
Au trecut zile, săptămâni și luni încare s-a simțit absența Mitropolitului drNicolae Corneanu din mijlocul celor cei-au fost alături. La fiecare soroc  însăa fost pomenit in rânduieliletradiționale. Cu greu cineva se poateobișnui cu această stare, după oarhipăstorire  de peste jumatate deveac, fără a mai adăuga mai bine dedouă decenii de slujire în alte treptebisericești în cadrul aceleiași eparhiibănățene sau dacă și în alte locuri,aceasta mereu cu gândul la pământulnatal, în care, acum un an s-a sălășluitpentru vremea de așteptare a celei de-a doua veniri a Mântuitorului IisusHristos . Desigur au rămas amintirile,ca și datoria de a ne ruga pentru odih-na-i în locașurile celor aleși și în lumi-na sfântă din  care s-a străduit săîmpărtășeasca tuturor celor de careavea să dea raspuns la dreapta judecatăa  lui Dumezeu. A  lăsat  în urmă-i omoștenire bogată, ce trebuie sporită:biserici noi ce așteaptă mulțimea cred-incioșilor pentru rugăciune și călauzire

duhovnicească de către preoții pe carei-a format și hirotonit cu aceea de a fila înălțimea misiunii încredințate,apoișcoli legate de teologhisire,cu dascaliiscusiți, scrieri de adâncire a drepteicredințe, cele enumerate și încă altele,cerând poate întregirea pe care însuși arfi realizat-o. Personalitate complexă,atât pentru cei care l-au cunoscut direct,cât și pentru cei care au avut prilejul săafle  amănunte despre întreaga sa activ-itate, se prezintă ca omul și ierarhul demare valoare, care nu numai pentrucontemporaneitate, ci și pentru gener-ațiile viitoare dăinuie ca una de refer-ință. A manifestat constant un com-portament oarecum unic și  care l-acaracterizat ca inimitabil, cu o ținutăimpecabilă, mereu atent la detalii,prestanță, păstrând modestia firească.Deținând impresionant datele ultimeale științei și culturii a găsit totdeaunamodalitatea de-a le folosi în multiplelecircumstanțe care cereau soluționareaadecvată. Exigența proverbială omăsura în ceea ce privește munca

celorlalti în raport cu propria-i capaci-tate, însă arătând fiecăruia dintre ceisub ascultarea sa întreaga înțelegere șibunavoință. Procedeul l-a păstrat fărăexcepție pînă l-a sfârșit, pe măsuraîndelungatei alergări omenești, adeseamarcată de obstacole nu ușor de trecut.Dar a biruit mereu. Purtând peceteaunor astfel de certe calități, personali-tatea sa își continuă existența spirituală;pentru că acestea nu pier vreodată, ci îșiarată forța dincolo de timp și spațiu.Orice interpretare adversă nu și-ar găsilocul. După osteneala unei vieți destulde frământate își află odihna în criptamitropoliților Banatului cu înscrisulbinemeritat de cinstire unanimă. Nu s-ar putea uita însă că, un text biblicrămâne săpat pe piatra cavoului distin-sei sale familii din cimitirul SfântulIoan Botezătorul din Caransebeș.”Rămâi cu noi, că e spre seară și s-aplecat ziua”(Luca, 24,29). Ori, DomnulÎnsuși este lumina cea ade-vărată(Ioan,1,7-9; I Ioan, 1,5) și Lui i-a slujit pururea. Iar slujirea continuă înÎmpărăție. 
† TimoteiArhiepiscopul Aradului
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Pioasă aducere aminte

La începutul noului an școlar,adresăm elevilor, părinților șicadrelor didactice părintești bine -cuvântări și gânduri de încurajarepentru o nouă activitate.Întrucât bazele educației se punîn familie, este esențial ca părinții,bunicii și rudele elevilor să conști-entizeze rolul major pe care îl au înformarea personalității acestora șimai precis în formarea caracterelor,în promovarea valorilor perene saupermanente și în protejarea copiilorde anturajele nocive și de uneleinfluențe negative ale internetului.Dacă bazele educației se pun înfamilie, școala are rolul de a con-tinua actul educativ, atât prinoferirea unui bagaj informaționalriguros, cât mai ales prin formareapersonalității depline a elevului,dornic să participe la viaţa comu-nității prin calități reale și spirit cre-ator, deoarece informarea, fără oformare spirituală a omului, nudezvoltă persoana ca ființă comu-nională şi relațională. Așadar, edu-cația integrală în adevăratul sensal cuvântului presupune şi o for-mare în spiritul comuniunii, inclu-siv conștientizarea apartenenței la ocomunitate de oameni meniți să sedezvolte, să lucreze și să progre-seze împreună în demnitate şi cre-ativitate.Respectul de sine și respectulfață de ceilalți reprezintă valori fărăde care o societate nu se poate dez-volta în mod armonios. Părinții șiprofesorii trebuie să valorificetalanții fiecărui copil, să îl învețe căeste capabil și valoros ca persoanăunică și irepetabilă creată dupăchipul lui Dumnezeu. Fiecare elevtrebuie încurajat să își pună în val-

oare darul său unic primit de laDumnezeu, dar să și respectedarurile sau talentele celor din jurulsău. De asemenea, buna cuviințăşi respectul față de părinții care l-aucrescut și față de educatori, învăță-tori şi profesori trebuie cultivate,nu ca o obligație, ci ca pe o luminăa sufletului frumos, ca o recunoşt-inţă faţă de cei care își dedicăîntreaga viață creșterii, educării șiformării copiilor şi tinerilor.Biserica, prin rolul ei edu-caţional şi călăuzitor de veacuri,dorește să vină în întâmpinareanevoilor societății, constituindu-se într-un reper spiritual și un spri-jin moral atât în vremuri bune, câtşi în situaţii de criză. Amalgamulde stimuli, de evenimente, de false

valori promovate adesea ca modă azilei pot dezorienta familiile, darși școala. De aceea, rolul Bisericiieste acela de a promova valorilepermanente și reperele autenticeverificate în timp îndelungat.Astăzi, într-o lume confuză,Biserica este chemată să ofere olumină spirituală asupra prob-lemelor majore ale societății. Iaraceasta mai ales pentru că Bisericaeste o comunitate umană centrată peo comuniune spirituală divino-umană, ce transcende timpul şi spaţi-ul, deoarece ea este Trupul tainic allui Hristos, „Care ieri, astăzi şi înveci este Acelaşi” (Evrei 13, 8).Astăzi, Familia, Biserica șiȘcoala, ca factori educaționalidecisivi, au responsabilitatea de-a

spori cooperarea în vedereaeducării și formării copiilor și atinerilor pentru o viață armonioasăîn familie şi în societate, dar şi pen-tru a deveni cetățeni ai patrieicerești, adică ai Împărăţieicerurilor, deoarece scopul ultim alvieţii omului pe pământ estepregătirea sa pentru viaţa şi feri-cirea eternă în Împărăţia iubiriiPreasfintei Treimi.Anul 2015, declarat de SfântulSinod al Bisericii OrtodoxeRomâne drept „Anul comemoratival Sfântului Ioan Gură de Aur și almarilor păstori de suflete dineparhii”, este un prilej pentru apune din nou accent pe valențelecreștine ale pedagogiei. CuvinteleSfântului Ioan Gură de Aur

privind educația copiilor sunt șivor fi mereu actuale, pentru că,deși vremurile se schimbă, fireaomului, cu slăbiciunile, dar și cal-itățile sale, rămâne aceeași. „Învremea noastră – spunea SfântulIoan Gură de Aur – fiecare părinteîși dă toată silința să instruiascăpe copiii lui în meserii, în arte, înștiință, în oratorie, dar nici unul nuse interesează cât de puțin să educesufletul lor. Nu încetez a vă rugacu lacrimi și a vă cere ca, înaintede toate celelalte, să dați copiilorvoștri o bună educație. Dacă-țiiubești copilul, arat-o prin educațiape care i-o dai”[1]. El spunea aces-tea înțelegând că educația nuînseamnă doar cunoaștere, ci şiformarea spirituală a omului saucultivarea bunătății sufletului cafrumusețe a acestuia în relația luicu semenii, cu societatea.Ne rugăm lui Dumnezeu să nedăruiască tuturor „Înțelepciuneacare stă aproape de scaunul Său”(Înțelepciunea lui Solomon 9, 4) șisă ne ajute să insuflăm elevilordoritori și iubitori de cunoașterebucuria de-a învăţa, dar și bucuriade a deveni, printr-o educație sănă-toasă, oameni demni şi onești, har-nici şi darnici, în această viațăpământească și cetățeni luminați aiÎmpărăţiei cerurilor.
[1]Sfântul Ioan Gură de Aur,Despre slava deșartă și desprecreșterea copiilor, Editura IBM-BOR, București, 2001, p. 400.
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Se împlinesc anul acesta, în a 17-
a zi din luna lui septembrie, 150 de ani
de la târnosirea bisericii Catedrale,
închinate Înaintemergătorului și Bote-
zătorului Ioan, mai în de-amănunt,
nașterii sale. Târnosirea sau consacra-
rea unei bisericii este actul de naștere
al acelei biserici care la rândul ei con-
stituie elementul prim de identitate a
comunității adunate în jurul ei. La fel
este și în cazul Catedralei Vechi, care s-
a constituit într-un centru duhovnicesc,
cultural și național pentru românii din
Arad. Catedrala Veche de pe actuala
locație nu este altceva decât o conti-
nuare a celorlalte două, cu locații dife-
rite, primei, pierzându-i-se începutu-
rile în negura vremii. Se înscrie așadar,
într-o linie a tradiției ortodoxe și româ-
nești, păstrătoare a ființei acestui neam,
lăsat de Dumnezeu să-și împlinească
menirea la poarta Occidentului.

În ședința din 1 februarie 1855,
protopopul Ioan Raț aducea la cuno-
ștința membrilor comitetului parohial
că biserica existentă pe atunci pe locul
actualului Colegiu Național „Moise
Nicoară”, va fi demolată, la fel și clă-
direa școlii împreună cu toate clădiri-
le aparținătoare bisericii românilor. În
acest context, episcopul Procopie Iva-
școvici, împreună cu fruntașii comu-
nității românești, se angajează într-un
demers pe lângă autoritățile de stat și
civile ale orașului, în vederea păstrării
catedralei, care era într-o stare bună. În
ciuda tuturor acestor eforturi, la 12
februarie 1861, episcopul Procopie
Ivașcovici aduce la cunoștința comu-

nității ortodoxe a românilor arădeni,
că în cel mai scurt timp, biserica tre-
buie demolată. O primă problemă pusă
în discuție era aceea a alegerii ampla-
samentului, lucru discutat încă din anul
1855. După îndelungi discuții și ine-
rente greutăți financiare, este cumpărat
locul ce se chema grădina „Tokoly”
de la primăria orașului Arad. După
soluționarea acestei probleme se pune
în discuție crearea unui fond bănesc
necesar edificării noii biserici. Este
momentul în care elita clericală și laică
a orașului se coagulează în jurul epis-
copului Procopie Ivașcovici pentru a
duce la bun sfârșit un deziderat al
românilor din Arad, un loc care va fi
matca spirituală și națională a români-
lor din această parte de țară. Astfel că
la data de 7/19 noiembrie 1856 ierarhul
emite circulara nr. 870, prin care insti-
tuia colecta publică pe tot cuprinsul
eparhiei. În această acțiune se anga-
jează în primul rând avocatul Ioan
Arcoși, președintele comunității româ-
nești arădene, profesorii de la Prepa-

randia arădeană, dr. Atanasie Șandor și
Alexandru Gavra, învățători, oameni
înstăriți, preoți, militari, autorități loca-
le și simpli meseriași și țărani. Episco-
pul însuși donează suma de 1.000 de
florini, iar dintre donatorii principali
amintim pe: Elena Ghiba-Birta (2.000
fl.); familia Mocioni (900 fl.); baronul
George Sina din Viena (525 fl.); pre-
fectul Aradului Georgiu Popa (160 fl.);
mitropolitul Andrei Șaguna (64 fl.);
Emanoil Gojdu (20 fl.) etc.

Următoarea etapă a constituit-o
contactarea unui arhitect pentru reali-
zarea proiectului viitoarei biserici. În
luna ianuarie a anului 1857 se prezin-
tă episcopului un prim plan care va fi
finalizat abia în 24 ianuarie 1860. Dori-
nța tuturor era ca biserica să aibă două
turnuri, iar în mod special, episcopul
dorea ca noua catedrală să aibă două-
sprezece ferestre, lucru realizat într-un
final, cu mare dibăcie, de arhitectul
Antoniu Zigler, dacă ținem seama și de
fereastra rotundă dintre cele două turle.
Lucrările de construcție încep în pri-

măvara anului 1861, deodată cu pune-
rea pietrei de temelie. Intervin diverse
modificări și greutăți pe parcursul con-
strucției, ba chiar mici modificări de
proiect, cărora arhitectul Antonio
Zigler, le face față cu succes. Astfel că
în anul 1863 lucrările ajung la aco-
periș, putându-se sluji în biserică. Fina-
lizarea lucrărilor are loc abia în anul
1870. În acest an, la data de 28 februa-
rie, episcopul Procopie Ivașcovici pre-
zintă comunității românești o dare de
seamă despre fondurile adunate pentru
edificarea bisericii catedrale.

Târnosirea bisericii are loc înainte
de finalizarea lucrărilor, mai precis la
data de 17 septembrie 1865. De ce
lucrul acesta? Pentru un asemenea eve-
niment era nevoie de confirmarea curții
de la Viena. Demersurile au fost făcu-
te, presupunem, deodată cu petiția
înaintată împăratului în care se cerea
separarea de ierarhia sârbească. Lucrul
acesta se petrece la data de 18 februa-
rie/2 martie 1862. La data de 22 iulie
1864 în noua catedrală încă nesfințită,
se adună deputații clerici și mireni, sub
președinția episcopului Procopie Iva-
școvici pentru a alege deputații la Con-
gresul sârbesc, la care urma să se dis-
cute problema separării ierarhice.
Rezoluția acestei discutate și aprinse
probleme va fi dată de împăratul Fran-
cisc I printr-o diplomă imperială pe
care o înmânează prefectului de Arad
Gheorghe Popa, la data de 13 sep-
tembrie 1865. Această diplomă făcea
referință și la târnosirea Catedralei.
Astfel că, duminică, 17 septembrie

are loc târnosirea Catedralei români-
lor din Arad și tot atunci, prefectul
Gheorghe Popa înmânează episcopu-
lui Procopie Ivașcovici diploma impe-
rială în baza căreia o parte din româ-
nii bănățeni erau anexați Episcopiei
Aradului. Un eveniment cu dublă
semnificație, bisericească și naționa-
lă, sărbătorit cu mare fast, așa după
cum mărturisește presa vremii.

Creionarea începuturilor Catedra-
lei Vechi arădene nu face altceva decât
să pună în evidență dăruirea și jertfel-
nicia înaintașilor noștri, dragostea lor
față de Dumnezeu și de acest neam.
Între aceștia, desigur că personalitatea
episcopului Procopie Ivașcovici este
evidentă. Pe drept cuvânt îl putem
numi ctitorul Catedralei. Dar străluci-
rea lui nu umbrește și alte personalități
laice și bisericești, implicate în acest
grandios proiect ecleziastic și cultural
românesc, amintind pe: avocat Ioan
Popovici, avocat Ioan Arcoși, prefectul
Georgiu Popa, prof. dr. Atanasie Șan-
dor, arhim. Miron Romanul, protopo-
pul Ioan Raț, prof. Alexandru Gavra,
pr. Ioan Russu (primul paroh al Cate-
dralei), Demetriu Haica (fost primar
al Aradului), Petru Fruja,  notar Deme-
triu Bonciu, Petru Florescu, Demetriu
Ebesfalvai etc. Rememorarea acestor
personalități și împreună cu ele, toți
aceia care și-au adus obolul lor la
înălțarea bisericii, se constituie într-un
act de pioasă cinstire, acum când se
împlinesc 150 de ani de la marele
moment al ctitoririi Catedralei Vechi.

