul Sfintei Liturghii, paro-hul Răzvan Trip a fost hirotesit sachelarde IPS Arhiepiscop Timotei.Tot în această zi a avut s-a făcut șisfințirea Căminului Cultural din local-itate de către Înaltpreasfințitul PărinteTimotei. Din sobor a făcut parte și Pro-tos. Teodor Vid, consilier administrativ-bisericesc la Centrul Eparhial.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Deschiderea noului anuniversitar la Facultateade Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea”
În prima zi a lunii octombrie, desărbătoarea Acoperământului MaiciiDomnului, la Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” a Univer-sității „Aurel Vlaicu” Arad s-au des-fășurat festivitățile de începere a nouluian universitar 2015-2016.Acestea au debutat cu slujba Sfin-tei Liturghii în Catedrala Veche, unde s-au înălțat rugăciuni spre întărirea șiluminarea minții tuturor studenților șiostenitorilor acestui așezământ teolog-ic. După încheierea slujirii liturgice,festivitățile au continuat în Aula Fac-ultății de Teologie. La prezidiul s-auaflat: Pr. prof. Ioan Tulcan, decanulinstituției, Arhim. Teofan Mada, vicaradministrativ, Protos. Iustin Popovici,delegatul ÎPS Timotei, ArhiepiscopulAradului, Pr. prof. Cristinel Ioja, Președ-intele Senatului Universității „AurelVlaicu”, Pr. Prof. Constantin Rus, direc-torul de Departament al Disciplinelorteologice.În deschiderea alocuțiunii, Părin-tele decan, Ioan Tulcan, a salutatcadrele didactice și studenții, arătândcă: „resimțim o vie emoție, acumcând se împlinesc 25 de ani de laprima promoție care intrau pe băn-cile acestei școli teologice. Ajunși laacest moment suntem încrezători căel constituie acel moment de matu-ritate la care această școală a ajuns.Din altă perspectivă, suntem bucu -roși să vă anunțăm împrospătareacorpului profesoral ce s-a îmbogățitcu doi noi colegi: Părintele Arhid.drd. Tiberiu Ardelean, titular pe unpost de asistent universitar la disci-plina Muzică bisericească, și dr.Marcel Tang, asistent universitar laplata cu ora, pentru disciplinaPatrologie. Ne bucurăm pentru ei,mai ales că sunt absolvenții noștri șiau dovedit până acum implicare înactivitățile didactice, de cercetare șicele bisericești, având bune nădejdipentru viitor”.

Protos. Dr. Iustin Popovici a trans-mis binecuvântarea ÎPS ArhiepiscopTimotei, adăugând: „Vă asigur de toatădeschiderea, prin slujirea administra-tivă ce mi-a fost încredințată. Felicitprofesorii de Teologie din Arad pentrustatutul pe care l-au dobândit și suntsigur că aveți ce învăța de la ei”.Din partea Universității, Pr. Prof.Cristinel Ioja, a transmis un mesaj defelicitare, amintind că: „Momentuluiacesta de bucurie și emoție i se adaugăresponsabilitatea pe care o avem, atât caprofesori cât și ca studenți, din per-spectiva a ceea ce înseamnă Facultateaarădeană, cum o construim din interiorși cum îi potențăm valoarea, prin capi-talul uman și fizic pe care îl are. Iubițistudenți, această instituție, ca singuraFacultate de Teologie din cadrulMitropoliei Banatului, ce oferă toatecele trei cicluri de studii: licență masterși doctorat, vă asigură, desigur și prinimplicarea voastră, o cât mai completăformare duhovnicească și teologică”.Precizările referitoare la uneleaspecte administrative, ce țin de noul anuniversitar, au fost aduse în fața stu-denților de către Pr. prof. ConstantinRus, directorul Departamentului de Dis-cipline Teologice.
Sfinţire de troiţă în Parohia Roşia Nouă 

În duminica a XIX-a după Rusaliicredincioșii Parohiei Ortodoxe RomâneRoșia Nouă și Obârșia, ProtopopiatulLipova, au participat începând cu orele17:00 la sfințirea unei troițe primită îndar de credincioșii acestei parohii dinpartea Asociației „Ieromonah ArsenieBoca” din Arad. Această troiță a fostsculptată manual în comuna Drăgănes-cu, județul Ilfov, având imprimat șichipul Părintelui Arsenie Boca.Troița a fost amplasată într-unul dincimitirele parohiale, cunoscut ca și„cimitirul din țarină”, cimitir aflat laintrarea în satul Roșia Nouă, locul aces-teia fiind ales de către preotul parohCraveț Cătălin-Dumitru dimpreună cudonatorii, deoarece împrejurul acesteitroițe va fi construit și un foișor, pentruo mai bună protecție în timp a troițeidonate, dar și pentru slujbele din perioa-da Sfintelor Paști, când credincioșiiparohiei își comemorează persoaneledragi lor plecate la cele veșnice.Serviciul divin a început prin sluj-ba de sfințire a apei, continuând cu ceade sfințire a troiței. La această slujbăau participat alături de preotul parohși părintele Bălănescu Ionel de laParohia Ilteu, părintele Dimitriu Ște-fan de la Parohia Petriș, și părinteleieromonah Nectarie, din partea Aso-ciației, din Alba Iulia. La final preotulparoh Craveț Cătălin Dumitru amulțumit preoților împreuna-slujire,precum şi membrilor prezenți dinpartea Asociației „Ieromonah Arse-nie Boca” din Arad pentru frumosuldar oferit acestei parohii de o marevaloare pentru comunitatea creștinăa parohiei. 
Tinerii din Parohia Mândruloc în pelerinaj
Sâmbătă 10 octombrie 2015 , prinpurtarea de grijă a Parohiei OrtodoxeRomâne din Mândruloc, păstorită depărintele Flavius Ardelean, un grup detineri din cadrul parohiei, membrii aiAnsamblului de dansuri populareMureşana (înfiinţat  sub tutela parohiei)a beneficiat de o excursie gratuită lacâteva obiective de interes spiritual, tu -ristic şi istoric din zonă. S-au vizitat:Mănăstirea Feredeu, cetatea Şiria,muzeul Ioan Slavici din Şiria, biseri-ca monument istoric din Dezna şischitul Sf. Apostoli Petru şi Pavel dinMoneasa. Continuare în pagina 5
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Urmare din pagina 4Această excursie-pelerinaj s-a dorit, pe de-o parte, o recompensare a activ-ităţiilor cultural-artistice desfăşurate detinerii membri ai grupului “Mureşana”,iar pe de altă parte , o îmbogăţire a baga-jului de cunoştinţă istorică , precum şide o mai bună cunoaştere aaşezămintelor monahale vizitate. Tiner-ii au rămas cu o impresie frumoasă înurma celor văzute şi auzite, întărindu-seîn dreapta credintă străbună şi în respec-tul faţă de valorile trecutului românesc.
Examen de Capacitatepreoţească în Arhiepiscopia Aradului 

Sub conducerea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, marţi, 06 octombrie 2015, la Centruleparhial, s-a desfăşurat sesiunea detoamnă a examenului de Capacitate pre-oţească pentru absolvenţii de facultate şimaster ai Facultăţii de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad, fiiduhovniceşti ai Arhiepiscopiei Aradu-lui, doritori să devină slujitori ai sfinteloraltare.Aceştia au susţinut proba scrisă şiproba orală, în sala de şedinţe a Cen-trului Eparhial.La examen s-au înscris şi au partic-ipat un număr de 15 candidaţi, Comisiade examinare, compusă din părinţi pro-fesori de specialitate şi părinţii consilieride la Centrul eparhial, a fost prezidatăde Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepis-copul Aradului. În deschiderea sesiuniiÎnaltpreasfinţia Sa, după ce a arătatimportanţa acestui examen, care aredrept scop evaluarea cunoştinţelor despecialitate, dar şi cercetarea devoţiuniisau chemării preoţeşti, i-a binecuvântatpe candidaţi şi le-a urat mult succes.Examenul a debutat cu susţinereaexamenului scris, în cadrul căruia, can-didaţilor li s-au evaluat cunoştinţele dindomeniul administrativ-bisericesc,drept canonic şi legislaţie, pastoral –misionar şi social, catehetic, mass –media şi activităţi cu tineretul, economic– financiar şi patrimonial. Apoi, la oreleprânzului, a avut loc proba practică.Proba orală a constat din examinareacunoştinţelor de tipic şi liturgică, muz-ică bisericească, omiletică şi catehet-ică. Prin acest mod se realizează odepartajare a absolvenţilor care devincandidaţi pentru parohiile din eparhianoastră, iar Permanenţa ConsiliuluiEparhial ia act de rezultatul examenuluide Capacitate preoţească şi procedeazăca atare în vederea numirii acestora laparohii.Candidaţilor li s-a amintit hotărâreaSfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne din 4 iulie 2013 privind vala-bilitatea examenului de capacitate pre-oţească pentru cei care au obţinut celpuţin media 9.00 să fie de 2 ani (iarpentru cei care au obţinut media sub9.00 este de 1 an, cf. hotărârii nr.1199din 9 iulie 2008), timp în care vor puteaparticipa la concursurile de ocupare aunui post clerical.După încheierea sesiunii de exam-en, în temeiul notelor şi mediei obţinute,toţi candidaţii au fost declaraţi pro-movaţi.  Aceştia vor avea dreptul săcandideze la ocuparea unui post clericalîn cadrul Arhiepiscopiei Aradului.
Un nou magazin deobiecte bisericeşti a fostsfinţit la Arad
Arădenii au, începând de joi, 08octombrie 2015, un nou magazin deobiecte bisericeşti în centrul oraşului.Slujba de sfinţire a fost oficiată de Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, înconjurat de un soborde părinţi consilieri de la Centrul