Prof. dr. Marcel Tang

Începutul mântuirii noastre estenașterea de Dumnezeu dăruită și deDumnezeu aleasă a preacuratei și pre-anevinovatei Maria, pururea Fecioarași aceasta în modul cel mai limpede.Pe care lăudând-o o și prăznuim astăzidupă datorie.Începutul oricărui fruct estefloarea și aceasta în chipul cel mailimpede. Dar începutul mântuirii noas-tre este nașterea de Dumnezeu dăruităși de Dumnezeu aleasă a preacuratei șipreanevinovatei Maria, purureaFecioara și aceasta în modul cel mailimpede. Pe care lăudând-o o șiprăznuim astăzi după datorie. Pentruca întregul ciclu al anului să fiebinecuvântat prin ea s-a născut înaceastă lună, cea dintâi a anului, dar aadormit în ultima cu somnul nemuririipentru ca asumându-și cele zece lunidintre acestea ciclic să le binecuvin-teze prin nașterea ei și prin adormireaei purtătoare de viață. Despre care nueste vremea a vorbi acum, ci când estevremea sfintei Adormiri aceleia. Daracum suntem aduși să filosofăm pescurt despre Sfânta Naștere a ei, șiatâta avem a spune despre ea, cât ne vainsufla cuvânt harul ei.Părinții acestei prunce a lui Dum-nezeu au fost Ioachim și Ana din nea-mul regelui David, din seminția Iudei,păzitori ai legii care țineau cu strictețedumnezeieștile porunci, foarteînstăriți, mai bogați încă în dum-nezeiască virtute, dar săraci prinnenașterea de fii din pricina legăturilorsterpiciunii fericitei Ana. Pentru aceeaadeseori și ocară răbdau de la fiii luiIsrael, și nu numai că nu le erau prim-ite de preoți îndoitele daruri cele aduseînainte lui Dumnezeu, ci adeseori erauși ocărâți fără stânjeneală pentru fap-tul că nu aveau sămânță în Israel.Pentru aceea și dreptul Ioachimîntristându-se foarte și despărțindu-

se de toată tovărășia oamenilor, seretrage în pustie întru care și postindpatruzeci de zile în plâns și post Îlroagă pe Domnul și zice: „Ia de lamine, Doamne, ocara nenașterii deprunci și nimicnicia” și „Binevoiește,Doamne, să mi se dea și mie sămânță,iar eu iarăși o voi da, Stăpâne,bunătății Tale.Astfel, așadar, dreptul rugându-se dumnezeieștii bunevoințe, primeșteceea ce râvnea cu dor. „Strigat-audrepții și Domnul i-a auzit pe ei”. Pen-tru aceea și pe el l-a auzit degrabă atot-milostivul Domn, ca prin sămânța luisă se împlinească taina cea ascunsă șihotărâtă mai înainte de veacuri. Pentruaceea și un înger al Domnului fiindtrimis către Ioachim zice lui că: „Aauzit Domnul rugăciunea ta și vazămisli Ana, femeia ta, și în toatălumea se va vesti sămânța ta”.Iar cât despre dreapta Ana, îndoităera întristarea, pe de o parte, pentruretragerea bărbatului în pustie și pen-tru nerodirea ei. Căci zicea că „nicizburătoarelor cerului nu m-am asemă-nat eu că nici acestea nu sunt fără rodînaintea lui Dumnezeu, nicidobitoacelor pământului, nici peștilormării nu m-am asemănat eu ca să aduclui Dumnezeu rodul pântecelui. Dardacă vei porunci, Doamne, să fiudăruită și eu cu rodul pântecelui îl voida pe acesta iarăși Ție, Doamne Dum-nezeul meu”.Acestea spunându-le și ea cu plân-gere către Dumnezeu, primește și eaasemenea de la dumnezeiescul îngerbunele vestiri ale nașterii și când s-aîntors bărbatul din pustie a jertfitmulțime de animale, nu puține, și afăcut ospăț mare „la tot poporul”, iarAna, dezlegată fiind de legăturile ster-piciunii de creatorul firii, zămislește dela bărbatul ei pe Maria, prunca luiDumnezeu, pe care a născut-o astăzi,

început mântuirii noastre și maică aCuvântului lui Dumnezeu, curată șiînceput înnoirii firii noastre învechiteși nimicite prin călcarea dumnezeieștiiporunci.Și potrivit dumnezeiesculuicuvânt, trei măsuri de făină, printr-unmic aluat dospind toată frământăturaașa și aici, prin aluatul acesta preacu-rat, plăsmuit de Dumnezeu, plăsmuindPlăsmuitorul frământătura noastrăînvechită, a înnoit-o. Dar aceasta esteminunea străină, plină de toată uimireacă la această preacurată frământăturăs-a amestecat și El Însuși preacuratulbrutar și luând o parte din aceasta alucrat în chip minunat întreaga noastrăfrământătură și compoziție. Pentruaceea și zicea după aceea: „Eu suntpâinea cea vie” și „Eu sunt pâineavieții cel ce mănâncă nu va flămânzi”și celelalte.Iar cugetătorii de Dumnezeu,părinții preacuratei prunce a lui Dum-nezeu, plinindu-și făgăduința o aducpe aceasta după trei ani și o închină luiDumnezeu în sfânta sfintelor, în corulfecioarelor și făcliilor strălucitoare șise împlinește acel: „se vor aduceÎmpăratului” Dumnezeu „fecioare înurma ei”, „aduce-se-vor în templulÎmpăratului”, adică al lui Solomon șiacel „ascultă, fiică și vezi și uităpoporul tău și casa părintelui tău încasa Domnului și va pofti „Împăratulslavei” Hristos „frumusețea ta”, ceeace s-a și întâmplat. Și aceasta a uitatpoporul ei și casa părintelui ei în casaDomnului făcându-și sălaș în SfântaSfintelor, întru care și arhiereul intraodată pe an, iar prunca fecioară petre-cea acolo în fiecare zi, ca să se împlin-ească Scriptura.Dar noi nu avem nevoie să vorbimacum mai înainte de vreme despreintrarea Fecioarei în Sfânta Sfintelor,ci când va veni vremea sărbătorii

aceleia, atunci vom vorbi iarăși dacăDumnezeu ne va da cuvânt și pruncalui Dumnezeu Maria. Acum se cuvinea vorbi unele pe scurt despre Naștereacea dăruită de Dumnezeu și să osalutăm cu cele cuvenite ca pe oîmpărăteasă nou arătată și curată și săîncheiem cuvântul fiindcă nu ne-amhotărât să filosofăm multe despreacestea, ci mai degrabă în general și pescurt, pentru ca și subiectul să fie înțe-les cu ușurință și ascultătorii să fietrezvitori neîngreunați de somnultrândăviei, ci trezvitoare și priveg-hetoare să aibă ascultarea.Bucură-te, cea de Dumnezeu încu-nunată, fecioară preanevinovată, careai fost aleasă de mai înainte de Dum-nezeu mai înainte de toate neamurilepentru a fi sălaș Cuvântului de Dum-nezeu dăruită și care în vremurile dinurmă astăzi te-ai născut din pântecesterp, însemnând rodirea vieții celeinemuritoare și împăcarea lumii cuDumnezeu prin nașterea ta.Bucură-te, Stăpână, și putereaîmpărăteselor celor de jos, că având ate arăta maică a Dumnezeului îngerilorde la înger dumnezeiesc ai primit slu-jire cu privire la toate cele lucrate detine. Pentru aceea și tatăl ce te-azămislit și maica ce te-a născut auprimit de la sfântul înger bunele vestiridespre tine. Și în Sfânta Sfinteloravând sălaș prin sfântul înger a prim-it hrană după cuviință cu adevărat.Bucură-te, curată Fecioară, încui-etoarea fecioriei, faima fecioarelor,zidul bisericii lui Dumnezeu, începutulși sfârșitul mântuirii noastre, dum-nezeiescul odor cel cu totul de aur șicinstit foarte.Bucură-te, Născătoare de Dum-nezeu, Fecioară, mireasa Tatălui, maicaFiului și sălaș strălucit al Duhului.Bucură-te, fără prihană, curatăFecioară, Născătoare de Dumnezeu,

sălaș însuflețit al nedespărțitei Treimi,sfântă porumbiță, turtureaua cea maicurată, rânduneaua cea frumoasă carevestești tuturor primăvara cea mântu-itoare, privighetoarea cea cu bună glă-suire, care ciripești pentru noi mântu-itoare rugăciuni, pricina tuturorbunătăților.Bucură-te, Născătoare de Dum-nezeu, Fecioară, cetatea cea însuflețită,palat dumnezeiesc al Împăratuluislavei, tronul Lui cel mare și înalt,patul și masa Împăratului cerurilor.Bucură-te, Fecioară curată, zidulcel nesurpat, paravan împotriva vrăj-mașilor, scăparea credincioșilor, bucu-ria celor ce se încred întru tine, pre-alăudată.Bucură-te, Născătoare de Dum-nezeu, fecioară, locașul cel neîncăput,bucuria pământenilor, veselia înger-ilor, nădejdea oamenilor, ușa cereascăa credincioșilor, cer însuflețit și lumi-nos al sălășluirii lui Dumnezeu.Bucură-te, curată fecioară maică,iatacul de nuntă al împărăției de sus,lauda împărăției de jos, dumnezeiascăvistierie a celor de sus și a celor de jos.Bucură-te, Născătoare de Dum-nezeu Fecioară, pricina bucuriei noas-tre, ceea ce ai primit „Bucură-te” de laînger și ai zămislit și ai născut pe Unuldin Sfânta Treime și ca pricină abucuriei nesfârșite ai șters cu totulîntristarea strămoașei.Iar acum primind acest din urmă„Bucură-te”, preanevinovată fecioară,„grăbește spre rugăciune” pentru noitoți cei ce lăudăm curata ta naștere, deDumnezeu dăruită, ca să aflăm bucu-ria bunătăților veșnice cu harul și cuiubirea de oameni ale întreit sfântuluiDumnezeu Căruia fie slava și putereatotdeauna, acum și pururea și în veciivecilor. Amin.  (Sfântul Neofit din Cipru, Cateheze monahale. Scrieri II)

150 de ani de la târnosirea Catedralei istorice a Aradului

Cuvânt la Nașterea Maicii Domnului - Sfântul Neofit Zăvorâtul
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Preotul Demian Tudor, născut în 9aprilie 1912 în Micalaca Veche, dece-dat în 14 iulie 2001- 89 ani, buniculdupa tată fiind paraclisier, bunica pres-curăriţă, tata-paraclisier şi cantor doişi membru al corului bisericesc iarmama-casnică.Şcoala primară a făcut-o în Mică-laca Veche, liceul la Moise NicoaraArad, Academia Teologică Arad,Facultatea de Teologie Bucureşti, cuteza de licenţă „Monografia sectară ajudeţului Arad”. Din anul 1937 pânăla pensionarea din 01.09.1995 a fostsuccesiv doi ani referent de studii laAcademia Teologică Arad, un ansecretar la Academia Teologică Arad,trei ani la parohia Şega, trei ani laArad Centru cu părintele IlarionFelea, Codreanu, Petru Bogdan şiViorel Mihuţiu. A fost condamnat laun an de închisoare fără a fi judecat.Din anul 1950, cu data de întâi ianua-rie revine la Arad Centru IV timp de11 ani, cât a funcţionat ca paroh, rea-lizându-se pictura bisericii de cătreAtanasie Damian. Din 25.09.1958 afost condamnat la 20 ani muncă sil-nică din care execută 6, până în21.09.1964, iar din 01.10. 1964 afuncţionat preot la Pecica. Autorităţile nu-l doreau la Pecica,ci la Apateu, să nu fie în preajma inte-lectualilor şi al credincioşilor care-lsimpatizau, dar preotul Emilian Ben-tea a solicitat schimb reciproc. Paro-hia nu avea posibilităţi financiare pen-tru trei preoţi, şi unul din cei doi afăcut donaţie parohiei din salariul luica să acopere şi salariul părinteluiTudor.Din 01.11.1974 până în01.11.1995 a fost preot la Micălaca

Veche. Din 1991 până în 1994 a fostduhovnic al reînfiinţatei Facultăţi deTeologie Arad, iar în 01.09.1995 s-apensionat.Trebuie amintit ca a fost arestatalături de Ilarion Felea de la parohiaArad Centru, cu protopopul Aradu-lui, Emil Bentea de la Şega I, MoiseAurel de la Şega II, Cornel Caceu dela Spitalul Orăşenesc Arad şi DimitrieGornic de la parohia Micălaca NouăArad.Permanent a fost animat de cuvin-tele apostolului „aşa să ne socoteascape noi oamenii…”. A scris lucrarea„Jertfa laudei”, Arad 1945. A mai scriso carte de religie pentru clasa a şasea,Arad 1940, carte de religie pentruclasa a doua, Bucureşti 1992, şi peste65 de studii şi articole publicate în„Biserica şi Şcoala” şi alte publicaţiide largă circulaţie.S-a străduit să retipărească cărţilescrise de Ilarion Felea: Religia iubirii,Religia culturii, Pocăinţa şi Preoţia,reuşind acest lucru în mare măsură.Din cele prezentate, PărinteleDemian Tudor descinde dintr-o fami-lie modestă, cu frică de Dumnezeu, încadrul căreia se formează ca om, caslujitor al lui Dumnezeu şi şi al oame-nilor, ca teolog, ca publicist şi maiales ca duhovnic, chiar şi în cadrulFacultaţii de Teologie.Dorea cu ardoare să contribuie laştergerea lacrimilor de pe obrajii cre-dincioşilor, zăbovind cu timp şi fărătimp, în orice loc să mângâie, săîndrume să fie iertători, de aşa manie-ră încât rezultatul muncii lui i-a făcutpe credincioşi să-l numească „Împă-ciuitorul”, despre care credincioşiivorbesc şi astăzi.

Cei ce l-au cunos-cut şi preţuit şi conti-nuă să o facă, îl pri-vesc cu ochiul minţiica pe unul care dove-dea demnitate, respon-sabilitate, cunostinţeteologice, puternicancorat în istoria ţăriişi a bisericii şi înizvoarele cunoaşteriidin tezaurul culturiiromâneşti şi universa-le. S-a dovedit a fisenin şi amabil cutoată lumea şi în spe-cial cu preoţii, chiardacă unii dintre aceştia i-au pricinuit rău şiavea să sufere dincauza lor, el i-a tratatblând, senin, dovedindiertare din convinge-rea că nimeni nu poateavea două plăţi, „aicişi dincolo”, permanentpreferând-o pe „a doua”.Graiul faptelor lui i-a făcut spreexemplificare, pe doi colegi să-l ajuteîn vreme de restrişte: părintele Arde-lean din Pecica a donat parohiei banidin salariul lui pentru a complete sala-riul noului preot numit, părinteleDemian Tudor şi înnainte de aceasta,părintele Emilian Bentea a renunţatla Parohia Pecica în favoarea Părinte-lui Tudor care a fost repartizat la unadin parohiile rurale, la mai bine de100 km. de Arad, mergând el în loculacestuia, pentru ca părintele Tudor săfie aproape de familia lui, care în aniigrei petrecuţi pe valea plângerii, fami-lia să nu fie lipsită măcar acum de

sprijinul soţului şi tatălui celor treicopii.Cu toată asigurarea că familiaPărintelui va fi distrusă, aşa cum aufost ameninţaţi şi alţi colegi, Dumne-zeu nu a rânduit să fie aşa, iar urma-şii acestuia au devenit oameni de bazăai societăţii româneşti şi chiar pestehotare, în îndepărtata Americă. Căutând să dea lui Dumnezeucele ale lui Dumnezeu şi Cezaruluiceea ce I se cuvine, după numirea capreot la Micălaca Veche, a fost acelacare a mijlocit şi a reuşit să i se resti-tuie 10 ha din terenul confiscat, reali-zează lucrări importante la biserică,instalaţia electrică cu cablu de cupru,

pardoseala din mosaic, exteriorulbisericii în terasit, extinderea sălii decor, instalaţia de încălzire termică înbiserică şi renovarea casei parohiale.Însa cel mai semnificativ şiimportant lucru pe care l-a reuşit ală-turi de cel cu care a slujit  a fost achi-ziţionarea fostului Parc 23 Augustunde să se construiască complexulbisericesc care grăieşte de la sineastăzi, împlinind visul pe care l-a avut„că acolo unde s-a promovat că nuexistă Dumnezeu, să se dovedească căDumnezeu există”, fapt pentru care şihramul bisericii instituit cu bine cu -vântarea Înaltpreasfinţitului Timoteisă fie „Naşterea Domnului”. Cuvinte de apreciere la adresapărintelui Demian Tudor a avut Înalt-preasfinţitul Timotei în diferite prile-juri în cadrul diferitelor discuţii parti-culare, şi mai ales acestea au fostpunctate de Înaltpreasfinţia Sa cu pre-ţuire şi recunoştinţă la adresa părinte-lui Tudor cu prilejul Cercului PastoralMisionar Arad ce a avut loc o dată cuParastasul de pomenire a PărinteluiTudor Demian în data de 13 septem-brie 2015 unde au asistat o mulţime decredincioşi.Graţie tuturor acestora esteargumentată recunoştinţa noastră atuturor faţă de acela de la care ni sedă imboldul, întărind imboldulÎntaistătătorului eparhiei adresatnouă preoţilor de a împlini mesajullui Hristos: „Aşa să lumineze lumi-na voastră înnaintea oamenilor, cavăzând ei faptele voastre cele bunesă-L preamărească pe Tatăl vostruCel din ceruri.”Preot Popa AurelianParohia Micalaca Veche 

Evocarea părintelui Tudor Demian (1912-2001)

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei Arhiepiscop alAradului, Sectorul Social Filantropic șiMisionar, în colaborare cu AgențiaNațională Antidrog și voluntarii provi-ta din Arad, a desfășurat proiectulsocial „Antidrog, Provita”.Coordonatorul proiectului care aadunat până acum 300 de tineri dinparohiile în care s-a desfășurat (Gura-honț, Dorgoș, Săvârșin, Seleuș, Sebiș Iși Sebiș II) este părintele Gabriel Marișconsilier social al Arhiepiscopiei Ara-dului, având colaboratori pe Dl. FlorinBîșcă de la Centrul de Prevenire, Eva-luare și Consiliere Antidrog și D-naAnamaria Jitea reprezentanta acti-vităților provita „Alege Viața” din șco-lile arădene. Proiectul are drept scop informareatinerilor din parohiile arădene despreproblemele cu care se confruntă socie-tatea astăzi, modalități de evitare dar șisoluții favorabile în cazul în care vorîntâlni astfel de probleme, punându-seaccent pe rolul duhovnicului în viațatinerilor. Proiectul social vizeazăîmbunătățirea relațiilor din familie,școală, mediu social, finalitatea lui fiindorientarea tinerilor spre domeniisănătoase atât din punct de vedere tru-pesc cât și sufletesc, benefice pentruviitorul lor, având ca rezultat principalscăderea numărului de avorturi și deconsumatori de stupefiante, în rândultinerilor.„E atât de frumos să vezi copiifericiți și sănătoși crescând în Bisericăcu credință și dragoste de Dumnezeu.Este o bucurie să vezi o Biserică vieplină de copii evlavioși care vin să seîmpărtășească. Pentru acest lucru, noipreoții, știind ce avem de făcut, să le

purtăm de grijă tinerilor credincioșiprin rugăciune dar și prin implicare înviața lor socială.” – a menționat părin-tele Dorin Călin Mădăluță.Primul subiect dezbătut în cadrulîntâlnirilor, a fost cel al consumului dedroguri, care atrage după sine efectedezastruoase asupra individului și arelațiilor lui sociale. Tinerii au fost sfă-tuiți să facă mereu o alegere avanta-joasă pentru viața lor, ferindu-se detentația consumului de droguri. Le-aufost prezentate riscurile și fazele princare poate trece un consumator și efec-tele devastatoare produse de droguri,cu ajutorul unor imagini concludente.Deasemenea, tinerii, au participat activîn mai multe jocuri și activități specifi-ce proiectului.Consumul de droguri în Romaniaafectează îndeosebi persoanele tinere șifoarte tinere, vârsta primului consumscăzând în jurul la 14 ani. Acest faptface ca minorii sa fie considerați ungrup vulnerabil care trebuie tratat înmod particular, acordându-i-se totsuportul informațional și sprijinulmoral pentru a nu deveni victime aleconsumului de droguri. Lipsa expe-

rienței de viață sau spiritul de aventurăîi poate determina pe tineri să cadă înmrejele drogurilor. „Noi ne rugăm Bunului Dumne-zeu să vă păzească, să vă ocrotească, săvă trimită înger păzitor în toate zilelevieții voastre. Vă aduc în atenție cuvân-tul Sf. Ap. Pavel: Toate îmi suntîngăduite, dar nu toate îmi sunt defolos. Toate îmi sunt îngăduite, dar numă voi lăsa biruit de ceva. (I Cor.6,12)” – spunea părintele Dorel Moț.Biserica este cea care va căuta să-i ajute pe acești consumatori, prinmetodele specifice de prevenire, infor-mare și oferirea de soluții benefice,încorporându-i pe acești „bolnavi” înatmosfera de har a Trupului lui Hristos,fiind primiți și tratați în parohie ca și fiiși frați. Reducerea riscurilor asociateconsumului de droguri și promovareaserviciilor pentru tratamentul depen-denței de droguri sunt principaleleobiective urmărite în acest proiect decătre Agenția Națională Antidrog, cusprijinul Arhiepiscopiei Aradului.Partea a doua a întâlnirilor acuprins tematica provita, în cadrulcampaniei „Alege viața”. Tinerilor le-

au fost prezentate riscurile începeriivieții intime de la vârste fragede,efectele negative ale metodelor con-traceptive, ce înseamnă apariția uneisarcini nedorite și că, în acest caz, avor-tul nu este o soluție, ci o crimă. Unmoment captivant pentru cei prezenți afost prezentarea evoluției embrionuluiuman de la concepție până la naștereprin imagini. Prin acțiunea provita se doreșteafirmarea valorilor vieţii persoaneiumane încă de la concepere și luptaîmpotriva avortului, în conformitate cuînvăţătura de credinţă creştin-ortodoxă,deasemenea afirmarea și apărareademnității persoanei umane în oriceîmprejurare și prin orice mijloace lega-le, prin apărarea principiilor, ideilor,moralei şi tradiţiilor creştin-ortodoxe.Metoda contraceptivă recomandatătinerilor prezenți a fost abstinența, pânădupă întemeierea unei familii.Avortul are urmări nefaste asuprafemeii care avortează, asupra familieiși asupra societății prin scăderea dra-matică a natalității. S-a evidențiat fap-tul că pe lângă familie, școală și prie-teni, Biserica este permanentpreocupată de problemele tinerilor.Aici există întotdeauna un preot duhov-nic care le stă la dispoziție pentru a-iajuta și îndruma să se mențină pe caleacea bună dar și de a-i ajuta să găseas-că o soluție la problemele lor.„Noi preoţii, suntem mereu alăturide voi, dragi tineri şi suntem gata oricândsă vă ajutăm, să vă aducem cu ajutorullui Dumnezeu puterea de a vă ridica, defiecare dată când veţi cădea. Dumnezeusă vă dăruiască înţelepciunea de a vă feride problemele discutate aici.” - a men-ţionat părintele Cătălin Rus-Mercea.

Biserica poate schimba mentalita-tea și comportamentul uman actual prinimplicarea ei directă în viața socială amembrilor ei, oferindu-le soluții viabi-le și convingătoare, una dintre ele fiindînsuși activitatea Centrului de Consi-liere Pre și Post Avort „Nașterea Dom-nului” al Arhiepiscopiei Aradului dincadrul Spitalului Matern Arad.Programul social a fost sprijinit decătre părinții protopopi ai celor 4 Pro-topopiate Arad, Ineu, Lipova și Sebiș, decătre părinții parohi ai celor 6 parohii încare s-a desfășurat, membrii Comite -telor Parohiale și părinții tinerilor.„Viața este darul lui Dumnezeuiar omul, trup și suflet, este creat deDumnezeu. Această activitatedesfășurată astăzi se înscrie în jurulactivităților educative și non formale pecare le desfășurăm aici, la centrul nos-tru social. Aducem mulțumiri pentrutoate informațiile oferite tinerilor încadrul proiectului, extrem de impor-tante pentru societatea în care trăim șiîn care o să trăim de aici înainte. A fosto întâlnire benefică.” – a menționatpărintele Florin Horațiu Borca.Proiectul social a fost susținut prinprezență și implicare de către condu-cerea școlilor din parohie, autoritățilelocale, Poliție, Spital.La finalul prezentărilor, tinerii pre-zenți au primit din partea preoțiloriconițe, cruciulițe și metanii iar din par-tea coordonatorilor de program maimulte pliante de informare și preveni-re a problemelor discutate.Proiectul urmează a fi implemen-tat și în alte parohii din ArhiepiscopiaAradului.Sectorul Social Filantropic șiMisionar al Arhiepiscopiei Aradului

Proiectul social „Antidrog, Provita” pentru 300 de tineri
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Mănăstirea Arad-Gai şi-a sărbătorit ocrotitorul

Mănăstirea Arad-Gai îşi sărbă-toreşte în fiecare an, la 1 septembrie –începutul anului bisericesc, pe ocroti-torul ei, Sfântul Simeon Stâlpnicul.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat deun sobor de preoţi şi diaconi a săvârşitSfânta Liturghie în prezenţa unuiînsemnat număr de credincioşi. Dinsobor a făcut parte şi PreacuviosulPărinte protos. Matei Buliga, stareţulMănăstirii Sfânta Cuvioasă Paraschi-va din satul Dobreşti, jud. Timiş.Cuvântul de învăţătură a fost pussub titlul ,,Indictionul” – ca indicator şiîndrumător în unitatea timp-spaţiu aomului, iar a credinciosului orientaresigură pe parcursul anului bisericescspre mântuire. Stâlpul Sfântului Sime-on este un astfel de îndrumător carearată cerul, amintind scara raiuluimotivând scopul vieţii religioase prinfolosirea timpului şi locului spredobândirea veşniciei. Este un imbold,totodată, la o cugetare teologică şichiar pe tărâmul artei şi literaturii, cuprivire la timp. Hramul mănăstirii,legat de ctitorul ei, este un prilej de aevidenţia şi contribuţia înaintaşilor labuna socotire a anilor şi eveni-mentelor, prin sfântul Dionisie Exigu-ul (sau cel smerit), a mai amintit Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei.În cadrul Sfintei Liturghii, tânăruldiacon Radu Sas-Barbălată a fost hiro-tonit întru preot pe seama parohieiAgrişu Mic, Protopopiatul Ineu, iar lasfârşitul slujbei a fost hirotesitduhovnic. Tot în cadrul SfinteiLiturghii, tânărul teolog Mircea-Sil-viu Şirian a fost hirotonit diacon.La finalul slujbei, maica stareţă,stavrofora Magdalena Borteş, a mulţu-mit ierarhului, părinţilor slujitori şicredincioşilor pentru prezenţă şi pen-tru împreuna-rugăciune.
Binecuvântare de lucrări înParohia Cruceni

În Duminica a 14-a după Rusalii,Înaltpreasfințitul Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, aefectuat o vizită pastorală în ParohiaCruceni, Protopopiatul Arad, la invi-tația preotului paroh Silviu-Raul Pele.La sosire, Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop a fost întâmpinat de către unsobor de preoți și diaconi, de enoriaşi şide copiii care au oferit Ierarhului arădeanbuchete de  flori. Inainte de începereaSfintei Liturghii, Chiriarhul a săvârşitslujba de binecuvântare a  lucrărilor cares-au săvârșit în vederea consolidării exte-riorului bisericii, cât și cele de înfru-musețare a interiorului acesteia.După aceasta, Înaltpreasfinţia Sa,înconjurat de soborul  de preoţi şi dia-coni, a săvârşit Sfânta Liturghie în bis-erica cu hramul ,,Sf. Mare MucenicDimitrie, Izvorâtorul de Mir”.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Haina de nuntă” (în baza citirilorscripturistice ale duminicii: 2 Cor. 1; 2;Matei 22), Chiriarhul a subliniat, încadrul tălmăcirii tradiţionale şi în legă-tură cu alte pilde biblice asemănătoare,rolul faptelor bune în dobândirea mân-tuirii, a Împărăţiei cerurilor. Nunta, pepaginile Sfintei Scripturi şi Tradiţiei,are şi înţelesul de ospăţ sau cină, prilejde comuniune între oameni şi de pre-figurare a celei cu Dumnezeu. Toţinuntaşii sau comesenii sunt obligaţisă vină în ţinută corespunzătoare, încare îmbrăcămintea trebuie să repre z-inte persoana şi înzestrările acesteia,

haina fiind doar o reprezentare. Înacest cadru, cămaşa necusută a Mân-tuitorului, dată la sorţi, întrucât nuputea fi împărţită la momentul răstig-nirii sale (cf. Ioan 19), reprezintă uni-tatea Bisericii, comuniunea deplinăîntre cei ce o alcătuiesc şi care nu sepoate rupe niciodată. Sfântul locaş albisericii parohiale a îmbrăcat cu acestprilej, haină nouă, prin jertfelniciatuturor enoriaşilor ei, înşişi agonisin-du-şi îmbrăcăminte merituoasă prinfapte. De aici şi îndemnul pentru toţide a nu fi asemenea celui lipsit dehaina de sărbătoare. Prezentareadeosebită a tinerilor şi copiilor în por-tul popular, reflectă bogăţia tradiţieineamului, pe care Biserica o cultivăcontinuu, în legătură cu tot ceea ceînseamnă bunăvoire între oameni. Înaceasta constă şi unul dintre ele-mentele ce contribuie la desfăşurarealucrării bisericeşti în anul omagial pecare-l parcurgem, dedicat misiuniiparohiei şi mănăstirii astăzi, a încheiatÎnaltpreasfinţia Sa.La momentul rânduit, preotulparoh Silviu-Raul Pele a fost hirotesitîntru sachelar.La sfârșitul Sfintei Liturghii,tânărul paroh făcut o prezentare acomunităţii parohiale pe care o păs-toreşte, amintind faptul că această zi debucurie are loc chiar în preajun de săr-bătoarea Naşterii Maicii Domnului darşi a Înălţării Sfintei Cruci, zi de sărbă-toare a denumirii localităţii, după carea mulţumit ierarhului pentru părin-teasca purtare de grijă pe care o aratăfață de enoriașii parohiei, soborului depreoți pentru împreuna-slujire, ofi-cialităților locale pentru sprijinul finan-ciar acordat mereu prin purtarea degrijă a doamnei primar Emilia Brăneţ,prezentă la acest eveniment și tuturorcelor prezenți.Vizita arhierească se încheie prinsăvârșirea Sfeștaniei la locuința pre-oțească, de curând amenajată, încadrul şcolii din localitate.
Naşterea Maicii Domnului sărbătorită la Mănăstirea Arad-Gai
Naşterea Maicii Domnului, ceadintâi sărbătoare mare de la începutulanului bisericesc, a fost sărbătorită cumultă bucurie duhovnicească deobştea maicilor şi a pelerinilor prezenţila Mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlp-nicul”, din cartierul arădean Gai.În seara de ajun, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei, înconju-rat de un ales sobor de ieromonahi şipreoţi de mir, a săvârşit slujba dePriveghere.În cadrul acesteia, Chiriarhul aadresat pelerinilor prezenţi un părin-tesc cuvânt de învăţătură pus sub titlul,,Înainte-prăznuire” şi în baza imno-grafiei şi a sinaxarului, arătând impor-tanţa acesteia ca timp de pregătire pen-tru desfăşurarea slujbelor bisericeşti şiecourile evenimentelor sau personal-ităţilor ce le crează sau prilejuiesc însufletele creştinilor. De asemenea, Ier-arhul a accentuat aparte, legătura din-tre învăţătura ortodoxă despre Per-soana Mântuitorului şi aceia a MaiciiSale împotriva ereziilor, şi care asigurăînţelegerea dreaptă a lucrării mântu-itoare prin Cel ce este Dumnezeu ade-vărat şi Om deplin, cu care au părtăşiecei credincioşi.Slujbele au continuat pe întreg par-cursul nopţii, săvârşindu-se TainaSfântului Maslu, Sfânta Liturghie denoapte, Ceasurile liturgice, SlujbaAghiasmei mici, Acatistul NaşteriiMaicii Domnului.