Eparhial. Magazinul a fost pus subocrotirea Sfântului Ierarh Andrei Şagu-na. La eveniment au participat ostenitoride la Centrul eparhial şi angajaţi aicelorlalte magazine de obiecte bis-ericeşti din Arad.Preoţii şi credincioşii vor puteacumpăra din noul magazin obiecte decult, cărţi religioase, icoane, lumânări,cruci etc. Datorită faptului că magazin-ul este situat în proximitatea mai mul-tor instituţii, va avea şi articole depapetărie/birotică şi un xerox.Spaţiul pentru acest magazin a fostsupus în acest an unor ample lucrări demodernizare, cu binecuvântarea Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei şi cu oste-neala părintelui Mihai-Octavian Blaj,consilier economic al ArhiepiscopieiAradului.,,Magazinul aflat în centrulmunicipiului Arad vine să  completezepe celelalte două magazine de obiectebisericeşti din municipiul Arad şi vaavea, înainte de toate, un caractermisionar. Credincioşii noştri găsesc înaceste magazine obiecte bisericeşti caresunt sfinţite.  De asemenea, preoţii şicredincioşii din parohiile care au bisericiîn construcţie pot găsi obiecte necesaredotării sfintelor lăcaşe, cărţile de ritualşi toate cele necesare săvârşirii sfintelorslujbe, a mai amintit Înaltpreasfinţia Saîn cuvântul adresat celor prezenţi.Întrucât magazinul se află în aceiaşiclădire cu Centrul de Pelerinaj ,,Basili-ca Travel” al Patriarhiei Române, Înalt-preasfinţia Sa a ţinut să efectueze, împre-ună cu angajaţii Centrului eparhial ovizită de lucru la biroul acestuia. În cadrulacesteia, Chiriarhul a făcut o şedinţă depermanenţă pentru a cunoaşte mai binefelul în care se desfăşoară şi organizeazăpelerinajele din cuprinsul ArhiepiscopieiAradului şi pentru consolidarea bunelorraporturi între părinţii consilieri şi respon-sabilul cu pelerinajele din parteaArhiepiscopiei, doamna Catiţa Faur.După aceasta, Înaltpreasfinţia Sa avizitat şantierul de amenajare ce seefectuează în spaţiul de la etajul clădirii,tot proprietate a Sfintei Arhiepiscopii aAradului.
Parohia Bocsig în pelerinajla Sfintele Mănăstiri dinȚinutul Moldovei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințit-ului Părinte Arhiepiscop Timotei, paro-hia Bocsig, din protopopiatul Ineu, prinpreotul paroh Bogdan Oneț, a organizatîn perioada 5-9 octombrie, un pelerinajla mănăstirile din Moldova. La acestpelerinaj au participat mai mulți cred-incioși care s-au bucurat timp de cincizile de buna mireasmă duhovnicească șispirituală ce izvorăște din trăirea jert-felnică și plină de rugăciune a mon-ahilor viețuitori în cele peste 35 demănăstiri vizitate.Acest pelerinaj a fost posibil și prinbunăvoința domnului Ciu Ioan Florin,primarul Comunei Bocsig care i-a aju-tut cu cheltuielile de transport.
Slujbă de pomenire pentru coriștii adormiți,în Parohia Aradul Nou
Duminică 11 octombrie 2015, înParohia Ortodoxă Aradul Nou, s-asăvârșit după Sfânta Liturghie, o slujbă depomenire a coriștilor adormiți întru Dom-nul care au făcut parte din Corala Orto-doxă „Sf. M. Mc. Gheorghe” a Parohiei.Slujba de pomenire a fost săvârșităde un sobor format din preoții parohieiiar răspunsurile au fost date de cătreactuala corală a parohiei avându-l diri-jor pe prof. Marius Lăscoiu.A fost pomenit întemeietorul coraleidin 1926 – dirijorul Alexandru Vodaalături de ceilalți 7 dirijori pe care i-aavut corala (Mircea Emandi, Damian

Brașovan, Elena Naleatov, PaulParadenco-Adamești, Gheorghe Voloș-ciuc, Antoniu Tudor și Cornel Vasiu) șide cei 42 de coriști care au împodobitcântarea corală a bisericii cu glasurile lorfrumoase în vremurile de altădată.În cuvântul rostit cu acest prilej, părin-tele paroh Teodor Faur a adus în atențiacelor prezenți cuvântul Sf. Ap. Pavel:„Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri,care v-au grăit vouă cuvântul lui Dum-nezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-auîncheiat viaţa şi urmaţi-le cre -dinţa.”(Evrei 13,7), îndemnându-i la continuareamisiunii învățătorești prin cântare și slujiriiSfintei Bisericii, pe care au început-oacum 89 de ani coriștii pomeniți.După slujbă, în amintirea coriștiloradormiți întru Domnul, a fost ridicată oagapă creștinească în anexa bisericii,cu toți credincioșii prezenți.
Binecuvântarearhierească la plecareaîn misiune a militarilor

Luni, 12 octombrie 2015, militariidin cadrul Batalionului 191 Infanterie„Radu Golescu” din Arad și-au prezen-tat onorurile în fața oficialilor prezenți șia Înaltpreasfințitului Părinte TimoteiArhiepiscop al Aradului, pentru a marcaplecarea în misiunea din Germania.Cu acest prilej, ierarhul alături de unsobor alcătuit din preoții militari:Gabriel Mateș de la Batalionul de Vână-tori de Munte din Brad și Adrian Davidde la Batalionului 191 Infanterie „RaduGolescu” din Arad, a săvârșit o rugăci-une de binecuvântare pentru militariicare au plecat în misiune, dorindu-leacestora sănătate, pace și ajutor de laDumnezeu, spor în toate, mult curaj șiîntoarcerea cu bine acasă.Exerciţiul la care vor participa mil-itarii este multinațional CombinedResolve V (CbR V), și va avea loc înperioada 15 octombrie–22 noiembrie,în facilităţile partenerului american depe teritoriul Germaniei, în bazeleHohenfels şi Grafenwoehr. La exercițiuvor participa aproximativ 4.600 de mili -tari din 10 state membre NATO, cât șidin trei state partenere NATO. Exer-cițiul cuprinde mai multe subsecvențe,exerciții fără și cu trageri de luptă, ceeace va solicita la maxim capacitatea deefort a militarilor și, desigur, a coman-damentului batalionului în planificareași desfășurarea acțiunilor.Domnul Colonel Cristian Dinulicăcomandantul Brigăzii 18 InfanterieBanat, care are în subordine și Batal-ionul 191 Infanterie „Radu Golescu”din Arad a declarat că „este prima datăcând batalionul iese în afara granițelorcu tehnica de luptă din dotare și acestaeste un scop urmărit, și anume acela dea vedea modul de îmbarcare și transporta tehnicii pe calea ferată pe o distanțădestul de mare.” Trenul, care este tras peo linie din Gara Aradul Nou, a fostîncărcat pe data de 11 octombrie, iar înseara zilei de luni, 12 octombrie, a ple-cat spre Germania. Încărcătura conținetoată tehnica mililtară de care Batal-ionul are nevoie în cadrul exercițiului.Aceasta cuprinde amfibii blindate,tehnică specială de comunicații, tehni-ca pentru realizarea suportului logistic –autocisterne combustili și apă -, tehnicăși armament specific pentru infanterie șiarmamentul greu.
Eveniment cultural-religios în Parohia Ţipari

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințit-ului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, în data de 11 octombrie 2015a avut loc sărbătorirea a 40 de ani de latârnosirea Bisericii Ortodoxe din Țipari.Ca urmare a identificării perioadei încare a avut loc târnosirea bisericii, preo-

tul paroh Oprea Mihai, împreună cu con-siliul parohial și credincioșii ortodocși aiparohiei, au hotărât serbarea acestui mareeveniment din viața parohiei Țipari.Sărbătoarea a debutat cu slujbaUtreniei, urmată de slujirea SfinteiLiturghii și un parastas de obște ridicatpentru sufletele ctitorilor bisericii, lacare au luat parte o mulțime de credin-cioși atât din parohie, cât și din parohi-ile învecinate, alături de oficialitățilelocale. Prezența tinerilor parohiei îmbră-cați în straie tradiționale a întregit acesteveniment și a creat o atmosferă sărbă-torească, făcându-i pe fiii satului invitațisă-și amintească de strămoșii care s-auostenit cu ridicarea acestui lăcaș de cult.Bucuria a fost cu atât mai mare cucât în mijlocul credincioșilor din parohiaȚipari a poposit, din încredințarea Înalt-preasfințitului Părinte Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, PreacuviosulPărinte Vicar dr. Teofan Mada, care asăvârșit un Te Deum de mulțumire ală-turi de preotul paroh și ceilalți preoțiprezenți.Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapăfrățească, la care au fost invitați toți ceiprezenți, și cu un spectacol folcloric lacare au participat mai multe ansam-bluri, printre care și nou formatulansamblu ,,Iasomia” din Țipari, eveni-mentul fiind un prilej prin care fiii sat-ului s-au întâlnit și au depănat amintiri.Biserica parohiei ortodoxe românedin Țipari, cu hramul ,,Sfântul MareMucenic Gheorghe” este construităîntre anii 1971-1975. Înainte de exis-tența actualei biserici, serviciile divinese oficiau într-o capelă din pământ bătutridicată în anul 1928.Ca urmare a creșterii numerice acredincioșilor ortodocși și a râvnei celoraproximativ 50 de familii, biserica actu-ală a fost ridicată în timpul păstoririipărintelui Aurel Leucean, din parohiaSintea Mare. Pe vremea aceea actualaparohie Țipari era filie aparținătoareparohiei Sintea Mare, iar în vremea păs-toririi părintelui Drăgan Petru, bisericadevine parohie.Târnosirea bisericii s-a făcut întoamna anului 1975, de către Preas-fințitul Visarion, Episcopul Aradului dinacea perioadă, fapt pentru care s-auprăznuit 40 de ani de slujire neîntrerup-tă în prezentul lăcaș de cult ridicat cuatâta râvnă de strămoșii noștri. Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei în câtevarânduri şi ci diferite prilejuri a poposit şia slujit Sfânta Liturghie arhierească înaceastă parohie.
Dăruiește și fi mai bun!– Ediția a III-a