În ziua praznicului, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, înconjurat deun sobor de slujitori de la mănăstirileHodoş-Bodrog, Feredeu, Dobreşti şipreoţi de la parohiile învecinate, asăvârşit Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie arhierească.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Praznicul şi după-prăznuirea”, înbaza citirilor scripturistice alepraznicului (Filipeni 2; Luca 10, 11), şiîn continuarea celor spuse în ajun,Chiriarhul a pus în lumină însemnă-tatea naşterii Sfintei Fecioare Mariapentru viaţa creştină, evidenţiindmodul în care se cuvine a găti primireaMântuitorului în suflete. Este primamare sărbătoare a anului nou bis-ericesc, iar începând cu aceasta,evlavia credincioşilor e dorită să semanifeste crescând pe întregul curs alzilelor. Celelalte sărbători ale MaiciiDomnului marchează într-un fel destulde vizibil vârstele principale ale omu-lui şi odată cu acestea virtuţile fiecăreiaşi ale fiecăruia, spre dobândireadarurilor mântuitoare. În această per-spectivă cei maturi e potrivit să aibă îngrijă formarea celor mai tineri. Biser-ica se simte angajată în viitorul lumii,a ţărilor şi popoarelor, punându-şinădejdea în contribuţia tineretului laacesta, în cadrul familiei, şcolii şi soci-etăţii, cum dovedeşte şi ÎntâlnireaTinerilor Ortodocşi din Europa, laCluj-Napoca, în pragul sărbătorii deastăzi, a mai amintit ÎnaltpreasfinţiaSa. Slujba a fost înfrumuseţată şi dehirotonia întru preot pe seama ParohieiBătuţa, Protopopiatul Lipova, a dia-conului Mircea-Silviu Şirian. Acesta,la sfârşitul sfintei slujbe a fost hirote-sit duhovnic de către ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei.Răspunsurile liturgice, atât seara laPriveghere cât şi în ziua de praznic, laSfânta Liturghie, au fost date de stu-denţi şi seminarişti de la şcolile teo-logice arădene.La finalul Sfintei Liturghii, maicastareţă stavrofora Magdalena Borteş, amulţumit Chiriarhului şi soborului declerici pentru slujire, precum şi tutur-or pelerinilor veniţi din toate părţileAradului dar şi din judeţele înveci-nate.
Slujire arhierească în ParohiaHunedoara Timişană

În Duminica dinaintea ÎnălţăriiSfintei Cruci, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, apoposit în mijlocul credincioşilor dinParohia Hunedoara Timişană, Pro-topopiatul Arad, dând răspuns invi-taţiei preotului paroh Valentin Goroneaşi a credincioşilor parohiei pentru abinecuvânta şi sfinţi lucrările de restau-rare executate la biserica parohială.Aici, chiriarhul a fost întâmpinat înfaţa bisericii  de preotul paroh ValentinGoronea şi preotul Dan-Marius Braiţ,de numeroşi credincioşi din parohieşi din împrejurimi. Conform tradiţieipopulare, copiii şi tinerii satului,îmbrăcaţi în frumoasele straie popu-lare, specifice zonei, l-au întâmpinat peÎnaltpreasfinţia Sa cu pâine şi sare şi i-au oferit flori.Pentru început, Înaltpreasfinția Saa oficiat slujba de binecuvântare alucrărilor amintite, înconjurându-sebiserica și stropindu- se cu apă sfințităsfântul locaș, după care a urmatsfinţirea interioară a bisericii: Cat-apeteasma şi a icoanele de pe pereţiilaterali ai bisericii, continuându-se cusăvârşirea Sfântei Liturghii Arhiereşti,în biserica cu hramul Sfântul M.Mc.

Gheorghe.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Sărbătorile Sfintei Cruci” (în bazacitirilor scripturistice ale zilei: Gal. 6;Evr. 3; Ioan 3; Matei 16), Chiriarhul arelatat despre istoria crucii dinvechime până astăzi, stăruind asupracultului ei în viaţa creştină. În ea, prinjertfă, credincioşii se împărtăşesc dejertfa Mântuitorului pentru lume. Înistoria lumii ea are o înălţare continuă,fiind semnul creştinătăţii, sub acop-erământul ei omenirea câştigând luptaîmpotriva răului şi pentru instaurareadefinitivă a binelui şi a împărăţiei luiDumnezeu. Zilele de cinstire în cursulanului bisericesc marchează drumulcrucii spre folosul duhovnicesc alcredincioşilor. Legătura sărbătorii cucea a înnoirii Bisericii Învierii estesemnificativă şi pentru înnoirea bis-ericii parohiale în această zi, prin jert-fa credincioşilor, încununată de mulţu-mirea lor sufletească pentru parti -ciparea la misiunea pe care o are paro-hia, mai ales în anul omagial pe care-l stăbatem, a mai adăugat Înaltpreas-finţia Sa.În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a hirote-sit întru sachelar pe preotul parohValentin Goronea, drept apreciere şimeritată răsplată pentru  activitateapastoral-misionară pe care o des-făşoară în această parohie, de doar 10luni.La finalul Sfintei Liturghii, preotulparoh a mulţumit Chiriarhului pentrupurtarea de grijă şi dragostea părin-tească pe care Înaltpreasfinţia Sa a ară-tat-o faţă de credincioşii acestei paro-hii precum şi pentru distincţia acordatăcare oglindeşte dragostea şi jertfelniciabunilor credincioşi ai parohiei faţă deSfânta Biserică.În încheiere preotul paroh a mulţu-mit tuturor celor prezenţi pentrudragostea, jertfelnicia şi pentruostenelile suportate pentru a fi împre-ună la această sărbătoare a parohiei.De asemenea a mulţumit tututor celorcu inimă bună care au ajutat lareparaţia interioară a bisericii.
Înălţarea Sfintei Cruci sărbătorită la mănăstirea dindeal a Feredeului

Încă din ziua de ajun a praznicului,zeci de pelerini din Podgoria Araduluişi nu numai, şi-au îndreptat paşii spreMănăstirea din deal a Feredeului.Credincioşii vin în număr mare pentrua face pelerinajul ,,Drumul Crucii”, cupopasuri la cele 14 cruci aşezate la oanumită distanţă, şi care, prin icoaneleînălţate pe acestea, exprimă calvarulMântuitorului pe drumul spre Golgo-ta, calvar care devine modelul cruciimântuitoare a fiecărui pelerin, dupăcare participă la Slujba de Priveghere,oficiată în Paraclisul Înălţării SfinteiCruci de la Mănăstirea din deal.Programul slujbelor a continuat adoua zi dimineaţa, când pelerinii auavut bucuria de a participa la SfântaLiturghie arhierească, săvârşită deÎntâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului,Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei, înconjurat de un sobor depreoţi. Din sobor a făcut parte şi părin-tele Mihai-Octavian Blaj, consiliereconomic la Centrul eparhial.La momentul cuvenit, chiriarhularădean a rostit cuvântul de învăţăturăsub titlul ,,Închinare Sfintei Cruci şilaudă Sfintei Învieri” (în baza citirilorscripturistice I Cor. 1; Ioan 19), în carea relatat istoria praznicului cu înţalesulSfintei Cruci atât sub aspectul materi-al, al cinstitului lemn, cât şi cel spiri-

tual, privind jertfa Mântuitorului pen-tru lume, insistând asupra urmării luiHristos spre înviere şi viaţă veşnică.Pelerinajul la sfânta mănăstire cu acestprilej oglindeşte credinţa înaintaşilor şirămânerea generaţiilor într-o tradiţieputernică românească şi ortodoxă.Coincidenţa acestei sărbători cuînceputul anului şcolar întăreşte năde-jdea biruinţei tineretului şi şcolarilorasupra lucrurilor negative şi propăşireaîn virtute, spre rezultate cât mai mulţu-mitoare, a mai adăugat Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei.Răspunsurile liturgice au fost datede corul bărbătesc al Parohiei Cov-ăsânţ.După săvârşirea Sfintei Liturghii,pelerinii au avut ocazia să participe laTaina Sfântului Maslu, nu înainte capărintele stareţ arhim. Ilarion Tăuceansă mulţumească ÎntâistătătoruluiArhiepiscopiei Aradului, în numelevieţuitorilor mănăstirii şi al soboruluipreoţilor slujitori, pentru prezenţa înmijlocul pelerinilor veniţi din toatecolţurile ţării şi tuturor preoţilor şicredincioşilor care au participat  înaceste zile la sfintele slujbe săvârşite lasfânta mănăstire.
Prezenţă arhierească la biserica parohială din Ghioroc

În duminica după Înălţarea SfinteiCruci, Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, a partici-pat la Sfânta Liturghie săvârşită în bis-erica cu hramul ,,Sfântul Mare Mc.Dimitrie” din localitatea Ghioroc, Pro-topopiatul Lipova. Înaltpreasfinţia Saa ţinut să fie prezent în această zonăîntrucât, în această perioadă, efectueazăun adevărat itinerar pe la monumenteleînchinate eroilor Detaşamentului Păuliş.Cuvântul de învăţătură adresatcelor prezenţi de către Chiriarhularădean, a fost pus sub titlul ,,Valoareavieţii” (în baza citirilor scripturisticeale duminicii: Gal. 2; Mc. 8), mărităprin urmarea Mântuitorului şi a cruciica semn al jertfei Sale şi al participăriinoastre la ea. Eroii ţării, cu referireaparte la cei ai Detaşamentului Păulişcomemoraţi în aceste zile, au evi-denţiat modul în care viaţa pusă în slu-jba tuturor până la aducerea sacrifici-ului suprem, reprezintă o valoareneegalată, aceea a virtuţilor celor maiînalte şi prin care se dobândeşte veşni-cia.La finalul Sfintei Liturghii s-a ofi-ciat slujba de parastas de către Inalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei, alături de un sobor de preoţi,pentru eroii din această localitate,căzuţi pe câmpurile de luptă în anul1944, subliniind în cuvântul rostit, înmod deosebit tradiţia locală mereuîmprospătată în fiecare an la aceastădată şi a evidenţiat aportul credin-cioşilor din parohiile Păuliş, Radna,Baraţca, Cladova, Miniş, Ghioroc,Cuvin pentru cinstirea eroilor neamu-lui din Detaşamentul Păuliş.
Comemorare dedicată eroilor dela Miniș, din septembrie 1944

Duminică, 20 septembrie 2015,după participarea la Sfânta Liturghie şiparastasul de pomenire al eroilor din1944, în Parohia Ghioroc, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, şi-a continuat pelerinajulîn parohia vecină Miniş.Aici a avut loc un eveniment ded-icate eroilor de la Miniş, organizat decătre Primăria Comunei Ghioroc –Consiliul Local şi Parohia OrtodoxăMiniş. Continuare în pagina 5
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Urmare din pagina 4Sfânta Liturghie arhierească a fostoficiată de către Preasfinţitul PărinteGalaction, Episcopul Alexandriei şiTeleormanului, invitat la acest eveni-ment. Cei doi ierarhi au oficiat, lafinalul Sfintei Liturghii, un parastasde pomenire pentru cei doisprezeceelevi sergenţi de la Şcoala de Sub-ofiţeri de Infanterie de la Radna, căzuţila datorie în timpul luptelor din 14-20septembrie 1944.În cuvântul rostit cu acest prilej,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei afăcut referire la faptul că datele prin-cipalelor lupte se înscriu în perioadasărbătorii Înălţării Sfintei Cruci, carene aduce aminte de istoria din vremeaîmpăratului Constantin cel Mare carea dat libertate creştinismului în urmaluptei hotărâtoare pentru libertateaImperiului Roman în care oastea lui,cu mult mai mică decât a duşmanului,a învins, asemenea celor de la Păuliş,prin viziunea crucii.Tot în memoria acestora dar și înamintirea vechii biserici parohiale,bombardată în acele zile, după slujbaparastasului  a fost sfințită o troițăcomemorativă ridicată în curtea bis-ericii. De asemenea, cu acest prilej afost lansată cartea „Război pe Mureș șiCrișul Alb” și s-a putut  viziona expoz-iția foto „Minișul de altădată”.
Sărbătoare duhovnicească şidistincţii în Parohia Cuvin

În Duminica a 18-a după Rusalii(Pescuirea minunată), Înaltpreasfinţi-tul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a poposit în mijlocul cred-incioşilor din Parohia Cuvin, Pro-topopiatul Lipova. Încă de la oreledimineţii, Înaltpreasfinția Sa a fostîntâmpinat de un sobor de preoți  înfrunte cu preotul Ioan Jidoi, pro-topopul Lipovei, care a rostit un fru-mos cuvânt  de întâmpinare în ţinu-turile din Podgoria Aradului, după cares-a oficiat slujba de binecuvânatare alucrărilor de renovare săvârșite la  bis-erica parohială.Cuvântul de învăţătură a fost pussub  titlul ,,Darul lui Dumnezeu” (cf.citirilor scripturistice ale duminicii: 2Cor. 9; Luca 5; şi a CazanieiDuminicii),despre care Chiriarhul  aarătat că, după cuvântul pericopeiapostolului zilei, se dă totdeauna cuprisosinţă tuturor spre toată îndestu-larea şi tot lucrul bun de împlinit şi secâştigă prin ascultarea cuvântuluidumnezeiesc. Chiar pe plan materialare o semnificaţie spirituală, desco -perind prezenţa lui Dumnezeu în viaţacredincioşilor, în modul cel maiconvingător, prin depăşirea nevredni-ciei lor, prin iubirea divină. În aceastăstare îndeamnă la urmarea Mântu-itorului printr-un adevărat apostolat petoate planurile vieţii creştine ce implicămisiunea Bisericii, a încheiat Înalt-preasfinţia Sa.După rugăciunea amvonului, cincidintre slujitorii sfintelor altare din Pod-goria Aradului, atât de la mănăstireadin vecinătate Feredeu cât şi de laparohiile vecine, au primit distincţiide la Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,după cum urmează: ieromonahulEmanuel Cucu de la Mănăstirea Fere-deu – protosinghel; preotul Petru Julade la Parohia Cuvin – iconom stavro-for; preotul Ioan Florea de la ParohiaMiniş – iconom stavrofor; preotulMircea Ciorogariu de la ParohiaGhioroc – iconom stavrofor şi preotulIulian Botezatu de la Parohia Șiria –iconom. Înaltpreasfinţia Sa, prin aceas-ta, a ţinut să încununeze acest eveni-

ment al Parohiei Cuvin, răsplătind pecei cinci slujitori pentru buna lucrarepe care o desfăşoară în parohiile lor şipentru dovada unei bune colaborăriîntre parohii şi mănăstirea vecină, toatedin Podgoria Aradului.La acestmoment a fost prezent și preotulMihai-Octavian Blaj, consilier eco-nomic al Arhiepiscopiei Aradului.Protopopul Lipovei a dat citirehrisovului editat de ArhiepiscopiaAradului, prin care a fost evidențiatefortul depus de parohul bisericii dinCuvin, Petru Jula, pentru care a fostrăsplătit cu distincția de iconomstavrofor.La final preotul paroh Jula Petru amulțumit Înaltpreasfințitului Timoteipentru faptul că a ales să poposească laCuvin şi să binecuvinteze lucrărilesăvârşite la sfânta biserică prin oste-neala bunilor credincioşi și pentru fap-tul că a primit ca răsplătire distincția deiconom stavrofor.
Mitropolitul Nicolae Corneanupomenit la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

În seara zilei de duminică, 27 sep-tembrie 2015, după săvârşirea SlujbeiVecerniei, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, asăvârşit la Catedrala arhiepiscopalăSfânta Treime din Arad, o slujbă depomenire pentru vrednicul depomenire mitropolit NicolaeCorneanu, la împlinirea unui an de latrecerea sa la cele veşnice.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Saa ţinut un emoţionant panegiric desprepersonalitatea regretatului ierarhbănăţean, ilustrată în momenteleimportante ale vieţii sale, în special încele legate de Eparhia Aradului. Dealtfel, în aceste zile, în majoritateamănăstirilor şi bisericilor din cuprinsulArhiepiscopiei Aradului, s-au oficiatslujbe de pomenire pentru Mitropoli-tul Nicolae, la trecerea unui an de lamutarea sa la Domnul.
ACTIVITĂŢIEDUCAŢIONALEŞI SOCIALE

Anul Nou Bisericesc în parohiaScânteia-Domeniul Lupaş
La cumpăna anului bisericesc, luni31 august 2015, în parohia Scânteia -Domeniul Lupaş, părintele parohGabriel-Ioan Vladu,  a organizat oserie de momente de rugăciune, cate-heză, dialog şi altele care să subliniezeîn conştiinţa credincioşilor trecerea înnoul an după rânduiala bisericească.Debutul evenimentelor a fost mar-cat de slujba vecerniei prin care biser-ica face trecerea în noua zi liturgică.După momentul trecerii între ani, aurmat o scurtă cateheză despre difer-enţele liturgice şi bisericeşti pe de oparte, şi cele civile, administrative pede altă parte, în ceea ce priveştesocotirea „vremurilor şi a soroacelor”.În continuarea manifestărilor s-a ieşitîn curtea bisericii unde, după o gustaredin roadele pământului şi ale munciicredincioşilor, copiii şi tinerii au luatparte la un program de jocuri şipoveşti, în timp ce ceilalţi credincioşis-au înteţinut într-un dialog pe subiectede bilanţ şi planificări în ce priveştemai ales activitatea  religioasă-spiritu-ală, la trecerea dintre anii bisericeşti.Totul a fost posibil prin implicareacâtorva credincioşi inimoşi şi entuzi-aşti, cărora parohia le mulţumeşte curecunoştinţă.Evenimentul s-a   încheiat cu rugă-ciunea de mulţumire lui Dumnezeupentru toate.

Tineri arădeni la ÎntâlnireaTinerilor Ortodocşi din Europa,Cluj-Napoca, 4-7 septembrie 2015
În perioada 4-7 septembrie 2015,un grup de 100 de tineri, cu binecu-vântarea Înaltpresfinţitului Timotei,Arhiepiscop al Aradului, au participatîn municipiul Cluj-Napoca, la Întâl-nirea Tinerilor Ortodocşi din Europa,sub sloganul „Tinerii ortodocşi, împre-ună pentru viitorul creştin al Europei”,în contextul în care Clujul a fost alesCapitala europeană a tineretului, pen-tru anul 2015.  Participanţii au fostelevi premianţi la Olimpiada deReligie sau alte discipline, elevi sem-inarişti sau tineri care se implică prinvoluntariat în activităţile derulate înparohii ale eparhiei. La această mani-festare  au participat în jur de 6000 detineri din eparhiile din ţară şi diaspo-ra(16 delegaţii ortodoxe din Europa,Palestina, Iordania, Siria şi Africa).Acţiunea s-a bucurat de prezenţaPreafericirii Sale, Patriarhul Daniel şialţi ierarhi ortodocşi, care în momentesolemne de rugăciune sau în cuvântăriau transmis mesaje tinerilor prezenţi. Tinerii din Arhiepiscopia Araduluiau  fost găzduiţi în Complexul Stu-denţesc Haşdeu, spaţiu unde volun-tarii le-au oferit momente reală priete-nie creştinească.
Ruga satulului în ParohiaChesinţ
Duminică, 06 septembrie 2015,credincioşii Parohiei Chesinţ, Pro-topopiatul Lipova, cu mic cu mare,îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, auparticipat la Ruga Satului organizatăde către preotul paroh Florin Ardeuan,în colaborare cu autorităţile locale.Evenimentul a început în Bisericaparohială Chesinţ, unde un sobor depreoţi în frunte cu Protos. IustinPopovici, consilier cultural la CentrulEparhial, alături de părintele IoanJidoi, protopopul Lipovei, a oficiatSlujba de Te-Deum de mulţumire.În cuvântul adresat celor prezenţi,Protos. Iustin Popovici, după ce atransmis cuvântul de binecuvântare alChiriarhului locului pentru acesteveniment, a exprimat bucuria celorinvitaţi de a fi alături de fiii satuluiChesinţ la Ruga satului, prilej cu carefamiliile se reunesc ca odinioară.După slujba de mulţumire, s-amers în procesiune la Remisa de pom-pieri, locaţie ce a fost sfinţită cu acestprilej în urma lucrărilor ample de ren-ovare ce au fost făcute cu sprijinul ofi-cialităţilor locale şi centrale. Aici s-auadus mulţumiri pompierilor voluntaricare sunt în sprijinul semenilor aflaţi înnevoie. Preotul paroh a dăruit cu aceastăocazie  o icoană sfinţită cu Sf. Iosif celNou de la Partoş D-lui Ciş Vasile, şefulformaţiei de pompieri Chesinţ.Ruga a debutat cu o suită dedansuri populare ale Grupului deDansuri Zăbrani şi ale Ansamblului,,Edera” din Macea.Părintele paroh Florin Ardeuan, caorganizator,  a mulţumit oficialităţilorprezente, precum şi tuturor celor careau răspuns afirmativ invitaţiei de a fi laacest eveniment important pentrucomunitate.

Marele Trofeu al FestivaluluiCoral Internațional Liviu Borlan -Baia Mare, a ajuns la Arad
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Arhiepiscop Timotei alAradului, Corul Mixt „Nașterea Dom-nului” al Parohiei Ortodoxe Române

Arad-Micălaca-Veche II, fiind coor-donat cu devotament de Pr. AurelianPopa și dirijat cu dăruire de către Prof.Magdalena Lödi, a participat în perioa-da 4-5 septembrie la Festivalul CoralInternațional Liviu Borlan, Liviu Bor-lan International Choral Competition , Baia Mare, aflat la cea de-a cinceaediție și fiind în organizarea CoruluiArmonia Baia Mare împreună cu Aso-ciația Prietenii Armoniei din aceeașilocalitate.Formația corală arădeană a con-curat în seara zilei de 4 septembrie2015 alături de alte 4 formații de elitădin România: Corala Armonia dinConstanța, Corul Cantabile din Pan-ciu, Corul Dignus Est din Vaslui șiCorul Leon Băncilă din Fălticeni, pre-cum și alături de 4 formații din străină-tate: Corul Atyzele din Aluksne, Leto-nia, Corul Ivan Spassov din Plovdiv,Bulgaria, Corul Josif Marinkovici dinZrenjanin, Serbia și Corul Feminin deTineret – MKC din Skopje, Macedo-nia. Aceste formații au fost selectateprintr-un concurs de selecție la careau participat mai multe coruri ce audorit intrarea în competiție.În cadrul acestui concurs CorulMixt „Nașterea Domnului” a prezen-tat patru lucrări corale cuprinzând atâtmuzica sacră cât și folclorică: „TeSlăvesc pe Tine Părinte”de PascalBentoiu, „Dominus meus” de Chris-tobal de Morales, „Legendă în lemn”de Liviu Borlan și „Brâul grâului” dePetru Stoianov.În urma deliberării juriului, ceiprezenți la acest festival de renumemondial, au aflat câștigătorii, aceștiafiind anunțați într-o gală a premierii ces-a desfășurat în seara zilei de 5 sep-tembrie la Casa Tineretului, sală despectacol unde a avut loc și concursulpropriu zis. Astfel, aceştia au câştigattrofeul Festivalului pentru cea maibună interpretare a unei piese de LiviuBorlan. De asemenea amintim că partici-parea formației corale arădene a fostposibilă datorită mai multor sponsorigeneroși printre care amintim: SCMANOLO SRL, SC. SYSTRONICSSRL, precum și alți oameni de bine,sponsori care au dorit să rămână înanonimat dar cărora le mulțumimrugând pe Bunul Dumnezeu să îi răs-plătească pentru sprijinul acordat.
„Bisericile Muzeului Țăranului” – expoziție de fotografie la Muzeul de ArtăArad

Muzeul Național al ȚăranuluiRomân organizează în perioada 10-30septembrie, la Muzeul de Artă Arad,expoziția de fotografie ,,BisericileMuzeului Țăranului”. Expozițiacuprinde imagini mai puțin cunoscuteale celor șase biserici din lemn care seaflă în custodia Muzeul Național alȚăranului Român. Consultant științificeste dr. Georgeta Roșu, iar MonicaMorariu asigură curatela. Prin inter-mediul acestei expoziţii ce va fi deschisăpână pe 30 septembrie, vor putea fiadmirate imagini aproape 60  defotografii – realizate de Mircea Tancău– imagini mai puţin cunoscute din şasebiserici de lemn aflate în patrimoniulMuzeului Naţional al Ţăranului Român.Joi, 10 septembrie 2015,  lavernisajul expoziţiei a luat parte şiÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, care a vorbitcelor de faţă despre felul cum au tre-cut aceste biserici de lemn, aflate îneparhia pe care o păstoreşte, în custo-dia Muzeului Naţional al Ţăranului

Român.Muzeograful Sorin Sabău, prezentla acest vernisaj, a făcut un scurt istorical bisericilor de lemn din judeţul Arad.Fotografiile prezentate în expoziţieaduc în atenţia publicului biserici delemn pictate, din secolul al XVIII-leaşi de la începutul secolului al XIX-lea, iar zonele de unde provin acelemonumente ale artei bisericeşti şi pop-ulare sunt Aradul (localităţile GroşiiNoi, Julita, Troaş) şi Hunedoara(Mintia, Lunca Moţilor, Bejan). Porţi-unile de pictură rămase până astăzicuprind scene din Ciclul Cristologic(Purtarea Crucii, Răstignirea, Plân-gerea Mântuitorului, Drumul Golgo-tei), precum şi în câteva medalioanemomente din Geneză, chipul FecioareiMaria cu Pruncul, Arhanghelii Mihailşi Gavriil, înconjuraţi de cete îngereşti.Biserici arădene pezentate laexpoziţie, sunt:Biserica de lemn din Troaş, Hram:Sfinţii Trei IerarhiBiserica de lemn din Juliţa, Hram:Intrarea Maicii Domnului în BisericăBiserica de lemn din Groşii Noi,Hram: Întâmpinarea DomnuluiExpoziția este itinerantă şi a maifost prezentă la Gura Humorului,Focșani, Ploiești, Sibiu, Alba Iulia,Hunedoara și Deva.
Tabără socială la Schitul Tămand

Copii deosebiți, sub ocrotireaMaicii DomnuluiCu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei Arhiepiscop alAradului, în perioada vacanței de varăs-a desfășurat la Schitul „VeșmântulMaicii Domnului” Tămand, în maimulte săptămâni, o tabără socială des-tinată copiilor din cadrul ComplexuluiServicii Sociale Ineu.Pe durata celor 5 săptămâni cât adurat tabăra, peste 60 de copii care auvenit în tabără, au avut parte de ovacanță minunată. Astfel copiii s-aubucurat de mai multe activități speci-fice de recuperare și terapie ocu-pațională precum și a altor activitățisociale, educaționale și religioase.În fiecare zi, copiii au participat laslujbele săvârșite în biserica schitului,au învățat mai multe rugăciuni, au cititacastiste, au primit cateheză zilnică,s-au spovedit, s-au împărtășit în cadrulSfintei Liturghii, au participat la TainaSfântului Maslu special săvârșit pen-tru ei de către un sobor de 4 preoți înfrunte pe P.C. pr. Ciprian Tripa slujitorîn cadrul acestui schit și, în ultima săp-tămână de vacanță, li s-au făcut șirugăciuni la începerea noului an șco-lar, pentru luminarea minții și dobândi-rea înțelepciunii.Deasemenea au avut parte și deactivități recreative: jocuri în aer liber,cântece, au învățat și au recitat poeziispecifice vârstei. Au avut parte și deactivități de ecologizare a zonei schi-tului, au cules fructe din livada schit-ului, flori de câmp, au ajutat și soborulde maici în treburile gospodărești alemănăstirii și multe altele.Tabăra socială aceasta este una din-tre activitățile misionare desfășurate deSectorul Social Filantropic și Mision-ar al Arhiepiscopiei Aradului, avândde această dată și ajutorul DirecțieiGenerale de Asistență So cială și Pro-tecție a Copilului  Arad prin implicareaD-nei director general Erika Stark, a D-nei Rodica Crainic director adjunct, aD-nei Rodica Igaș șef centru CSS Ineuși a voluntarilor care au făcut mai multeactivități cu copii. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Activitatea nu s-a fi putut des-fășura fără osteneala soborului demaici în frunte cu maica stareță Ser-afima Ciorba.„Maicile, preoții, educatoarele șivoluntarii implicați pe parcursul celor5 săptămâni de tabără, au vegheatmereu ca această activitate să aducămereu zâmbetul pe chipul acestorcopii deosebiți și sensibili, să le aducăfericirea și să umple cât de puțin dingolul lăsat în sufletul lor de părințiicare i-au abandonat. Biserica îiîmbrățișează mereu pe cei necăjiți, maiales când acești sunt niște copii nevi-novați. Maica Domnului ocrotitoareaacestui așezământ monahal și a noas-tră a tuturor ne-a dat ajutat să ducem labun sfârșit această tabără socială, dreptpentru care se cuvine să îi aducemrugăciune de mulțumire.” – a mențion-at părintele Gabriel Mariș – consiliersocial al Arhiepiscopiei Aradului.Tabăra a implicat emoțional pe toțicei prezenți, scopul ei de a le aduce unstrop de mângâiere și bucurie în sufle-tul lor.
Reuniunea familiei ortodoxe laArad, ediția a II-a

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a avut loc manifestarea anu-ală intitulată Reuniunea familiei orto-doxe, ediția a II-a, după cum ne-a măr-turisit Arhim. Teofan Mada, vicareparhial şi coordonator de proiect.Manifestările închinate acestui eveni-ment au avut loc în 10 septembrie2015, în localitatea Utviniș, cu spri-jinul Primăriei din localitate şi a Aso-ciației Mobilizează-te, dar şi prinimplicarea SC Cai Curtici SA, SCSavana SRL, SC Archive Blue SRL,SC Paradox SRL, PF., SC Izolta SRL,La Joacă, Activ Club, Magia Cuvân-tului, etc. Din numărul activitățilordedicate acestui eveniment spiritual,social-educativ și recreativ-sportiv potfi amintite: dialoguri duhovnicești petema familiei creștine, ateliere decreație pentru copii, povești creștine,tradiții și obiceiuri, muzică corală,poezie, baladă etc.La eveniment, pe lângănumeroase școli, colegii, grădinițe șiparohii ortodoxe arădene, (printre careși comunitățile ortodoxe sârbe dinPecica, Nădlac și Turnu) au participatDirecția generală de asistență socială șiprotecție a copilului Arad și reprezen-tații Departamentului de prevenire alInspectoratului Județean de PolițieArad, cu care Arhiepiscopia Araduluiare un proiect de cooperare în derulare,pentru teme legate de viața socială șicomunitatea creștină astăzi. Și-au datconcursul la reușita programuluiVidran Gheorghe, Vasile Cheorghiu,Gabriel Iazbinsky, Claudiu Răducu,Elena Unc, Popan Georgiana, MarianRațiu, Bugy Ștefan Adrian, IoanaLupou Oaches etc. De fapt, familiaeste calea Bisericii pentru că estespaţiu uman al întâlnirii cu Hristos.Soţii, nu numai că primesc tăria iubiriilui Hristos, devenind comunitate mân-tuită, ci sunt chemaţi şi să transmităcelorlalți aceeaşi iubire a lui Hristos,devenind comunitate care mântuieşteîn societate. Familia întemeiată peTaina Căsătoriei este realizareiubitoare, specială a Bisericii, comu-nitate mântuită şi care mântuieşte,evanghelizată şi care evanghelizează.Asemenea Bisericii, ea este chematăsă primească, să iradieze şi să mani-feste în lume iubirea şi prezenţa luiHristos.