În cadrul Săptămânii Educației (5 -10 octombrie), elevii Școlii Gimnaziale”Iustin Marșieu” din Socodor, îndru-mați de bunii lor dascăli cu suflet mare,au adunat mai multe legume pentrusăracii care beneficiază de serviciilesociale oferite de Cantina socială ”Sfân-tul Ierarh Nicolae” administrată deArhiepiscopia Aradului.Scopul acestei activități a fost acelade a-i ajuta pe semenii lor aflați în sufer-ință și nevoie. Cantina socială „Sf. Ier-arh Nicolae” dăruiește zilnic, celor 65de beneficiari, o masă caldă la amiazi.Cei 65 de beneficiarii sunt persoanevulnerabile din municipiul Arad (per-soane cu handicap, persoane de etnieromă, persoane în vârstă care nu au niciun venit, sau care au o pensie mică,pensie socială, familii cu mai mulțicopii, persoane fără loc de muncă) lacare se adaugă și copiii Centrului de zi„Nașterea Maicii Domnului” a Asoci-ației Filantropia Arad.Acțiunea social-filantropică inițiatăde cadrele didactice ale școlii, se află laa treia ediție și se dorește a continua șiîn anii următori prin parteneriat cuArhiepiscopia Aradului. Transportul

colectei s-a efectuat marți 13 octombrie2015 de către unul dintre părinții aces-tor copii credincioși.
Eveniment cultural-bisericesc în Parohia Conop

În Duminica a 20-a după Rusalii, înBiserica ortodoxă din Conop, Pro-topopiatul Lipova, a avut loc întrunireaCercului misionar al preoţilor din dis-trictul Radna, conduşi de protopopulIoan Jidoi de la protopopiatul Lipova sipreotul coordonator Vasile Jivaănescu ,de la Parohia Şoimoş.După savârşirea Sfintei Liturghii decătre preotul paroh Ioan-Sorin Ciurleaşi preotul Radu Constantinescu,s-asavârşit Taina Sfântului Maslu, protosfiind Protopopul Ioan Jidoi, iar slujitoripreoţii din Cercul MisionarRadna.Cuvântul de învăţătura a fostrostit de Pr. Radu Constantinescu.De la ora 14 preoţii prezenţi, înprezenţa conducătorilor primăriei Conop,a oficialităţilor judeţene şi centrale şi anumeroşi invitaţi, au sfinţit lucrările dereabilitare la Căminul Cultural dinConop. A urmat o agapă frăţească, undes-au ţinut discursuri laudative la adresacelor care au realizat aceste lucrări.
Fapte de milostenie înParohia Șiclău

Milostenia, virtute creștină„Săptămâna educației” și-a încheiatactivitățile la Școala din Șiclău comunaGrăniceri, Județul Arad, concretizândeducația moral-creștină-civică prin acți-uni de voluntariat și donații de alimentecătre beneficiarii Cantinei Sociale „Sf.Nicolae” din cadrul Sectorului SocialFilantropic al Arhiepiscopiei Aradului șiai Centrului de Zi „Nașterea MaiciiDomnului” al Asociației FilantropiaArad. Darurile elevilor, oferite cu multdrag, au fost primite cu bucurie de cei70 de beneficiari. Activitatea a fost coor-donată de Prof. Religie AlexandruMateș și Prof. Claudia Jura.
Colocviul internațional,,Europa: centru și margine – cooperare culturalătransfrontalieră - ediția a IV -a, la UVVG Arad

În zilele de 22-23 octombrie 2015,Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”Arad, în parteneriat cu alte instituții decultură locale, a organizat cea de-a IV-aediţie a Colocviului internaţional„Europa centru şi margine – cooperareculturală transfrontalieră”.În Aula Ştefan Cicio-Pop a UVVG,vineri, 23 octombrie a.c., au fostsusținute comunicările științifice de oînaltă ținută academică, de către per-sonalități ale culturii si științei din Franța,Italia, Serbia, Ungaria și România. Aces-tea au fost încadrate în secțiunile:1. Promovarea literaturii și culturiieuropene prin traduceri;2. Personalități ale culturii arădene;3. Creații literare în lectura autorilor.Invitat la această manifestare ști-ințifică, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradu-lui, a prezentat în plenul lucrărilor co -locviului, alocuțiunea sintetizată subgenericul: ,,Misiune prin cuvânt. Comu-nicarea în diversitate”. Pentru Biserică,cuvântul este cel care poartă misiunea.Ne aflăm în anul omagial al misiunii –prin pastorație, asistență socială, activitățiculturale – toate cu mijlocirea cuvântu-lui. Prologul Evangheliei Sfântului Ioaneste grăitor în acest sens: ,,la început eraCuvântul” și ,,Dumnezeu era Cuvân-tul”; iar comunicarea noastră cu divini-tatea este prin cuvânt. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Tematica provoacă la o înțelegerecât mai bună a sensurilor cuvântului.Cartea Sfântă, Biblia, tradusă în toatelimbile pământului, oferă un model deînțelegere a cuvântului la nivel univer-sal. Nu întotdeauna însă înțelegem înacelași mod sensurile. Biserica esteinteresată in modul traducerii, de sensulexact. Acesta contribuie la comuniune, lapace și progres. Dacă la Turnul Babelgăsim motivul diversității prin ,,ameste-carea limbilor”, a cuvântului, la Rusalii,,limbile de foc”, dau sensul cuvântului,acela de a uni, a zidi. Problema ,,termi-nologică”, stă, așadar, la temeliaînțelegerii. Înaltpreasfinția Sa, a mulțumit,în încheiere, conducerii universității șicelorlalți organizatori pentru asociereaArhiepiscopiei Aradului la această impor-tantă manifestare culturală și științifică.Alte luări de cuvânt au fost dinpartea conf. univ. dr. Cristian Benţe,decanul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste(care a citit un mesaj din partea rec-torului fondator şi preşedintele Univer-sităţii de Vest „Vasile Goldiş”, prof.univ. dr. Aurel Ardelean), prof. univ. dr.Coralia Cotoraci, rectorul Universităţiide Vest „Vasile Goldiş”, Doru Sava (cuun mesaj din partea primarului Aradu-lui, Gheorghe Falcă).Colocviul a continuat cu susţinerealucrărilor. În programul au mai fostcuprinse lansări de carte, vizite laMuzeul memorial „Vasile Goldiş” şi laCentrul de Cercetare a LiteraturiiArgheziene, şi altele.
Pelerinaj la mănăstireaarădeană Hodoș-Bodrog

În Anul omagial al misiunii parohieişi mănăstirii azi, prin purtarea de grijă apreoţilor Goronea Valentin de la paro-hia Hunedoara-Timişană şi Braiţ Dan-Marius de la Parohia Fiscut, un grupde credincioşi din cele două parohii, aupornit sâmbătă dimineaţa într-un scurtpelerinaj la străvechea vatră monahalăa Mănăstirii Hodoş-Bodrog.Aici, părintele Macarie, vieţuitor almănăstirii, a prezentat grupului depelerini istoricul mănăstirii şi a purtat undialog pe teme duhovniceşti. Peleriniiau vizitat mănăstirea, s-au închinat laIcoana Făcătoare de Minuni a MaiciiDomnului, au vizitat muzeul aşezămân-tului monahal, unde au intrat în contactcu istoria mănăstirii.Credincioşii au trăit aici momenteemoţionante, s-au rugat la Icoana Făcă-toare de Minuni şi au cântat împreunăcu preoţii Axionul Cuvine-se cu ade-vărat, au aprins lumânări, s-au rugatpentru toţi cei dragi ai dânşilor.Acest pelerinaj, însoţit de rugăciu-ni, de cântări şi de convorbiriduhovniceşti, a fost pentru participanţiun izvor de bucurie şi pace interioară, unprilej de îmbogăţire spirituală. Peleri-najul a fost şi o bună oportunitate desocializare, de întărire a legăturilor decomuniune dintre aceste parohii. Celedouă parohii îşi propun ca astfel deactivităţi să mai fie organizate şi anulviitor.
Tinerii din Parohia Firiteaz în pelerinaj
„Prietenii lui Hristos” – peleriniibucuriei Grupul de copii „Prietenii lui Hris-tos” al parohiei Firiteaz a primit în darun nou pelerinaj din partea bisericii pecare o frecventează cu atâta bucurie șiseriozitate. În contextul anului omagial al mis-iunii parohiei și mănăstirii astăzi, copi-ii din Firiteaz s-au putut bucura zileleacestea de un nou pelerinaj organizat defamilia preoțească din localitate. Acestpelerinaj reprezintă o modalitate fru-moasă și educativă de a fi răsplătiți pen-tru toată conștiinciozitatea pe care o

manifestă față de biserică și activitățileei. Acești copii fac parte din grupul decopii „Prietenii lui Hristos”, care de la olună la alta primește noi membri, chiarși din familiile neoprotestante. Astfel, sâmbătă, 24 octombrie,copiii împreună cu preotul și preoteasalor, au pornit înspre Timișoara, unde auvizitat Catedrala Mitropolitană și Mănă-stirea Șag-Timișeni. S-au arătat impre-sionați de frumusețea și grandoareaacestei minunate catedrale, cât și de fap-tul că mulți dintre ei s-au închinat pen-tru prima dată la moaștele unui sfânt,aici aflându-se moaștele Sfântului Ier-arh Iosif cel Nou de la Partoș. Deasemenea, s-au putut bucura de linișteași spiritualitatea frumoasei mănăstiri cuhramul „Tăierea Capului Sfântului IoanBotezătorul” – Șag. În a doua parte a zilei, după ce auservit masa împreună, copiii au vizitatGrădina Zoologică și Parcul Copiilordin Timișoara și ca întotdeauna, putândsă-și aleagă o locație dorită de ei, aceș-tia au fost la Cinema City Timișoara,unde au vizionat un film 3D. Scopul acestui pelerinaj a fost, înprimul rând, transmiterea și consoli-darea învățăturii de credință ortodoxă,precum și cunoașterea cât mai bună aașezămintelor bisericești importante dinzona de Vest a României. În al doilearând, acest fel de activitate are ca scopformarea unui grup de prieteni solid,bazat pe principii umane creștinești, curelații frumoase, sădite pe dragoste șirespect reciproc.
Ziua Armatei sărbătorităprezidențial la Arad

Ziua Armatei a fost sărbătorită laArad printr-o serie de manifestări extra-ordinare, datorită prezenței ExcelențeiSale, Domnul Klaus Werner Iohannis,Preşedintele României. Acesta a par-ticipat la o depunere de coroane la Mon-umentul Eroilor de la Păuliş şi apoi avenit la ceremonia din Arad, în PiaţaAvram Iancu. La intrarea în piața undese află Monumentul Eroului Necunos-cut, președintele României a primitonorul din partea unei subunități a Reg-imentului 30 Gardă „Mihai Viteazul”,dar și din partea militarilor aparținândRegimentului 2 Cavalerie al SUA, aflatsub comandamentul dislocat în Europa(USAREUR). Aici președintele a rostitun discurs şi a depus o coroană de flori.Înaltpreasfintitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a participat laSfânta Liturghie la Catedrala Veche dinArad, după care, în Piața Avram Iancu aoficiat o slujbă religioasă, în fruntea unuisobor de preoți, slujbă care a mișcatsufletele militarilor americani. La sfârși-tul manifestărilor, aceștia au mărturisitierarhului că, deși nu au înțeles preamulte cuvinte, au simțit puterea rugăci-unii săvârșite de Înaltpreasfinția Sa.Un moment emoționant l-a consti-tuit rostirea jurământului din timpul celuide al doilea război mondial, rostit de cătremembrii asociaţiei „Tradiţia militară”.Au mai depus coroane de florireprezentanți ai Ministerului ApărăriiNaționale, delegația fiind condusă deșeful Statului Major General, general-locotenent Nicolae Ciuca, iar din parteaautorităților locale arădene președinteleConsiliului Județean Dl. Adrian Tolea șiprimarul municipiului Arad Dl. Gheo-rghe Falcă.Miile de arădeni au avut ocazia săadmire defilarea Gărzii de Onoare, asoldaţilor americani, dar şi a unuidetaşament al fostei Marine Regale.Ceremonia a continuat cu un exerciţiude îndemânare „Drill Team”, închein-du-se cu defilarea militarilor români şiamericani, în acordurile Muzicii Mil-itare a Brigăzii 18 Infanterie „Banat”,care a oferit arădenilor şi un concert peplatoul din faţa Primăriei, împreună cuomologii din fanfare Regimentului 2

Cavalerie USA. Acolo a mai avut loc șio expoziție de tehnică militară și echipa-mente aparținând Regimentului 2 Cav-alerie USA și Brigăzii 18 Infanterie„Banat“, spre deliciul celor mici, care i-au luat cu asalt pe militarii români şiamericani.Împreună cu Președintele Româ -niei, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepis-cop a participat și la exercițiul româno-american „Dragoon Crossing Romania2015″, desfășurat în zona localitățiiMândruloc din județul Arad. Exercițiulmilitar a implicat, printre altele, trans-portoare și bărci de asalt.Potrivit MApN, exercițiul multi-național, are ca scop demonstrarea inter-operabilității dintre cele două armate șidezvoltarea capacității de planificare,conducere și executare a operațiilor detrecere a cursurilor de apă.La „Dragoon Crossing Romania2015″ participa 150 de militari ameri-cani cu 37 de mijloace tehnice de luptăaparținând Regimentului 2 Cavaleriedin Forțele Terestre ale SUA și peste250 de militari din Forțele TerestreRomâne cu 85 de mijloace tehnice deluptă aparținând Brigăzii 18 Infanterie„Banat” și Brigăzii 10 Geniu „Dunăreade Jos”, sprijiniți de cinci aeronave MiG21 LanceR și IAR 330 Puma aleFortelor Aeriene Române, precum șiscafandri din Forțele Navale Române.Ziua de 25 octombrie, ZiuaArmatei Române, are o semnificaţieimportantă care se leagă de momentulcând ultima bucată de pământ româ-nesc a fost eliberată de sub adminis-trarea străină, în anul 1944.
Activităţi extracurriculare ale elevilor SeminaruluiTeologic Ortodox dinArad

Săptămâna trecută elevii Semi-narului Teologic Ortodox din Arad auparticipat la mai multe activităţiextracurriculare, menite să le deschidăorizonturile spirituale, culturale şi int-electuale.Astfel, vineri, 23 octombrie, lainiţiativa d-nei prof. dr. Florica Faur,elevii seminarişti coordonaţi de pr. prof.Dacian-Emilian Nan şi de către pr. prof.Codin Şimonca-Opriţa au participat înPalatul Justiţiei la „Ziua PorţilorDeschise”, organizată de TribunalulArad împreună cu Judecătoria Arad, cuprilejul Zilei Europene a Justiţiei Civile.Elevii au avut ocazia să viziteze Palat-ul Justiţiei şi să cunoască parte din activ-itatea sistemelor judiciare, informându-se asupra felului în care funcţioneazăorganele judiciare şi asupra moduluiconcret în care se desfăşoară proce-durile judiciare. De asemenea, eleviiseminarişti au asistat la un concertsusţinut în Sala Festivă a PalatuluiJustiţiei din Arad, susţinut de Cvartetulreprezentativ al Liceului de Arte „SabinDrăgoi” din Arad, care a interpretatpiese muzicale de W. A. Mozart.De asemenea, în perioada 23-25octombrie, elevii clasei a XI-a de laSeminarul Teologic Ortodox din Arad(cărora li s-au adăugat şi câţiva colegidin clasele a X-a şi a XII-a; în total auparticipat 24 de elevi seminarişti) auparticipat la o excursie-pelerinaj des-făşurată sub coordonarea pr. prof. CodinŞimonca-Opriţa. Aceasta a debutat îndata de vineri, 23 octombrie, după câte-va ore de curs dedicate exclusiv şi cuminuţiozitate pregătirii acesteia în tim-pul săptămânii precedente.Sâmbătă dimineaţa, grupul a vizitatCetatea Alba Iuliei, însoţită de istorici-muzeografi de la Muzeul Unirii dinAlba Iulia (Ioan Oprea – îmbrăcat înuniforma legionarului roman –, respec-tiv Florin Bogdan). Vizita a inclus vizi -tarea exteriorului cetăţii, a Muzeului

„Principia”, ce adăposteşte cartierulgeneral al castrului roman Apulum,Muzeul Unirii, Sala Unirii, CatedralaReîntregirii, Catedrala Romano-Catolică cu sarcofagul lui Ioan Iancude Hunedoara, Cetatea Alba Carolina,statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul,celulele lui Horia şi Cloşca.După-amiază grupul s-a îndreptatspre mănăstirea „Râpa Robilor” cu hra-mul „Înălţarea Sfintei Cruci” din Aiud,unde Preacuviosul Părinte stareţ proto-singhel Augustin Varvaruc a oferit unextensiv cuvânt de învăţătură privindprezenţa mănăstirii în acest loc, precumşi simbolistica extrem de bogată aîntregului ansamblu. Elevii seminariştiau dat slavă lui Dumnezeu şi MaiciiDomnului, intonând imnul Axion, înbiserica mănăstirii. Toţi participanţii s-au închinat în osuarul alăturat, dededesubtul monumentului „CalvarulAiudului”. Apreciem acest moment cacel mai încărcat de emoţie, semnificaţieşi har din cadrul întregului periplu.Partea de pelerinaj a excursiei acontinuat cu cercetarea MănăstiriiRâmeţ, unde Preacuvioasa maicăEudoxia Manolache, ghidul mănăstiriişi al muzeului, a avut o abordareaextrem de vie şi de personală, vorbindu-le elevilor cu drag şi pricepere. Elevii s-au închinat în cele două biserici alemănăstirii, apoi au vizitat muzeul.Seara a continuat vizitarea exteri-orului Cetăţii Alba Carolina.După cină, s-a organizat un con-curs cu premii, în care au participat toţielevii, grupaţi în trei echipe, concurs cea vizat verificarea şi, mai cu seamă,consolidarea cunoştinţelor dobândite cuprilejul acestei excursii-pelerinaj.Duminică, 25 octombrie, elevii auparticipat la Sfânta Liturghie în Cate-drala „Sfânta Treime” a Încoronării.După-amiază elevii s-au deplasat laDensuş, unde au vizitat şi s-au închinatîn vechea biserică plină de taine de aici.Preacucernicul Părinte AlexandruGherghel, parohul de aici, ne-a oferitcâteva precizări cu privire la ipotezeleistoricilor legate de biserica din Densuş.Elevii seminarişti au intonat mai multeimnuri bisericeşti.De aici grupul s-a deplasat la sitularheologic de la Ulpia Traiana Sarmizege-tusa, unde a vizitat întâi sugestivul muzeual sitului, apoi situl propriu-zis.Ne exprimăm convingerea legatăde câştigul extraordinar pe care îl autoţi elevii participanţi la aceste activ-ităţi ce nu sunt incluse în programulcursurilor, legat de cunoaşterea trecutu-lui neamului nostru, istorie ce seîngemănează cu cea a Bisericii noastre.De asemenea, elevii s-au relaxat într-unmod extrem de creativ.
Seria întâlnirilorduhovnicești de la Catedrala Veche, a ajunsla cea de-a treia manifestare