,,Rugă” în Parohia Mândruloc
În după-amiaza zilei de duminică,13 septembrie 2015, la Biserica Orto-doxă din localitatea Mândruloc, Pro-topopiatul Arad, a îmbrăcat straie desărbătoare. Prin purtarea de grijă apreotului paroh Flavius Ardelean, afost organizată o sărbătoare a satului,închinată Maicii Domnului, hramulbisericii parohiale. Prin aceasta, s-adorit pe de o parte cinstirea MaiciiPreacurate, iar pe de altă parte valori-ficarea tradițiilor populare locale,având caracterul unei ,,Rugibănățene”.Manifestarea a debutat cu o slujbăde Tedeum săvârșită de un sobor depreoți în frunte cu Preacuviosul PărinteIustin Popovici, consilierul cultural alArhiepiscopiei Aradului, care a trans-mis cuvântul de binecuvântare al Înalt-preasfinţitului Părinte ArhiepiscopTimotei pentru acest evenimentbinecuvântat. De asemenea, părinteleconsilier a felicitat pe preotul parohpentru buna organizare a acestei săr-bători, după care a urat tuturor tinerilorşcolari din parohie, un an şcolarbinecuvântat, cu mult succes şi rezul-tate frumoase la învăţătură, spre a fibucurie părinţilor şi dascălilor lor şibuni credincioşi ai Bisericii lui Hristos.Slujba a fost urmată de o manifestarecultural-artistică în curtea bisericiiparohiale.La manifestare au participat şireprezentanţii autorităților locale, tineriîmbracați în straie populare și diverșicredincioși din parohie și împrejuri-mi. În cadrul manifestărilor cultural-artistice a avut debutul formației dedansuri populare ,,Mureșana” înfi-ințată sub egida parohiei și instruităde tânăra Raluca Pecican.De asemenea, au încântat publiculprezent și câțiva interpreți de muzicăpopulară din localitate, cei prezențibucurându-se și de o agapă frățeascăoferită de consiliul parohial Mândru-loc, în curtea bisericii.
Sfinţirea unei noi troiţe înParohia Şimand
În ajunul marelui praznic alÎnălţării Sfintei Cruci, în ParohiaŞimand, Protopopiatul Arad, a avutloc sfinţirea unei noi troiţe aşezată laieşirea spre terenul agricol al local-ităţii, în vecinătatea satului şi a cimi-tirului.Crucea a fost ridicată pe pământulfamiliei d-lui dr. Bătrînuţ Petru, care afost şi donatorul troiţei. Cheltuielilecu amenajarea locului unde a fostamplasată troiţa au fost suportate decâţiva credincioşi inimoşi, care au avutde fapt această iniţiativă.După ter-minarea Sfintei Liturghii, un numărmare de credincioşi, împreună cu pre-oţii slujitori şi în prezenţa celor care audăruit parohiei acest loc de închinare şide rugăciune, au pornit în procesiunepână la locul unde se află aşezatătroiţa. Aici s-a făcut sfinţirea apei şiapoi a troiţei, părintele paroh GabrielGosta ţinând un cuvânt de învăţăturăîn care a scos în evidenţă importanţacrucii în viaţa spirituală a creştinilor,arătând care este semnificaţia aşezăriicrucii la intrarea în localităţi sau laieşirea spre ţarină. În semn de mulţu-mire, la finalul procesiunii, părinteleGabriel Gosta a oferit din partea paro-hiei, câte o cruciuliţă aurită celor cares-au implicat atât financiar cât şi înmod activ în realizarea acestei lucrări.De asemenea, cu sprijinul Consil-iului parohial, s-a acordat pentruînceputul anului şcolar 2015-2016, unnumăr de zece ghiozdane cu rechizite,

beneficiari fiind elevi din ciclul pri-mar şi gimnazial din comuna Şimand.
Moaștele Sfântului GrigorieDecapolitul în cetatea Aradului

Luni, 14 septembrie 2015, în ziuaSlăvitului praznic al Înălţării SfinteiCruci, prin purtarea de grijă a Înalt-preasfințitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, și cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului PărinteVarsanufie, Arhiepiscopul Râmnicu-lui, Sfintele Moaște ale Sfântului Grig-orie Decapolitul au ajuns în cetateaAradului, fiind așezate spre închinareîn incinta Catedralei Arhiepiscopale„Sfânta Treime”. Aici au fost întâmp-inate de Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop Timotei, înconjurat fiindde un sobor de preoți și diaconi și denumeroși credincioși veniți să seînchine cu evlavie la moaştele Sfântu-lui Grigorie Decapolitul.După ce s-a înconjurat Catedralaarhiepiscopală cu racla cu SfinteleMoaște ale Sfântului GrigorieDecapolitul, acestea au fost așezate peun baldachin în mijlocul catedraleispre a fi cinstite cum se cuvine de cătrecredincioși.Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepis-cop Timotei, a adresat un cuvânt deîntâmpinare   delegației conduse dePreasfințitul Părinte EmilianLovișteanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Râmnicului, în care a prezentatcâteva date importante asupra eparhieiarădene, subliniind legăturile cu cele-lalte în cadrul unităţii asigurate dePatriarhia Română şi în mod specialcu Eparhia Râmnicului. După aceea, aadresat un cuvânt de mulțumire în spe-cial Preafericitului Părinte Daniel,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Românepentru binecuvântarea dată în vedereaorganizării acestui pelerinaj şi înEparhia Aradului, apoi Înaltpreasfinți-tului Părinte Varsanufie, Arhiepiscop-ul Râmnicului, pentru  grija des-făşurării acestuia şi PreasfințituluiPărinte Emilian Lovișteanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Râmnicului,pentru ostenealade a-l călăuzi. Deasemenea, Înaltpreasfinţia Sa şi-aexprimat convingerea că această man-ifestare va contribui la înscrierea denoi rezultate pastorale în misiuneaparohiilor şi mănăstirilor  în anul oma-gial pe care-l parcurgem, avândbinecuvântarea Sfântului GrigorieDecapolitul.În cuvântul de învățătură, Preas-fințitul Părinte Emilian Lovișteanul le-a vorbit celor prezenți despre viaţaSfântului Grigorie Decapolitul și afăcut apel la încrederea credincioşilorîn împlinirea rugăciunilor către sfânt.Toți credincioșii prezenți au pututapoi să se închine în pace și liniște laSfintele Moaște ale Sfântului GrigorieDecapolitul. După care, moaşteleSfântului Grigorie Decapolitul au fostduse la Mănăstirea ,,Sfântul SimeonStâlpnicul” din cartierul Arad-Gai,unde vor rămâne la închinare până adoua zi, când Preasfinţitul PărinteEmilian Lovişteanul, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi, va săvârşiSfânta Liturghie arhierească.Troparul Sfântului GrigorieDecapolitulChip te-ai făcut înfrânării şi prindumnezeiescul Duh pre toţi i-ailuminat, alergarea dreptei credinţe oai săvârşit şi cu învăţăturile ai lumi-nat lumea şi ai mustrat cugetelecelor rău credincioşi, părinteCuvioase Grigorie, roagă-te luiHristos Dumnezeu să ne dăruiascănouă mare milă.

Început de an școlar la Seminarul Teologic Ortodoxdin Arad
Marți, 15 Septembrie 2015, în zide pomenire a Sfântului Ierarh Iosif celNou de la Partoș s-au redeschis cur-surile la Seminarul Teologic OrtodoxArad pentru anul școlar 2015-2016.Ziua a debutat cu rugăciunea dedimineață, după care elevii au intrat înclase pentru întâlnirea cu diriginții șiprofesorii lor. La ora 11:00 s-a săvârșitslujba de Te-Deum pentru începutulanului școlar, desfășurată sub protiaPreacuviosului Părinte dr. IustinPopovici, Consilier Cultural alArhiepiscopiei Aradului și delegat alÎnaltpreasfințitului Părinte Arhiepis-cop Dr. Timotei Seviciu. Din sobor aumai făcut parte: Preacucernicul PărintePompiliu Gavra, directorul Seminaru-lui, Precucernicul Părinte conf. univ.dr. Lucian Farcașiu, cadru didactic laFacultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilar-ion V. Felea” din Arad și reprezentantal Universității ,,Aurel Vlaicu” șiPărintele profesor Dacian Nan, dirig-intele clasei a IX-a de la Seminar.La sfârșitul sfintei slujbe, părin-tele director a adresat un cuvânt debun venit tuturor elevilor, dascălilor șipărinților prezenți.Precuviosul Părinte Consilier dr.Iustin Popovici a transmis un cuvântde binecuvântare din partea Înalt-preasfințitului Arhiepiscop dr. TimoteiSeviciu, iar, mai apoi a dat citiremesajului Preafericitului Părinte Patri-arh Daniel cu prilejul începutului de anșcolar 2015-2016.Elevii, părinții, dascălii și invitațiiau continuat festivitățile în curtea insti-tuției de învățământ. Aici au fostadresate cuvinte de apreciere și încu-rajare de către doamna profesor Euge-nia Groșan, directorul ColegiuluiNațional ,,Elena GhibaBirta” din Arad,Preot conf. univ. dr. Lucian Farcașiu,reprezentantul Universității ,,AurelVlaicu” din Arad, domnul profesorViorel Binchiciu din partea Inspec-toratului Școlar Arad și domnul Bog-dan Noghiu, reprezentant al primaru-lui Aradului.

Eveniment organizat de cătreServiciul de AmbulanțăJudețean Arad cu ocazia„Ziua Porților Deschise”
“Totdeauna tuturor, gata pentruajutor”Vineri, 18 septembrie 2015  a avutloc un eveniment organizat de cătreServiciul de Ambulanță Județean Aradcu ocazia „Ziua Porților Deschise”.Invitat la acest eveniment, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei Arhiepiscop alAradului, înconjurat de un sobor depreoți, a oficiat o slujbă religioasă cuprilejul aniversării a 109 ani de la înfi-ințarea Serviciului de Ambulanță.În cuvântul de binecuvântare ros-tit la începutul festivităților, ÎPS Tim-otei a menționat: „Astăzi activitateafilantropică este în floare și iată Biser-ica binecuvântează și participă la toateaceste acțiuni care se intreprind pentrusănătatea publică și pentru asigurareacelor care sunt fiii unei țări. Cândauzim sirena ambulanțelor, ne gândimîn câte momente din viața municipiu-lui și nu numai, intervine acest sunet,ne liniștește și ne bucură pentru căștim că oamenii de resort și compe-tenți, sunt la datorie, că o viață este încurs de salvare.Felicităm pe cei carelucrează neîncetat și cu jertfelniciepentru această instituție în folosul pu -blic și conducerea acesteia. Dumnezeu

să binecuvânteze tot ceea ce faceți înslujba vieții și să dea sprijinul imediattuturor celor care au nevoie, așa cumpresupune și această instituție a fi înmomentul cel mai critic în viațaoricărei persoane. Avem nădejde,cunoscând întregul personal și pe toțicei ce ostenesc aici, avem încredere căviața publică este pe mâini bune subacest aspect. Dumnezeu să dea sănă-tate multă celor care ostenesc, cu put-ere de muncă. Să trăiți cu toții, Lamulți ani!”În 2015 se aniversează 109 ani dela apariția a ceea ce poate fi consider-ată prima Salvare din România, mer-itul aparținând profesorului NicolaeMinovici. 
Evenimente academice la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad
Cu doar câteva zile înainte deînceperea noului an universitar 2015-2016, la Facultatea de Teologie Orto-doxă Ilarion V. Felea din Arad s-audesfășurat mai multe evenimente aca-demice importante.Primul este legat de susținereacelei de-a doua teze de doctorat întânăra dar dinamica școală doctorală aFacultății arădene. Urmând proce-durile legale și regulamentare, în datade 24 septembrie a.c., în prezența ÎPSArhiepiscop dr. Timotei Seviciu, can-didatul Fibișan Răzvan Emanuel, și-aprezentat cercetarea intitulată: Val-oarea Tradiției ortodoxe în perspec-tivă ecumenică, în gândirea pr. prof. dr.Ion Bria, ce a fost elaborată sub îndru-marea științifică a Pr. Prof. Dr. IoanTulcan. Al doilea eveniment a fost legat devizita de evaluarea anuală a Univer-sității „Aurel Vlaicu” din Arad, dinpartea ASRO, pentru certificare TUV(pentru standardul ISO 9001), Facul-tatea de Teologie fiind una din celedouă selectate pe Universitate pentruaceastă acțiune. Comisia a fost prim-ită în aceeași zi, după amiaza, fiindu-le prezentate activitatea didactică și decercetare, din perspectiva procedurilorde asigurare a calității. În urma dis-cuțiilor avute cu echipa de lucru dinpartea Facultății, Comisia a apreciatpozitiv și laudativ înscrierea acțiunilorîntreprinse în normele legale, fapt pen-tru care s-a și făcut un raport pozitiv, demenținere a certificărilor anterioare.La acestea se adaugă, desigur,sesiunea de admitere la toate pro-gramele de studii, pe cele trei paliere:licență, master și doctorat, ce se aflăacum în derulare până la sfârșitul luniiîn curs.

Slujbe de pomenire pentru eroiiAradului
În contextul manifestărilor prile-juite de împlinirea a 70 de ani de laîncheierea celui de-al Doilea RăzboiMondial şi a 71 de ani de la luptele dela Păuliş, în municipiul Arad au avutloc o serie de manifestări care au cul-minat cu ceremonialul militar şi reli-gios ce s-a desfăşurat în data de 21septembrie, în Piaţa Avram Iancu. Slu-jbele de pomenire au fost săvârșite decătre Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului.Ceremonia a debutat cu intonareaImnului Naţional de către fanfaraBrigăzii 18 Banat din Timişoara, ală-turi de militarii Batalionului 191 Infan-terie din Arad. Slujba religioasă a fostoficiată de Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, înconjurat de un sobor depreoţi. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6În ceremonial s-a făcut pomenireatuturor ostaşilor, eroilor şi luptătorilorromâni căzuţi pe câmpurile de luptă,dar în special a celor care au căzutpentru eliberarea oraşului Arad.Cuvântul chiriarhului a fost unuldeosebit, prin faptul că a asociat aces-te lupte ce s-au purtat pentru apărareaţării cu praznicul Înălţării Sfintei Cruci.Tot timpul, poporul nostru a luptat subfaldurile drapelului şi cu credinţa înDumnezeu, având crucea ca scut înfaţa duşmanului. Un cuvânt de respectşi cinstire a avut ierarhul nostru pentrueroii de ieri şi de astăzi, cu referire laveteranii care, deşi împovăraţi de ani,vin cu drag la aceste ceremonii. Înfinalul ceremonialului, drapelulnaţional a fost înmânat preşedinteluiAsociaţiei Veteranilor din Arad decătre membrii ştafetei veteranilor, carealeargă în scopuri nobile pe cele patrudirecţii în care a acţionat ArmataRomâniei în cea de-a doua confla-graţie mondială.
Comemorarea eroilor de laPăuliş
Înaltpreasfinţitul Părinte Timoteia participat zilele trecute și la cere-moniile tradiţionale dedicate comem-orării eroilor martiri care şi-au pierdutviaţa în bătălia purtată în zonacomunei Păuliş, în septembrie 1944.Primul eveniment a avut loc în curteaUnităţii Militare Radna, unde un soborde preoţi a oficiat slujba de pomenirea eroilor din Detaşamentul Păuliş şi aevocat martiriul elevilor Şcolii de Sub-ofiţeri Radna. Aceştia au fost pomeniţiulterior în cadrul unei slujbe desfăşu-rate la mormintele lor din CimitirulErolilor Lipova. S-au depus apoicoroane de flori din partea reprezen-tanţilor instituţiilor de stat centrale şilocale. Următoarea oprire în acestperiplu comemorativ a fost în cimitir-ul eroilor de la Radna, unde, după slu-jba Parastasului, s-au depus jerbe deflori. Apoi următoarea oprire a fost înbiserica de la Păuliş, unde un sobor depreoţi, avându-l în mijlocul lor pechiriarhul arădean, a oficiat SfântaLiturghie. În cuvântul de învăţătură,Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despreSfânta Cruce şi cultul eroilor, punândîn lumină înălţarea prin jertfa pentru totceea ce este spre bine şi desăvârşire.Exemplificarea prin luptele de laPăuliş, desfăşurate chiar în timpulmarelui praznic al Înălţării SfinteiCruci, în anul 1944, acum 71 de ani.După Sfânta Liturghie, s-a oficiat slu-jba Parastasului pentru eroii căzuţi ladatorie în 1944. A urmat ceremonialulde la monumentul aflat pe DN 7, des-făşurat în prezenţa unei asistenţenumeroase, formată din oficialităţi,veterani, rezervişti, militari, elevi.Prezent la manifestări, domnul Cos-min Pribac, prefectul judeţului Arad, aînmânat diplome de onoare unuinumăr de 15 veterani de război, mem-bri ai filialelor Asociaţiei Naţionaledin judeţele Arad şi Timiş.Primirea ştafetei veteranilorElementul de noutate al cere-moniei din acest an, pe lângă faptul că2015 este Anul Veteranilor de Război,a constat în primirea ştafetei vete -ranilor. Ştafeta este reprezentată de undrapel tricolor purtat de militarii vol-untari ai echipei Invictus România peo distanţă de peste o mie de kilometri,pe patru trasee care corespund, în prin-cipal, cu direcţiile de acţiune aleArmatei României, în anul 1944, pen-tru eliberarea teritoriului naţional.Purtătorii Ştafetei Veteranilor vorajunge pe 25 octombrie la Carei, la