În seara zilei de 30 octombrie 2015,în sala de festivități a Parohiei Arad-Centru, a avut loc o întâlnireduhovnicească cu credincioșii parohiei,întâlnirea înscriindu-se în seria mani-festărilor organizate de asociația paro-hială „Calea Mântuirii”. Tema dezbă-tută la această întâlnire s-a intitulat„Cuvântul și valoarea acestuia pentrulumea de azi” și a fost prezentată depărintele Teodor Pavel, slujitor al Paro-hiei Arad-Centru.În deschiderea prezentării, părintelea făcut o frumoasă contrapunere a ceeace însemnă cuvânt-tăcerea și cuvânt-gestică, având rostul de a pune în val-oare cuvântul și importanța rostirii lui.În tratarea propriu-zisă, expunereapărintelui Teodor Pavel a atins multipleși complexe sensuri ale cuvântului: dela cuvântul oral, la cuvântul imagine; de

la identificarea cu cuvântul a omuluicredincios și până la pervertirea și deca-dența cuvântului din societatea secu-larizată. Esențială a fost și subliniereasintagmei gând-cuvânt-făptuire, modulde realizarea a acestui procesduhovnicesc, esențial în desăvârșireaomului. Nu putea lipsi referința asupraCuvântului Hristos, unde părintele ainsistat asupra împărtășirii cu Hristos-Cuvântul și cu cuvântul Său din SfântaScriptură. Deosebit de folositoare a fostși accentuarea relație dintre Cuvânt șiLiturghie, ca apoi părintele să seoprească și asupra relației cuvânt-cântare. Despre puterea cuvântului șiforța sa pozitivă și negativă, s-a insistatîn ultima parte a prezentării.Încheierea întâlnirii a deschis undialog cu cei prezenți în care s-au aduscompletări și accente din partea celor-lalți preoți prezenți în sală, precum șiîntrebări din partea credincioșilor.
MANIFESTĂRILEPASTORAL-SPIRITUALE DOXOLOGIA 
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţi -tului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, vor avea loc manifestărilepastoral-spirituale Doxologia, Comu-niune şi Filantropie, în perioada 12-18octombrie 2015. Manifestările Doxo -logia, ediţia a II-a, vor fi închinate tema  -ticii Anului Omagial al Pastoraţiei înParohii şi în Mănăstiri.   

Tradiția și spiritualitateamonahală din Serbia afost evocată la Arad
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, au fost evocate tradiția și spi -ri tualitatea monahală din Serbia, încadrul manifestărilor pastoral-misionareDoxologia, Comuniune și Filantropie,ediția a II-a, închinate Pastorației înparohii și mănăstiri, după cum ne-amărturisit Arhim. Teofan Mada, vicareparhial, coordonator de proiect.Părintele Pimen Dejanovici, starețulSf. Mănăstiri Vitovnița, a conferențiatluni, 12 octombrie 2015, la Facultateade Teologia Ilarion V. Felea din Arad, cutema Părintele Tadei, duhovnicul iubirii.Ca punct de plecare  al manifestări a fostvizionat un film documentar desprePărintele Tadei, realizat de studioul B alPrimăriei din Belgrad, în anul 2001, încadrul emisiunii generice Duhovnicii.Au fost evocate apoi și personalitățileduhovnicești ale marilor păstori desuflete din secolul al XX-lea ale poporu-lui sârb, Sf. Nicolae Velimirovici și Sf.Iustin Popovici.Totodată, tradiția milenară a Mănă-stiri de la Vitovnița și complexitateapastorală și misionară, actuală a mon-ahismului ortodox din Serbia au fostprezentate în cadrul conferinței publicedin Sala festivă a instituției arădene.Elementele biografice, istoriografice șiaghiografice au fost întregite de celepastorale din parohii, urmate în final deîntrebări și răspunsuri la teme ce animăpreocupările spirituale de zi cu zi alecredincioșilor români și sârbi.

Conferinţa „Principii deviață monahală dupăînvățătura StarețuluiEmilianos”
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitu-lui Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, Părintele Macarie Simono -petritul din Muntele Athos a susţinutsâmbătă, 17 octombrie 2015, la teatrulIoan Slavici din Arad, conferinţa cutitlul: Principii de viață monahală dupăînvățătura Starețului Emilianos.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6„Părintele Macarie a arătat că viz-iunea Stareţului Emilianos (unul dinmarii reînnoitori contemporani ai viețiimonahale pe Muntele Athos și în Gre-cia în general) asupra monahismului afost expresia experienței sale person-ale, a întâlnirii sale cu Dumnezeu, expe-rienţă îmbogăţită prin studierea intensăa textelor fundamentale ale Tradiției,ale Sfinților Părinți și ale tipicelor mănă-stirești. Această viziune este consecințaexperienței slavei lui Dumnezeu carese descoperă în rugăciunea continuă șiîn timpul Sfintei Liturghii. Aceste treipuncte sunt axele învățăturii sale.Comuniunea monahală, ca şi comuni-tate bisericească, se exprimă în princi-pal prin cugetul său comun, prin scop-ul său comun și unitatea de gândire.Cultul liturgic este centrul vieţii mănă-stirii, care este înainte de toate o «sinaxăliturgică permanentă». Stareţul subliniaadesea că slujbele trebuie să determineentuziasmul monahilor. Acestea sunt odescoperire a Împărăţiei lui Dumnezeuşi trebuie să menţină în celebrarea lorcaracterul eshatologic al bucuriei şiîncântării în faţa Domnului venit înslavă. Acesta este motivul pentru careinsista ca la slujbe să cânte corul şi nupsalți izolaţi, monofonic. Criteriulinfailibil care îi permite monahului săînțeleagă dacă sporește realmente înDumnezeu este bucuria, care îi vaumple inima, chiar în ciuda dificultățilorși a încercărilor. Este o bucurie plină decertitudinea că se află pe calea cea bunădeschisă de sfinți, și că în ciuda slăbici-unii sale, este susținut de harul lui Dum-nezeu”, a precizat Arhim. Teofan Mada,vicar eparhial. ***Părintele Macarie, de originefranceză, Bernard Gerard Andre Jean, afost profesor la Sorbona, retrăgându-se în ultima perioadă a vieţii la MunteleAthos, dedicându-se cercetării teologiceşi îndrumării spirituale a pelerinilor carevin la Mănăstirea Simonopetra.
Părintele Makarios Simonopetritul a conferențiat la Primăria Aradului
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințit-ului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, Părintele Macarie Simono -petritul a conferențiat duminică, 18octombrie, 2015, la Primăria Aradului,după cum ne-a precizatArhim. TeofanMada, vicar eparhial, coordonator deproiect.A fost o întâlnire de suflet cu ceiprezenți, în ultima zi a manifestărilorDoxologia, Comuniune și Filantropie.Manifestarea a fost un dialog plin de harși de comuniune a bucuriei, în carePărintele Macarie a răspuns zecilor deîntrebări adresate de tineri, de preoți.Părintele Macarie, unul din mariiPărinții duhovnicești ai Sfântului MunteAthos, a subliniat că „Biserica este lab-oratorul experienței dumnezeirii, un lab-orator care lucrează dinamic și careoferă real această experiență. Tocmaiaceastă experiență a lui Dumnezeu esteceea ce face marea bogăție a ortodoxu-lui și de care are nevoie omul contem-poran. Sfânta Liturghie este Împărățialui Dumnezeu prezentă în noi. Partici-parea la Slava lui Dumnezeu defineșteidentitatea persoanei creștine, ceea ceface ca eu să aparțin deja Cetății Cerești.Prin participarea doxologică la SfântaLiturghie, particip de fapt la aceastăCetate. Viața de asceză și de rugăciuneeste pregătirea pentru primirea lui Dum-nezeu în timpul Sfintei Liturghii. Rugă-ciunea exprimă iubirea pe care o avempentru Dumnezeu. Scopul rugăciuniinu este repetarea Numelui lui Iisus, ciprin repetarea numelui lui Iisus săajungem la simțirea, la sentimentul inte-

rior că ne aflăm în prezența lui Hristos”.Bucuria duhovnicească a acesteiseri filocalice a fost întregită de prezențaGrupului Psaltic Filocalia, care a inter-pretat, printre altele, și câteva piese muz-icale în limba greacă din repertoriulMănăstirii Simonopetra, apoi comen-tate liturgic și mistagogic de PărinteleMacarie și încadrate personal-comuni-tar în ambientul manifestărilor Dox-ologia.
CONFERINŢEPREOŢEŞTI DETOAMNĂ

Conferinţă preoţească detoamnă în ProtopopiatulArad
În conformitate cu prevederileSfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne, al II-lea semestru al anului2015, a fost închinat Sfântului IoanGură de Aur şi marilor păstori de sufle-te din eparhii. Potrivit acestor preve-deri, în Arhiepiscopia Aradului, înperioada 12-19 octombrie, cu binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepis-cop Timotei, s-au desfăşurat Confe-rinţele preoţeşti de toamnă.Astfel, luni, 12 octombrie 2015, încadrul Protopopiatului Ortodox RomânArad, au început lucrările Conferinţeipreoţeşti în Aula Facultăţii de Teologiedin Arad, cu slujba de Te-Deumsăvârşită la Catedrala Veche. Confe-rinţa a fost prezidată de ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui. Din prezidiu au mai făcut parte şiarhim. Teofan Mada, vicarul adminis-trativ; protos. Iustin Popovici, consiliercultural şi preot Flavius Petcuţ, proto-popul Aradului.Referenţi principali au fost Pr. IoanLazăr cu referatul: „Viziunea SfântuluiIoan Gură de Aur despre pastoraţie şimisiune. Medalion Preotul Ilarion V.Felea”, Pr. Gabriel Vladu cu referatul:„Viziunea Sfântului Ioan Gură de Aurdespre pastoraţie şi misiune. GrigorieComşa ierarh misionar”, Aurelian Popacu referatul: „Viziunea Sfântului IoanGură de Aur despre pastoraţie şi misiu-ne. Portretul de preot şi misionar al părin-telui Tudor Demian”, Cătălin Siladi cureferatul: „Viziunea Sfântului Ioan Gurăde Aur despre pastoraţie şi misiune”.În a II-a parte a Conferinţei, cuvân-tul a fost luat de Înaltpreasfinţitul Arhie-piscop Timotei, Arhiepiscop al Aradu-lui, dimpreună cu alţi preoţi care auevocat personalităţile câtorva preoţiduhovnici din Arhiepiscopia Aradului,care au avut o seamă de fii duhovniceşti,astăzi preoţi.