Ansamblul Monumental ,,GlorieOstaşului Român”. La MonumentulEroilor de la Păuliş, drapelul a fostpreluat de preşedintele filialei ANVRTimiş, general de brigadă (ret.) Con-stantin Mărăcine, şi predat primaruluicomunei Păuliş, domnul PetruNicoară.
Consfătuirea profesorilor deReligie Ortodoxă din Arad

La data de 25 septembrie s-au des-fășurat în Aula „Pr. Dr. Ilarion V.Felea” a Facultății de Teologie Orto-doxă din Arad, consfătuirile profeso-rilor de Religie din județul Arad.La prezidiu s-au aflat ÎPS dr. Tim-otei Seviciu, arhiepiscop al Aradului,protos. Dr. Iustin Popovici, consiliercultural al Arhiepiscopiei Aradului,PC diac. Florin Sirca, inspector pentrudisciplina Religie la Inspectoratul Șco-lar Judeșean Arad, PC pr. PompiliuGavra, directorul Seminarului Teo-logic Ortodox din Arad. Au fostprezenți profesorii de Religie dinjudețul Arad. Părintele inspector FlorinSirca a prezentat noutățile legislative șiconjuncturale  legate de predarea aces-tei discipline în anul școlar 2015-2016,evidențiind aspectele pozitive de pânăacum, dar fără a neglija nici aspectelelegate de neîmplinirile anului școlartrecut.ÎPS Timotei al Aradului a evi-dențiat rolul responsabilității profe-sorului de Religie, un adevărat „preot”în școală, pentru ca „noi, cei ai Bis-ericii implicați în sistemul educațion-al, să ne achităm de parteneriatul pecare îl avem cu Școala, mai ales aici,la Arad, unde parteneriatul din Biser-ică și Școală este unul de tradiție”. Deasemenea, Înaltpreasfinția Sa a reliefatrolul dascălului de Religie și impor-tanța legăturii sale cu preotul paroh alparohiei în care se află școala, căcișcoala trebuie să ofere, în general, darmai cu seamă ora de Religie, nu doarinstrucție, ci și educație.
Deschiderea anului universitar2015-2016 la UAV şi UVVGdin Arad

În data de 28 septembrie 2015, înArad, au avut loc manifestările dedi-cate deschiderii anului universitar2015-2016 organizate de către celedouă universităţi arădene. La Univer-sitatea de Vest „Vasile Goldiş” dinArad manifestările au debutat la mon-umentul marelui patriot român VasileGoldiş, cu un Te-Deum susţinut de unsobor de preoţi condus de Arhiespis-copul Aradului Timotei Seviciu. Dupăaceasta, festivitatea de deschidere anoului an academic 2015-2016 s-adesfăşurat, în Aula „Magna Universi-taria” din Campusul Universitar„Vasile Goldiş”, într-o atmosferă desărbătoare academică, în prezenţa anumeroase personalităţi. În după amiaza zilei de ieri, o del-egație a Universității de Vest „VasileGoldiș” condusă de prof. univ. dr.Coralia Adina Cotoraci, rectorulUVVG și prof. univ. dr. Aurel Arde-lean, președintele Universității, a par-ticipat la deschiderea anului universi-tar din cadrul Universității „AurelVlaicu”, în prezența ministrului Edu-cației și Cercetării Științifice, SorinCîmpeanu, care a salutat deschidereași colaborarea academică dintre celedouă universități arădene.Deschiderea anului universitar2015-2016 a avut loc în prezenţa anumeroase personalităţi, între careamintim pe domnul prof. univ. dr.Sorin Mihai Cîmpeanu – ministru alEducației și Cercetării Științifice. Prof.

univ. dr. Ramona Lile, rector al UAV,i-a salutat pe cei prezenţi, le-a mulţu-mit pentru participare şi a accentuatrolul determinant al educaţiei în for-marea profesională şi umană pe de oparte şi rolul crucial al colaborării întretoţi factorii implicaţi.Ministrul Educaţiei s-a referit lacomplementaritatea instituţiilor uni-versitare şi a făcut o radiografie foarteexactă a sistemului universitar româ-nesc. Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,prezent la deschiderea anului univer-sitar la ambele universităţi, a uratmultă putere de muncă tuturordascălilor şi mult succes studenţilor, înnoul an universitar 2015-2016. 
INSTALĂRI DE NOI PREOŢIÎN PAROHIILE ARĂDENE

În luna Septembrie cu binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, aufost instalaţi noi preoţi în următoareleparohii:Parohia Arad-Şega II, Pro-topopiatul Arad:  preot paroh AndreiDîrbaş de la Parohia Bonţeşti, Pro-topopiatul Sebiş şi preot slujitor RaduBocşa, de la Parohia Şeitin, Pro-topopiatul Arad. Parohia Pecica II, ProtopopiatulArad, transferat prin concurs, preotulAlexandru Cotoraci. Parohia Munar, ProtopopiatulArad, preotul paroh Ioan-MariusMateiu.Parohia Moneasa, ProtopopiatulSebiş, preotul paroh GheorgheBreteanu.Parohia Guravăii, Protopopiat-ul Sebiş, preotul paroh Silviu Cristea.Parohia Agrișul Mic, preot parohRadu Sas-Barbălată. 
CERCURI PASTORAL-MISIONARE

În luna Septembrie au avut loc cer-curi pastoral-misionare în următoareleparohii arădene: duminică , 6 septem-brie, în Parohia Socodor s-a oficiatTaina Sfântului Maslu de către 16 pre-oți sub protia părintelui coordonatorDaniel Dumitru. Cuvântul de învăţă-tură la Taina Sfântului Maslu a fostrostit de părintele Câmpan Gheorghede la parohia Mișca. Preoții care păs-toresc această parohie, părintele parohViorel Boţoc, împreună cu preotul slu-jitor Ovidiu Ardelean, au mulțumitpreoților și credincioșilor prezenți și aususţinut referatele având ca teme: Mis-iune şi mărturisire creştină faţă deprozelitismul religios, care este o con-tramărturie creştină; Educaţia copiilorîn viziunea Sf. Ioan Gură de Aur;Actualitatea Sfintelor Canoane pen-tru cler. Tot duminică, 6 septembrie, înParohia Cintei, a avut loc cerculmisionar, coordonat de părintele Nico-lae Rădulescu. Întâlnirea a debutat prinoficierea Sfântului Maslu. PreotulLiviu Pamfiloiu de la Parohia CaporalAlexa rostind un bogat cuvânt deînvăţătură. Referatul principal a fostsusţinut de către părintele NicolaeRădulescu, de la Parohia Sântana I,care a vorbit despre Taina Cununiei şisemnificaţia ei, despre percepţia ei înviaţa lumii moderne şi despre real-ităţile pe care le întâlneşte preotul înparohie, insistând asupra uniformizăriislujbei Sf. Cununii.Preotul paroh dr.Nicu Breda a mulţumit preoţilorprezenţi pentru participarea la acestmoment important din viaţa comu-nităţii pe care o păstoreşte. Cercmisionar în Parohia Micalaca VecheII, în cadrul căruia a fost evocat Părin-tele duhovnic Demian Tudor (1912-

2001). Preoţii şi credincioşii parohieiArad Micălaca Veche II au avut bucu-ria primirii Întâistătătorului eparhiei,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscop al Aradului în după-ami-aza duminicii dinaintea Înălţării Sfin-tei Cruci. A fost săvârşită Vecernia culitie pentru Praznicul Înălţării SfinteiCruci în sobor, urmată de slujba paras-tasului pentru unul dintre cei mai vred-nici sacerdoţi ai parohiei trecut la celeveşnice în urmă cu 14 ani, părinteleDemian Tudor. În continuare, părinteleIacob Bupte, slujitor ani buni la acelaşialtar cu preotul Demian Tudor aprezentat personalitatea teologului,duhovnicului, publicistului şi admin-istratorului zestrei bisericeşti, din toaterezultând strădanii conjugate în adovedi împlinirea cuvintelor Scrip-turii: „Aşa să ne socotească pe noifiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şica iconomi ai tainelor lui Dumnezeu”(I Cor. 4, 1). Părintele Emil Roman,fost slujitor la acelaşi altar din Micăla-ca Veche cu părintele Demian, a făcutreferire la conlucrarea armonioasă, laamintirile frumoase şi la sprijinul pecare i l-a putut oferi, dăruit cu toată sin-ceritatea, având un efect benefic şiasupra credincioşilor. În cuvântul său,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei areliefat câteva din cele mai importantemomente din colaborarea fructuoasă,benefică şi pilduitoare pentru studenţiiteologi şi Biserică, descriindu-l ca peo personalitate profund implicată înrezolvarea problemelor administrativeşi cultural educaţionale din Facultateade Teologie arădeană, un promotordemn şi hotărât al activităţii misionareşi un pilduitor slujitor al lui Dumnezeuprin slujirea semenilor, un model şi,totodată, ferment de moralitate pentrustudenţii teologi arădeni, spre împlinireşi devenire curată.Chiriarhul a maisubliniat şi faptul că în convorbirileavute cu părintele Demian, de fiecaredată concluziile şi hotărârea deacţionare au fost în consens, cu oacoperire a unei vieţi duhovniceştideosebite. De asemenea, s-a remarcatprestanţa spirituală a părintelui Demi-an în cadrul eparhiei, cu luare amintedin partea lui asupra ţinutei slujitorilorşi credincioşilor, locul atât în colectivcât şi în parte fiecare, ceea ce i-a asig-urat un loc de mare duhovnic pentrucei ce l-au cunoscut. Astfel, bunătatea,smerenia, capacitatea intelectuală şimoralitatea au determinat ca paşii stu-denţilor şi credincioşilor să fie îndrep-taţi până în ultimele zile ale vieţii pen-tru a cere cuvânt de folos, de zidireduhovnicească şi de mijlocire înainteaTatălui Ceresc pentru ei. Credincioşiidin diferitele parohii pe care le-a păs-torit l-au apreciat şi şi-au exprimat dor-inta ca preoţii care l-au urmat să fie laînălţimea trăirii lui, a mai amintit Înalt-preasfinţia Sa. Prezenţă arhierească laCercul misionar-pastoral din ParohiaHunedoara Timişană. După să -vârşirea Sfintei Liturghii din Dumini-ca dinaintea Înălţării Sfintei Cruci, aavut loc întrunirea Cercului pastoral-misionar nr. 5 Vinga, coordonat depărintele Horia Ştefan de la ParohiaSecusigiu, în cadrul căruia s-a săvârşitparastasul la un an de la trecerea lacele veşnice a fostului preot parohIonel Goronea şi tatăl actualului preot.Cu acest prilej, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, a făcut pomenireatuturor preoţilor acestei parohii, tre-cuţi la cele veşnice, subliniind merit-ul preotului Ionel Goronea de a lăsaslujirea în continuare fiului său,menţionând lucrul bun pe care l-a con-tinuat şi dus la îndeplinire, într-o paro-hie cu puţini credincioşi. La final, în

prezenţa Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei, preotul Dan-Marius Braiţ dela Parohia Fiscut a susţinut referatul cutema: Importanţa cetăţii şi a satului înconstituirea parohiei. În Duminicadupă Înălţarea Sfintei Cruci, în Paro-hia Brusturi, Protopopiatul Sebiş, aavut loc întrunirea cercului misionarHălmagiu, coordonat de părintele IoanVand. Referatul cu tema: ,,Nouăzecide ani de la ridicarea B.O.R. la rang dePatriarhie (1925-2015)” a fost susțin-ut prin cuvinte alese de către preotulGheorghe Ancaș din Parohia Vâr-furile. În Parohia Bârzava, duminică,20 septembrie, preoţii cercului mision-ar Radna, coordonaţi de părinteleVasile Jivănescu, au săvârşit TainaSfântului Maslu. Soborul a fost condusde părintele Ioan Jidoi, protopopulLipovei.Tema întrunirii a fost: ,,Misi-unea Mănăstirii în Mărturisirea deCredinţă, dezvoltarea culturii şi pro-movarea unităţii naţionale ”, prezen-tată de părintele Cornel Ilica de laParohia Belotinţ. Cu această ocazie,Preotul paroh Bândea Gheorghe aţinut să  fie sfinţită şi o troiţă ridicată încomuna Bârzava. Tot  duminică, 20septembrie, în Parohia Chişineu-Criş II, a avut loc adunarea preoțilordin cadrul cercului misionar coordonatde părintele Daniel-Mirel Dumitru dela Parohia Chișineu-Criș I. Preoțiiprezenți au săvârșit Taina SfântuluiMaslu. Cuvântul de învăţătură care aurmat după săvârșirea Tainei SfântuluiMaslu a fost rostit de părintele Ovid-iu Ardelean, de la parohia Socodor.Cerc misionar în Parohia Selişte,coordonatde către părintele Ioan Huțiude la Parohia Beliu. La finalul slujbei,Părintele Ioan Vatrici de la parohiaRăpsig, a ținut un bogat cuvânt deînvățătură plecând de la tema ,,Paro-hia, mediu de cunoaștere și transmiterea credinței; predicarea, catehizarea șieducația religioasă in viața ParohieiOrtodoxe Române”. Cerc pastoral-misionar în Parohia Secaş, Pro-topopiatul Sebiş. Duminică, 27 sep-tembrie 2015,  preoţii din cadrulCercului pastoral-misionar Nr. 3Gurahonţ, coordonat, din încred-inţarea Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei, de către preo-tul Moţ Crăciun-Dorel, s-auîntrunit la biserica ortodoxă cu hra-mul „Pogorârea Sfântului Duh” dinparohia Secaş, Protopopiatul Sebiş.Soborul de 15 preoţi sub protia Preacu-viosului Părinte Iustin Popovici, con-silierul cultural al ArhiepiscopieiAradului şi delegatul Înaltpreasfinţitu-lui Arhiepiscop Timotei au săvârşitTaina Sfântului Maslu. Din sobor aufăcut parte şi Preaonoratul PărinteBotea Alexandru, Protopopul Sebișu-lui, și fiul părintelui paroh, PreaonoratulPărinte Petcuț Flavius, ProtopopulAradului. Cuvântul de învăţătură aaparţinut părintelui Iustin Popovici,care a transmis tuturor binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, după care atâlcuit celor prezenţi învăţăturileEvangheliei din  Duminica a 18-a dupăRusalii, de la Luca 5, 1-11. ParohiaTisa- Nouă, Protopopiatul Arad, a găz-duit duminică, 27 septembrie 2015,întrunirea preoţilor din Cercul Preoțescnr. 6 Vladimirescu, coordonat de P.C.Preot Berceanu- Negrean Petru de laParohia Vladimirescu I. Referatul cutitlul ,,Sfântul Ioan Gură de Aur, mareleorator și păstor de suflete”, a fost susţin-ut de către părintele Viorel Higioșan, dela parohia Frumușeni.(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro).
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Marți, 1 septembrie – Slujeşte şi pre-dică la Sfânta Liturghie în biserica SfinteiMănăstiri Arad Gai, cu prilejul  începutu-lui anului bisericesc, cinstind unul dintrehramurile străvechii aşezări monahale -,,Sfântul Cuv. Simeon Stâlpnicul”. Încadrul Sfintei Liturghii, tânărul diaconRadu Sas-Barbălată a fost hirotonit întrupreot pe seama parohiei Agrişu Mic, Pro-topopiatul Ineu, iar la sfârşitul slujbei afost hirotesit duhovnic. Tot în cadrul Sfin-tei Liturghii, tânărul teolog Mircea-SilviuŞirian a fost hirotonit diacon.Miercuri, 2 septembrie- PrezidareaPermanenţei Consiliului Eparhial, rezol -varea problemelor curente. Program deaudienţe. Rezolvarea problemelor curente.Sâmbătă, 5 septembrie–Săvârşireaslujbei de înmormântare a distinsuluidomn Gheorghe Căpitan, în cimitirul dinMicalaca. Rostirea necrologului.Duminică, 6 septembrie - Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie în Parohia Cru-ceni, Protopopiatul Arad, la invitația preo-tului paroh Silviu-Raul Pele. Inainte deînceperea Sfintei Liturghii, Chiriarhul asăvârşit slujba de binecuvântare a lucrări-lor care au fost făcute de-a lungul timpu-lui, mai apoi, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Litur-ghie în biserica cu hramul ,,Sf. MareMucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”.La momentul rânduit, preotul paroh Sil-viu-Raul Pele a fost hirotesit întru sachelar.Luni, 7 septembrie - Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial, rezolvareproblemelor curente.Chiriarhul, înconju-rat de un ales sobor de ieromonahi şi pre-oţi de mir, a săvârşit slujba de Privegherela Sfînta Mănăstire Arad Gai, în seara deajun a praznicului „Nașterii Maicii Dom-nului”.Marți , 8 septembrie - Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la Sfînta Mănă-stire Arad Gai de praznicul „NașteriiMaicii Domnului”, înconjurat de un soborde slujitori de la mănăstirile Hodoş-Bodrog, Feredeu, Dobreşti şi preoţi de laparohiile învecinate. Slujba a fost înfru-museţată şi de hirotonia întru preot peseama Parohiei Bătuţa, ProtopopiatulLipova, a diaconului Mircea-Silviu Şirian,la sfârşitul sfintei slujbe a fost hirotesitduhovnic.Vineri, 11 septembrie -Participarea lasimpozionul dedicat Zilei Pompierilor dinRomânia în sala „Regele Ferdinand” din