Conferință preoțească detoamnă în ProtopopiatulIneu
 Luni, 19 octombrie 2015 a avut locConferința Preoțească semestrială detoamnă în Protopopiatul Ineu, cu tema„Anul comemorativ al Sfântului IoanGură de Aur și al Marilor păstori desuflete din Eparhii”. Ziua a început prin săvârșirea sluj-bei de Tedeum în Biserica ParohialăIneu-Centru, de către Pr. Ciprian Tripa– Schitul Tămand, Pr. Sas Radu – Paro-hia Agrișul Mic și Pr. Trânc NicușorTeofil – Parohia Susag, iar răspunsuri-le la strană au fost asigurate de preoțiiprotopopiatului. Partea a doua a conferinței a con-tinuat la sediul Protopopiatului Ineu,unde Pr. Protopop Adrian Zaha,împreună cu preoții protopopiatului auîntâmpinat pe Înaltpreasfințitul PărinteDr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Ara-dului, care a prezidat lucrările confe-rinței. La conferinţă a participat şi Pro-tos. Teodor Vid, consilier admi -nistrativ-bisericesc.

 După cuvântul Părintelelui Proto-pop Adrian Zaha despre Sfântul IoanGură de Aur, comemorat în mod deose-bit în acest an și despre Sfântul SavaBrancovici, ca unul care a fost protopopal Ineului, a luat cuvântul Înaltpreas-fințitul Părinte Arhiepiscop. În cuvântul Întâistătătorului epar-hiei noastre a fost evidențiată legăturamediului monahal cu parohiile, impor-tanța medicală și a asistenței medicale înspațiul bisericesc, cu referire la SfântulIoan Gură de Aur, precum și la mariipăstori de suflete pe care i-a evidențiat:Pr. Vasile Ciobanu (duhovnic, cadrumilitar, primul preot paroh la Viena,profesor la Cluj și București de medi-cină pastorală, etc.), Pr. Benedict Ghiuș,Pr. Damian Tudor (Primul duhovnic alFacultății de Teologie), Pr. Martir IlarionFelea și alții. Referentul principal a fost Pr. RaduSas – Parohia Agrișul Mic. Dintre cei-lalți părinți coreferenți, la personalitateaSfântului Ioan Gură de Aur, au mai adusprecizări Pr. Moțco Filaret – ParohiaChereluș și Pr. Bun Teodor – ParohiaTauț. Pr. Trânc Nicușor Teofil – ParohiaSusag a scos în evidență pe SfântulSava Brancovici; iar Pr. Achim Giani –Parohia Dud a amintit de personalitateaPărintelui Ic. Stavr. Demian Tudor și aArhimandritului Filimon de la Mănăsti-rea Feredeu despre care se știe că înanul 1693 a fost mazilit de turci pentrucă a mărturisit dreapta credință, fiindpropus astfel spre canonizare pentrumoartea sa martirică.
Conferinţa preoţească detoamnă în ProtopopiatulLipova

Marţi, 13 octombrie 2015, preoţiidin Protopopiatul Lipova s-au întrunitcu ocazia desfăşurării Conferinţeipreoţeşti de toamnă la Mănastirea Fere-deu, Protoieria Lipova. Dimineaţa laora 9,30 s-a oficiat slujba de Te-Deumdin Biserica cu hramul ,,Sf. Prooroc IlieTesviteanul” de la Mănastirea Feredeu,de un sobor de preoţi alcătuit din Pr.Jivănescu Vasile de la Parohia Şoimoş,Pr.Ungureanu Cristian de la ParohiaZăbalţ şi Pr. Şirian Mircea de la ParohiaBătuţa.Şedinţa a fost prezidată de Înalt-preasfinţitul Părinte Dr.Timotei, Arhie-piscopul Aradului care după cuvântul deîntâmpinare a Protopopului locului,Ioan Jidoi, a transmis arhiereşti binecu-vântări preoţimii din Protoieria Lipova.În cuvântul de deschidere ÎnaltpresfinţiaSa a evidenţiat importanţa şi actualita-tea temei propusă spre abordare de cătreSfântul Sinod, arătând importanţa Sf.Ioan Gură de Aur şi a scrierilor salepentru Biserica noastră. Referentul con-ferinţei a fost Pr. Jivănescu Vasile de laParohia Şoimoş, iar coreferenţi au fost:Pr. Ungur Daniel de la Parohia Păuliş, Pr.Murgu Marius de la ParohiaGroşii Noi, Pr. Suba Laurenţiu de laParohia Căprioara. La iniţiativa P.OnPărinte Protopop Ioan Jidoi, în cadrulConferinţei a fost prezentată persona-litatea vrednicului de pomenire Pr. Ila-rion V. Felea- preot, profesor, mărtu-risitor şi martir , de către Pr. IoanLazăr, duhovnic la Facultatea de Teo-logie ,,Ilarion V. Felea” Arad. În înche-iere Părintele Stareţ Ilarion Tăucean amulţumit Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei precum şipreoţimii Protoieriei Lipova pentruprezenţă.
Conferința Preoțească detoamnă în ProtopopiatulSebiș

Miercuri, 15 octombrie 2015,preoții Protopopiatului Sebiș s-auîntrunit în biserica Parohiei Sebiș I cuocazia desfășurării conferinței preoțeștide toamnă. 

Întrunirea a început prin oficiereaslujbei de Te-Deum în biserica cu hra-mul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavri-il”, de către un sobor de preoți alcătuitdin Pr. Cătălin Heler de la ParohiaPrăjești, Pr. Gheorghe Ciprin Pop de laParohia Revetiș și Pr. Flavius Suciu dela Parohia Rănușa.După săvârșirea slujbei de Te-deum,protopopul locului – Pc. Pr. AlexandruBotea a salutat prezența delegatului chi-riarhal, în persoana Preacuviosului Părin-te Dr. Iustin Popovici, consilier cultural,precum și a Preacuviosului Părinte Dr.Agapie Corbu- stareț al mănăstirii Almaș– oaspete de seamă al acestei întruniri.La rândul său, după ce a transmismesajul de binecuvântare și părinteascăpurtare de grijă al ÎnaltpreasfințituluiPărinte – Dr. Timotei Seviciu –Arhie-piscop al Aradului, delegatul chiriarhala salutat prezența Preacuviosului Părin-te Agapie Corbu la această întrunire,arătând că prezența preacuvioșiei saleeste un bun prilej de conferenţiere înfaţa preoţilor prezenţi, iar bogata saexperienţă duhovnicească, didactică, şide traducere patristică îl recomandă pedeplin în abordarea şi prezentarea uneiviziuni asupra personalităţii SfântuluiIoan Gură de Aur.În cele ce au urmat PreacuviosulPărinte Dr. Agapie Corbu, a conferenţiatîn faţa preoţilor prezenţi despre perso-nalitatea Sf. Ioan Gură de Aur, sublini-ind că abordarea personalității Sf. IoanGură de Aur, în cadrul conferințelorpreoțești de toamnă, vine ca o conti-nuare a tematicii anului omagial: „2015– Anul omagial al misiunii în parohie șimănăstire”, avându-se în vedere impor-tanta activitate misionară a SfântuluiIoan Gură de Aur pentru Biserică.Totodată Preacuviosul Părinte Aga-pie, a arătat că dincolo de cadrul formal,conferințele preoțești sunt un semn alunității și totodată un prilej deîmbunătățire şi desăvârșire preoţească,întrucât credincioșii din parohie aunevoie și de o altă slujire decâtsăvârșirea slujbelor.La finalul conferinţei preoţeşti, Pc.Protopop – Pr. Alexandru Botea, a adusmulţumiri  Preacuviosului Părinte Con-silier, Preacuviosului Părinte confe-renţiar, precum şi preoţilor prezenţi,întrunirea încheindu-se prin împreunarugăciune a tuturor celor prezenţi.
CERCURI PASTORAL-MISIONARE

În luna Octombrie au avut loc cer-curi pastoral-misionare în următoareleparohii arădene: Parohia Șepreuș - înDuminica a 19 –a după Rusalii-  s-asăvârșit Taina Sfântului Maslu; preotulparoh Florin Borca a susținut urmă-toarele referate:  Mijloace pastorale,misionare, educaţionale şi sociale pen-tru transmiterea dreptei credinţe în rân-dul tinerilor şi pentru integrarea acesto-ra în viaţa comunitară a parohiei;Pocăinţa în viziunea Sf. Ioan Gură deAur; Rolul cântării bisericeşti în activ-itatea misionară a preotului.  ParohiaCil - duminică  11 octombrie 2015 –Taina Sfântului Maslu. Preotul VesaIoan de la parohia Iosășel a susținuturmătoarele teme: 1.Sfintele slujbe ofi-ciate în biserica parohială și serviciilereligioase ca expresie a unității paro-hiei ortodoxe române.2.Mânăstirea –casă de liniște sufletească, armonie șifrumusețe a vieții spirituale.3.Despreporuncile bisericești și datoriile creștinu-lui. Parohia Căprioara – în 14octombrie – Taina Sfântului Maslu. Preo-tul paroh Suba Laurentiu Ioan a rostit uncuvânt de învățătură,  referitor la sem-nificația sărbătorii Sfintei Parascheva dela Iași, pomenită de către Biserica Orto-doxă Română pe 14 octombrie. ParohiaDorgoș-14 octombrie 2015 - Taina Sfân-tului Maslu săvârșită de un sobor de 18

preoți, în frunte cu preacucernicul PărinteOctavian Blaj, consilier  economic laCentrul Eparhial şi fost preot paroh înaceastă parohie. Din sobor au mai făcutparte şi  Părintele Ioan – Terentie Jidoi,protopop al Lipovei. În cadrul Cercu-lui pastoral misionar, părintele parohValentin Săvușca a alcătuit o lucrarecu titlul ,,Rolul pelerinajelor la mănă-stiri în educarea creştină a copiilor şiadulţilor. Violenţa în familie”. ParohiaVladimirescu I - Duminică, 18octombrie 2015 - slujba Vecerniei-soborul avându-l în frunte pe Preacu-viosul Părinte Dr. Iustin Popovici, con-silier cultural al Arhiepiscopiei Aradului.După săvârșirea slujbei, Pr. Adrian Murg,de la parohia Horia a susținut lucrarea cutema Sfântul Ioan Gură de Aur, maretâlcuitor al Sfintei Scripturi. ParohiaSintea Mică - Duminică, 18 octombrie2015 -  tema referatului susţinut de cătrepărintele Nicolae Pașca, de la ParohiaZărand. Parohia Lazuri - Duminica a20-a după Rusalii - Taina SfântuluiMaslu. Referatul principal cu tema :,,Metode pastorale in combaterea viciilordin parohie” a fost susținut de către Pr.Groza Ștefan de la Parohia Tălagiu.Parohia Tauț -Duminică, 18 octombrie2015 -Taina Sfântului Maslu. PărinteleDoru Măriuța, de la parohia Camna, aprezentat referatul cu tema: „Parohia – ocomunitate și comuniune euharistică înHristos, mărturisitoare prin cult și faptă”.Parohia Nădab - Duminica a 20– adupă Rusalii - Taina Sfântului Maslu.Părintele paroh Mager Aurel-Partenie aprezentat temele: Parohia, centru deîntărire duhovnicească a omului con-fruntat cu o lume plasată sub semnuldesacralizării, al globalizării şi almigraţiei; Milostenia în viziunea Sf. IoanGură de Aur; Necesitatea respectării dis-ciplinei preoţeşti; în urma cărora auurmat schimburi de opinii. ParohiaDieci – Taina Sfântului Maslu. PreotulOarcea Florin de la parohia Almaș asusținut următoarele teme: 1.Rolul paro-hiei, ca loc al iubirii lui Hristos,împărtășită oamenilor prin activitateasocial-filantropică.2.Preoția la Sf. IoanGură de Aur.3.Problema calendarului șiînțelegerea ei. Parohia Zăbrani -TainaSfântului Maslu, în frunte pe PC. PărinteIoan Jidoi, Protopopul Lipovei. Părin-tele Lazăr Ioan, profesor la Facultateade Teologie ,,Ilarion V,Felea’’ Arad a vor-bit tuturor credincioşilor prezenţi despreviaţa Sfântului Mare Mucenic Dimitrie.Parohia Șomoșcheș – Slujba Aghias-mei Mici şi Taina Sfântului Maslu. Părin-tele Muţ Ştefăniţă din parohia Seleuş aprezentat referatul cu tema „Parohia – ocomunitate şi comuniune euharistică înHristos, mărturisitoare prin cult şi faptă”.Parohia Moneasa-Taina SfântuluiMaslu. Preotul  Romică Confideratu asusținut referatul cu tema: „Rolul mision-ar-pastoral al parohiei ortodoxe româneîn propovăduirea, păstrarea şi mărtur-isirea unităţii de credinţă ortodoxă, într-o lume secularizată.” Parohia Minișel -Taina Sfântului Maslu. Părintele VoicuIvănuț, de la parohia Chier, a prezentat,în conformitate cu tematica anului oma-gial, referatul cu tema: „Parohia – mediude cunoaștere și transmitere a credinței:predica, catehizarea și educația religioasăîn viața parohiei”. Parohia Satu Mare– Slujba Vecerniei săvârşită de preoţiiprezenţi în frunte cu Protos. Dr. IustinPopovici, Consilier cultural la CentrulEparhial. P.C. părinte Mateiu Marius dela Parohia Munar a prezentat referatul cutitlul „Forme de participare activă a cred-incioșilor în viața Bisericii”. ParohiaAldești - Pr. Ioja Beni de la Parohia SebișI a susținut referatul cu tema: „Impli-carea activă a mirenilor în viața paro-hiei”.(mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.episcopiaaradului.ro).
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Joi, 1 octombrie – Slujește și pre-dică în cadrul Sfintei Liturghii laMănăstirea Arad – Gai de prazniculhramului Acoperământului MaiciiDomnului, în biserica nouă.Duminică, 4 octombrie – Chiri-arhul oficiază slujba de sfințire a bise -ricii Mănăstirii cu hramul ,,SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” dinRoşia, Protopopiatul Sebiş, săvârșeșteslujba Sfintei Liturghii înconjurat deun sobor de preoţi şi diaconi în altarulde vară din curtea mănăstirii, cu ros-tirea unui cuvânt de învățătură.Luni, 5 octombrie – PrezidareaPermanenţei Consiliului Eparhial, pen-tru rezolvarea problemelor curente.Marți, 6 octombrie – prezideazăsesiunea de toamnă a examenului deCapacitate preoţească pentru absol-venţii de la licență şi master ai Facul -tăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea”din Arad, fii duhovniceşti aiArhiepiscopiei Aradului, doritori sădevină slujitori ai sfintelor altare.Joi, 8 octombrie - Chiriarhul ofi-ciază și rostește un cuvânt de învățăturăla slujba de sfinţire a unui nou maga-zin de obiecte bisericeşti din centrulAradului, pus sub ocrotirea Sfântului
Ierarh Andrei Şaguna, înconjurat deun sobor de preoți consilieri  și osten-itori ai  Centrului Eparhial. Vineri, 9 octombrie- Participă  ladeschiderea lucrărilor conferințeiANATECOR 2015 cu rostirea unuicuvânt.Slujește la Catedrala Veche slu-jba de Te-deum, cu prilejul deschideriimanifestărilor cultural-bisericești de -dicate  împliniri a 150 de ani de latârnosirea Catedralei Vechi din Arad.Evenimentul a continuat cu prezidareași rostirea unei alocuțiuni în cadrul sim-pozionului aniversar cu titlul ,,150 de
ani de istorie, spiritualitate și cultură
ecleziastică” în Aula Facultății deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”,la care au participat oficialități șinumeroși oaspeți de seamă ai urbeiarădene.

Sâmbătă, 10 octombrie -  Chiri-arhul, participă  în cea de-a doua zi dinseria manifestărilor organizate cu prile-jul împlinirii a „150 de ani de la
târnosirea Vechii Catedrale arădene”,la un program artistic susținut de cătrecopiii ,,Școlii de duminică” ceactivează în cadrul Parohiei Arad-Cen-tru, felicitându-i pe copilași pentrudragostea lor față de această biserică,precum și pe părinții și îndrumătoriilor. Oficiază  slujba vecerniei, încon-jurat de preoții și diaconii acestei paro-hii și în prezența a numeroși credin-cioși. În finalul manifestărilor  participăcu un cuvânt în sala de festivități aparohiei  la o expoziție de obiecte decult, carte bisericească și laică și odăjdiiliturgice, cu valoare de patrimoniu,aparținătoare acestei catedrale, felic-itând organizatorii pentru grija arătatăfață de păstrarea în bune condiții a pat-rimoniului și tradiței locale.Duminică, 11 octombrie -  Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghie ală-turi de un sobor de preoţi, ieromonahişi diaconi, în Catedrala Veche a Aradu-lui, la momentul cuvenit s-a  dat citiremesajului Preafericitului PărinteDANIEL, Patriarhul Bisericii Orto-doxe Române, cu prilejul aniversării a150 de ani de la târnosirea CatedraleiVechi a Aradului (Parohia Arad-Cen-tru), intitulat ,,O cetate a credinţei, cul-
turii şi unităţii româneşti”. La finalulSfintei Liturghii, Chiriarhul, înconjuratde soborul slujitorilor, săvârşeşte sluj-ba Parastasului pentru toţi ctitorii, slu-jitorii, ostenitorii şi susţinătorii Cate-dralei Vechi, trecuţi la cele veşnice.Îndupă amiaza zilei, Ierarhul participă însala mare a Teatrului de Stat din Arad,prin prezentarea  volumului de carteintitulat „Spiritualitate arădeană. Isto-
ria Parohiei Ortodoxe Române Arad-
Centru ” a preotului dr. Pavel Vesa,cunoscut istoric bisericesc, elogiindpersonalitatea și bogata activitate căr-turărească a regretatului părinte trecutla cele veșnice. Manifestarea s-a