palatul Primăriei Arad, organizat de I.S.U.-„Vasile Goldiș” Arad, rostindu-se cuvântulcuvenit în deschiderea acestor manifestări.Sâmbătă, 12septembrie–Săvârşireaslujbei de înmormântare la cimitirulPomenirea, a d-lui prof. Cornea Iustin,membru în Comitetul de sprijin al noiiCatedrale Arhiepiscopale. Rostireanecrologului.  Duminică, 13 septembrie-  Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la ParohiaHunedoara Timişană, Protopopiatul Arad,la invitaţia preotului paroh ValentinGoronea, s-a oficiat slujba de binecu -vântare și sfințire a lucrărilor de restaurareexecutate la biserica parohială, conti -nuându-se cu săvârşirea Sfântei LiturghiiArhiereşti, la momentul cuvenit Chiriarhula hirotesit întru sachelar pe preotul parohValentin Goronea. Chiriahul participă laîntrunirea Cercului pastoral-misionar nr.5Vinga în cadrul căruia s-a oficiat parastasulla un an de la trecerea la cele veşnice afostului preot paroh Ionel Goronea şi tatălactualului preot, cu acest prilej, a făcutpomenirea tuturor preoţilor acestei parohii,trecuţi la cele veşnice.Chiriarhul a popositla Biserica parohiei Arad Micălaca VecheII, în după-amiaza duminicii dinainteaÎnălţării Sfintei Cruci, parohia arădeanăgăzduind întrunirea preoţilor din Cerculpastoral misionar I din protopopiatulArad.A fost săvârşită Vecernia cu litiepentru Praznicul Înălţării Sfintei Cruci însobor, urmată de slujba parastasului pentruunul dintre cei mai vrednici sacerdoţi aiparohiei trecut la cele veşnice în urmă cu14 ani, părintele Demian Tudor.Luni, 14 septembrie-  La prazniculÎnălţarea Sfintei Cruci Chiriarhul slujeşteşi predică la Sfânta Liturghie la SfântaMănăstire Feredeu, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi în prezența anumeroși pelerini  prezenți la această maresărbătoare. În după amiaza zilei laCatedrala Arhiepiscopală Ierarhulînconjurat de un sobor de preoți și diaconiși de numeroși credincioși veniți să seînchine cu evlavie, a întâmpinat delegațiacondusă de Preasfințitul Părinte EmilianLovișteanul, Episcop vicar al Arhi -episcopiei Râmnicului cu racla SfintelorMoaște ale Sfântului Grigorie Decapolitul,acestea după înconjurarea Catedralei, aufost așezate pe un baldachin în mijloculcatedralei spre a fi cinstite cum se cuvinede către credincioși, spre seară moaştele

Sfântului Grigorie Decapolitul au fostduse la Mănăstirea ,,Sfântul SimeonStâlpnicul” din cartierul Arad-Gai, unde aurămas la închinare până a doua zi, cândPreasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul,înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi,a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească.Marți , 15septembrie  - Chiriarhul înziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Iosifcel Nou de la Partoş, Ocrotitorul Bana -tului,  slujeşte Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie alături de un sobor de ierarhi,alături de Înaltpreasfinţitul PărinteMitropolit Ioan- Mitropolitul Banatului,Preasfinţitul Părinte Daniil-Episcopulromânilor ortodocşi din Serbia, Preasfin -ţitul Părinte Siluan- Episcopul românilorortodocşi din Ungaria şi PreasfinţitulPărinte Paisie Lugojanul-Episcop-vicar alArhiepiscopiei Timişoarei. În cadrulSfintei Liturghii, soborul slujitorilor asăvârșit o slujbă de pomenire a ctitorilorCatedralei Mitropolitane din Timișoara,între aceștia fiind numărați și vrednicii depomenire mitropoliți ai Banatului, VasileLăzărescu și Nicolae Corneanu.Vineri, 18septembrie– participă la uneveniment organizat de către Serviciul deAmbulanță Județean Arad cu ocazia „ZiuaPorților Deschise”, înconjurat de un soborde preoți, a oficiat o slujbă religioasă cuprilejul aniversării a 109 ani de la înfi-ințarea Serviciului de Ambulanță.Sâmbătă, 19septembrie-a participatla ceremoniile tradiţionale dedicatecomemorării eroilor martiri ce şi-aupierdut viaţa în septembrie 1944 şi a ofi-ciat slujba Parastasului la Monumentul delaPăuliş, protopopiatul Lipova, în cinsteaeroilor căzuţi în cele două războaiemondiale pe valea Mureşului, cu rostireacuvântului omagial. Asistarea la slujbavecerniei la Catedrala Arhiepiscoplală.Duminică, 20 septembrie - a partic-ipat la Sfânta Liturghie săvârşită în biser-ica cu hramul ,,Sfântul Mare Mc. Dim-itrie” din localitatea Ghioroc, Proto -po piatul Lipova, la finalul Sfintei Liturghiis-a oficiat slujba de parastas, alături de unsobor de preoţi, pentru eroii din aceastălocalitate, căzuţi pe câmpurile de luptă înanul 1944. Participă alături de Preasfinţi-tul Părinte Galaction, Episcopul Alexan-driei şi Teleormanului la un evenimentdedicat eroilor de la Miniş, organizat decătre Primăria Comunei Ghioroc – Con-siliul Local şi Parohia Ortodoxă Miniş,

cei doi Ierarhi au oficiat, un parastas depomenire pentru cei doisprezece elevi ser-genţi de la Şcoala de Subofiţeri de Infan-terie de la Radna, căzuţi la datorie în tim-pul luptelor din 14-20 septembrie 1944.După slujba parastasului a fost sfințită otroiță comemorativă ridicată în curtea bis-ericii. De asemenea, cu acest prilej a fostlansată cartea „Război pe Mureș și CrișulAlb” și s-a putut viziona expoziția foto„Minișul de altădată”.Luni, 21 septembrie - Participă curostirea cuvântului omagial, la mani-festărilor prilejuite de împlinirea a 70 deani de la încheierea celui de-al doileaRăzboi Mondial şi a 71 de ani de la luptelede la Păuliş în oraşul Arad au avut loc oserie de manifestări ce au culminat cu cer-emonialul militar şi religios care a fostoficiat Ierarh, înconjurat de un sobor depreoţi, în Piaţa Avram Iancu. În după ami-aza zilei Chiriarhul participă la mani-festările organizate de autoritățile locale, lainaugurareadrumului care leagă centrulcomunei Șiria de ruinele cetăţii şi de releulde televiziune din apropierea acestora.Marți , 22 septembrie – PrezidareaPermanenţei Consiliului Eparhial,rezolvare  problemelor curente.Joi, 24 septembrie - Participă  laFacultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V.Felea din Arad la susținerea celei de-adoua teze de doctorat a școlii doctorale aFacultății arădene a candidatului FibișanRăzvan Emanuel, care și-a prezentatcercetarea intitulată: Valoarea Tradițieiortodoxe în perspectivă ecumenică, îngândirea pr. prof. dr. Ion Bria, ce a fostelaborată sub îndrumarea științifică a Pr.Prof. Dr. Ioan Tulcan.

Vineri, 25 septembrie - Participă înAula „Pr. Dr. Ilarion V. Felea” a Facultățiide Teologie Ortodoxă din Arad, consfă-tuirile profesorilor de Religie din județulArad,  în cuvântul rostit Chiriahul a reliefatrolul responsabilității profesorului deReligie, un adevărat „preot” în școală darși despre rolul dascălului de Religie șiimportanța legăturii sale cu preotul parohal parohiei în care se află școala.Duminică, 27septembrie-  Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la ParohiaCuvin, Protopopiatul Lipova unde a ofi-ciat slujba de binecuvânatare a lucrărilorde renovare săvârșite la biserica paro-hială, continuându-se cu săvârşirea Sfin-tei Liturghii Arhiereşti, la momentulcuvenit Chiriarhul a oferit distincţii unuinumăr de cinci dintre slujitorii sfinteloraltare din Podgoria Aradului, atât de lamănăstirea din vecinătate Feredeu cât şi dela parohiile vecine, răsplătindu-i astfelpentru buna lucrare pe care o desfăşoară înparohiile lor şi pentru dovada unei bunecolaborări între parohii şi mănăstireavecină. În seara zilei, după săvârşirea Slu-jbei Vecerniei, Chiriarhul, a săvârşit laCatedrala arhiepiscopală Sfânta Treimedin Arad, o slujbă de pomenire pentruvrednicul de pomenire mitropolit NicolaeCorneanu, la împlinirea unui an de la tre-cerea sa la cele veşnice, rostind un emoţio-nant panegiric despre personalitatea regre-tatului ierarh bănăţeanLuni, 28 septembrie- Participă lamanifestările dedicate deschiderii anuluiuniversitar 2015-2016 organizate de Uni-versitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Aradla monumentul marelui patriot românVasile Goldiş, cu oficierea slujbei de Te-Deum. În după amiaza zilei, a participat ladeschiderea anului universitar din cadrulUniversității „Aurel Vlaicu” cu rostireaunui cuvânt, în prezența ministrului Edu-cației și Cercetării Științifice, Sorin Cîm-peanu și al altor oficialități prezente laaceste manifestări.Marți , 30 septembrie- Participă ală-turi de un sobor de Ierarhi membrii aiSfântului Sinod  la Sfânta Liturghie dinCatedrala Patriarhală cu ocazia împliniriia opt ani de la întronizarea Preafericitu-lui Părinte Patriarh Daniel în demnitateade Patriarh al Bisericii OrtodoxeRomâne. Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial

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

Deoarece după publicarea Metodolo-giei de organizare a predării disciplineiReligie în învăţământul preuniversitar înMonitorul Oficial al României, în ziuade 24 septembrie 2015, unele publicaţii aulansat interpretări eronate cu scop demanipulare, precizăm:Patriarhia Română își exprimă acor-dul cu privire la conținutul Metodologieide organizare a predării disciplinei Religieîn învățământul preuniversitar (aprobatăprin ordinul ministrului educației șicercetării științifice nr. 5.232/14.09.2015,publicat în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 720/24.09.2015) și apreciazăcă aceasta este în concordanță cu Legeapentru modificarea art. 18 din Legea edu-cației naționale nr. 1/2011 (Legea nr. 153/2015, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 445/22.06.2015).Precizăm că textul Legii nr. 153/2015preia conținutul propunerii ConsiliuluiConsultativ al Cultelor, reunit în data de28 februarie 2015, a cărui idee centralăeste că opțiunea în vederea participării la

ora de Religie, odată exprimată, rămânevalabilă pe toată durata școlarizării (cuexcepția exprimării în scris a schimbăriiopțiunii) pentru evitarea obstacolelor biro-cratice și umilitoare pentru părinți prinreînscrierea anuală sau pe cicluri deînvățământ (Comunicatul ConsiliuluiConsultativ al Cultelor din data de 28februarie 2015).Cu privire la interpretarea eronată aunor jurnaliști a art. 3, alin. (5) dinMetodologia menționată (În vederea pre-figurării catedrelor, pentru elevii dejaînscriși în unitatea de învățământ, cererilemenționate la alin. (1) și (3) se depun, deregulă, până la sfârșitul lunii decembrie,pentru anul școlar următor), facem urmă-toarele precizări:1. Textul Legii nr. 153/2015 și art. 3,alin. (1) al Metodologiei arată căînscrierea la ora de Religie se face princerere scrisă a elevului major/a părinteluisau a tutorelui legal instituit pentru elevulminor. Schimbarea opțiunii se face totprin cerere scrisă și depinde exclusiv de

libertatea de conștiință a părintelui, atutorelui legal sau a elevului major (con-form Deciziei nr. 669/2014 a Curții Con-stituționale a României). Un părinte carea optat o dată pentru o anumită variantănu poate fi obligat să mai aleagă încă odată, adică să mai facă o altă cerere în ace-lași sens. Textele celor două acte norma-tive sunt clare în această privinţă, doarschimbarea opțiunii se face printr-o altăcerere.2. Art. 3, alin. (5) din Metodologie nuface referire la faptul că elevii trebuie să sereînscrie în fiecare an la ora de Religie(ceea ce ar fi, oricum, în neconcordanță cuLegea nr. 153/ 2015), ci se referă la perioa-da în care trebuie să se depună la secre-tariatul unității de învățământ cererilemen ționate în art. 3, alin. (1) și (3), adicăcererile de înscriere (pentru cei care nu și-au exprimat niciodată opțiunea de a par-ticipa la ora de Religie), respectiv deschimbare a opțiunii (pentru cei care și-auexprimat cândva opțiunea de a participa laaceastă oră).

3. Întrucât Metodologia urmăreșterezolvarea unor aspecte de ordin practic-administrativ, un element important pen-tru înțelegerea ei îl constituie art. 3, alin.(4): Cererile menționate la alin. (1) și (3)se depun la secretariatul unității deînvățământ la care este înscris elevul șise înregistrează în Sistemul InformaticIntegrat al Învăță mântului din Româ-nia (SIIIR). Ca urmare, orice modifi-care în SIIIR se poate face doar urmareunei cereri explicite depuse la unmoment dat, iar nu la începutul fiecăruian, termen care nu este prevăzut nici deLege, nici de Metodologie, nici încererile de înscriere deja înregistrate înSIIIR.Regretăm că unii jurnaliști încearcă încontinuare manipularea opiniei publice,insistând asupra reînscrierii anuale aelevilor la ora de Religie (umilitoare pen-tru părinți şi împovărătoare pentru școală).Patriarhia Română constată din noufapul că, în ceea ce priveşte ora de Religieîn învăţământul public, exact aceleaşi

instituţii media dezinfor mează sistemat-ic împotriva spiritului Deciziei nr.669/2014 a Curții Constituționale aRomâniei, a prevederilor Legii nr.153/2015 și ale Metodologiei de organi-zare a predării disciplinei Religie înînvățământul preuniversitar. Acest faptîngrijorător ar putea fi explicat fie prinpregătirea profesională precară a celorcare scriu pe această temă, însuşindu-şi deregulă fără discernământ punctul devedere al adversarilor orei de Religie, fieprin constrângeri editoriale impuse.În situațiile în care în mod abuziv sevor realiza modificări în SIIIR, fără cer-erea expresă a părinților sau aceștia vor fiobligați de către școli să facă cereri dereînscriere la Religie, împotriva preved-erilor Legii, ale Metodologiei și a voințeipărinților, Patriarhia Română va sesizaautoritățile competente, solicitândsancționarea celor vinovați.Biroul de presă al Patriarhiei Române  sursa: basilica.ro

Înscrierea la ora de Religie se face o singură dată şi este valabilă permanent până la o eventuală schimbare a opțiunii