încheiat printr-un concert aniversar,susținut de cele două coruri ale parohieiArad-Centru.Luni, 12 octombrie -  Chiriarhulasistă la slujba de TE Deum ladeschiderea  conferinței de toamnă apreoților din cadrul ProtopopiatuluiArad, prezidează lucrările acestei confe-rințe ce a avut loc în Aula Facultății deTeologie Ortodoxă din Arad, rostind lamomentul cuvenit un cuvânt. Ierarhulsăvârșește,pe platoul din incinta unitățiimilitare, în prezența unor oficialități, ală-turi de un sobor de preoți,o rugăciune debinecuvântare pentru militarii Batal-ionului 191 Infanterie „Radu Golescu”din Arad, care au plecat în misiune, urân-du-le acestora sănătate, pace și ajutor dela Dumnezeu, spor în toate, mult curaj șiîntoarcerea cu bine acasă.Marți , 13 octombrie - Asistă laslujiba de TE Deum și prezideazădeschiderea conferinţei semestrială detoamnă a preoţilor din ProtopopiatulLipova, care s-a desfăşurat în Mănă-stirea Feredeu, Protopopiatului Lipova,rostind la momentul cuvenit un cuvânt.Miercuri, 14 octombrie – slujeșteși predică, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi, Sfânta Liturghie înBiserica cu hramul ,,Sfânta CuvioasăParascheva” a Schitului de maiciBodrogul-Vechi din ArhiepiscopiaAradului. Sâmbătă, 17 octombrie –Săvârşirea slujbei de parastas cu rosti-rea unui cuvânt, în Parohia Arad-Cen-tru, la împlinirea celor 40 de zile de latrecerea la cele veșnice a regretatuluiprof. Cornea Iustin, membru în Comi-tetul de sprijin al construcției noii Cate-drale Arhiepiscopale.Duminică, 18octombrie – slujeșteși predică la slujba de târnosire și ofi-ciază Sfânta Liturghie din Parohia Boc-sig Gară, Protopopiatul Ineu, înconju-rat de un sobor de preoţi, unde a sfinţitbiserica parohială cu hramul „SfântulSfântul Proroc Ilie Tesviteanul,“. Lafinalul Sfintei Liturghii, parohul Răz-

van Trip a fost hirotesit întru sachelar.Totodată Chiriahul a săvârșit și slujbade  sfințire a Căminului Cultural dinaceastă localitate.Luni, 19 octombrie -  Chiriarhulasistă la slujiba de TE Deum șiprezidează deschiderea conferinţeisemestrială de toamnă a preoţilor dinProtopopiatul Ineu, care s-a desfăşuratla sediul Protopopiatului Ineu, rostindla momentul cuvenit un cuvânt.Miercuri, 21 octombrie- Prezi-darea Permanenţei Consiliului Eparhial,rezolvarea             problemelor curente.Vineri, 23 octombrie – Participăcu rostirea unei alocuțiuni, la mani-festările organizate de Universitatea deVest „Vasile Goldiş” Arad, în partene-riat cu alte instituții de cultură locale, lacea de-a IV-a ediţie a Colocviului inter-naţional „Europa centru şi margine –cooperare culturală transfrontalieră”.Sâmbătă, 24octombrie– Participăși rostește un cuvânt festiv, la mani-festările organizate de Centrul Munic-ipal de Cultură Arad, Primăria Arad şiAsociaţia Pârnevenilor, dedicate celeide-a şasea ediţii a Zilelor CartieruluiPârneava.Duminică, 25 octombrie - a asis-tat la Sfânta Liturghie la CatedralaVeche din Arad, după care, în Piața

Avram Iancu alături de alte oficialitățiarădene primește delegația oficială înfruntea căreia s-a aflat Excelența Sa,Domnul Klaus Werner Iohannis,Preşedintele României.Slujește la sluj -ba religioasă de comemorare a celorcăzuţi în luptele pentru apărarea ţării cuprilejul manifestările dedicate ZileiArmatei Române. Luni, 26 octombrie- asistă la sluj-bele din biserica parohială Arad-Centru.Marți , 27 octombrie – slujește, cuprilejul hramului Catedralei Patriarhaleși a Capitalei, alături de alți Ierarhimembrii ai Sfântului Sinod la SfântaLiturghie oficiată de PreafericitulPărinte Daniel- Patriarhul României,împreună cu Înaltpreasfințitul PărintePavlos, Mitropolit de Drama, înconju-rați de un sobor de preoți și diaconi.Miercuri, 28 octombrie- asistă laslujba de Te Deum la Catedrala Patri-arhală în deschiderea lucrărilor Sfân-tului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne, cu la ședința solemnă a aces-tui for de conducere bisericesc laaniversarea a 130 de ani de la autoce-falia bisericii noastre și 90de ani de laînființarea Patriarhiei Române.Joi, 29 octombrie - Chiriarhul par-ticipă la continuarea lucrărilor Sfântu-lui Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne întrunit în ședință de lucru.Vineri, 30 octombrie- Slujește șipredică la Sfânta Liturghie în Catedra-la Veche la momentul cuvenit hiroto-nește întru diacon pe teologul Darius-George Pasc pe seama parohieiBonțești. Prezidarea ședinței Perma-nenţei Consiliului Eparhial.Sâmbătă, 31 octombrie – Slu-jește și predică la Sfânta Liturghie înCatedrala Veche la momentul cuve-nit hirotesind preot pe diaconulDarius-George Pasc pe seama paro-hiei Bonțești și  întru diacon pe ab -solventul de teologie Cătălin Tulcanpe seama parohiei Luncșoara, Pro-topopiatul Sebiș. Secretar Pr. Silviu-Nicolae Faur

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, octombrie 2015

Semnalăm apariția în cadrul Editu-rii Arhiepiscopiei Aradului a monogra-fiei Parohiei Arad-Centru. Volumul afost lansat în cadrul manifestărilor dedi-cate împlinirii a 150 de ani de la târno-sirea Catedralei Vechi din Arad, în datade 11 octombrie 2015, la ora 18, în salamare a Teatrului de Stat din Arad.Lucrarea aparține preotului dr.Pavel Vesa, cunoscut istoric bisericesc,trecut la cele veșnice în anul 2013.Manuscrisul lucrării intitulate Spiritua-
litate arădeană. Istoria Parohiei Orto-
doxe Române Arad-Centru, a fost datspre publicare Parohiei Arad-Centru decătre doamna preoteasă Florica Vesa lainițiativa părintelui paroh Traian Mico-roi. Editarea volumului a fost încredi-nțată profesorului Marcel Tang, doctorîn teologie, profesor de religie și cântă-reț bisericesc al Catedralei Vechi. Înaceastă muncă el a fost dublat și com-pletat de către cunoscutul istoric ară-

dean prof. dr. Doru Bogdan, de către pr.prof. univ. dr. Cristinel Ioja, preot sluji-tor al acestei parohii și de către diaconPaul-Sebastian Orădan, secretar proto-popesc, și el slujitor la altarul Catedra-lei Vechi.Textul lucrării a fost păstrat în între-gime făcându-se doar unele nuanțăriale textului la notele de subsol și adău-gări în ce privește șirul preoților Cate-dralei, mai precis, 17 biografii ale preoți-lor și diaconilor care la vremea alcătuiriimonografie slujeau la altarul catedraleisau care au fost numiți după pensiona-rea celor mai în vârstă. La fel, lucrareaa fost îmbogățită cu un număr de 56 defotografii reprezentând edificiul cate-dralei, clădirile anexe și slujitorii aces-teia. Este cea dintâi lucrare cu caractermonografic dedicată acestei instituțiieclesiastice.Prezentarea volumului a fost făcu-tă de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop

Timotei care în cuvântul său a elogiatpersonalitatea și bogata activitate cărtu-rărească a regretatului părinte PavelVesa. Istoria parohiei nu se rezumă doarla o înșiruire de date ci este plasată încontextul social și cultural al vremii,ceea ce oferă o integrare a acestei paro-hii în contextul general al istoriei locu-lui și al țării, a apreciat ÎnaltpreasfințiaSa. Editarea și publicarea acestei lucrărila sărbătorirea marelui moment al împli-nirii celor 150 de ani de la ctitorireaCatedralei Vechi, reprezintă un omagiufață de ierarhii Aradului, în frunte cuepiscopul Procopie Ivașcovici, față dectitorii știuți și neștiuți, cu zecile și cusutele, care au susținut acest proiectecleziastic și cultural românesc și nu înultimul rând față de memoria autoruluiacestei cărți.Protos.dr. Iustin PopoviciConsilier cultural

Lansarea cărţii ,,Spiritualitatearădeană. Istoria Parohiei Ortodoxe Române Arad-Centru”
În zilele de 28 şi 29 octombrie2015, în Sala Sinodală din Reşe -dinţa Patriarhală, sub preşedinţiaPreafericitului Părinte PatriarhDaniel, a avut loc şedinţa de lucrua Sfântului Sinod al Bisericii Orto-doxe Române, care a hotărât:1. Înscrierea în calendarul bis-ericesc al Bisericii OrtodoxeRomâne a Sfântului Cuvios Gheo-rghe Mărturisitorul din Drama cuziua de prăznuire la 4 noiembrie;2. Declararea, la propunereaPreafericitului Părinte PatriarhDaniel, a anului 2017 ca Anulomagial al iconarilor şi pictorilorbisericeşti şi Anul comemorativJustinian Patriarhul şi al apărăto-rilor Ortodoxiei în timpului comu-nismului în Patriarhia Română;3. Actualizarea de către parohiia pomelnicelor cuprinzând eroii

creştin-ortodocşi (ai Războiului deindependenţă, ai celor douărăzboaie mondiale – atât pe frontulde vest, cât şi de est, ai închisorilorcomuniste, ai Revoluţiei dindecembrie 1989), care suntpomeniţi la sărbătoarea ÎnălţăriiDomnului – Ziua Eroilor;4. Extinderea la nivel naţio -nal, începând cu anul 2016, aProgramului Sănătate pentrusate, desfăşurat cu succes înlunile septembrie-octombrie2015 ca proiect pilot la nivelulArhiepiscopiei Bucureştilor.Afost apreciată activitatea ierar -hilor şi clericilor din diasporaromână pentru păstrarea cred-inţei ortodoxe, dar şi a identităţiietnice româneşti.BIROUL DE PRESĂ ALPATRIARHIEI ROMÂNE

Hotărâri ale SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române


