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Trezirea făpturii din amorWeala ier-nii face să simWim suflarea primăverii,dar și aceea că ea înseamnă prezenWaDuhului Sfânt peste creaWia întreagăîn culmea căreia se află fiinWa ome -nească. Dacă anotimpul toamnei sereferă la creaWia lumii, iar cel al ierniila cel al îmbătrânirii, cel al primăveriiaduce speranWa plinătăWii vieWii.1 ”Ano-timpul acesta – spune Sfântul Grigoriede Nyssa – este la hotarul dintre douăanotimpuri, între tristeWea iernii șiîmpărtășirea de roduri în timpul verii.De aceea vestește limpede că au trecutrelele, dar nu arată încă în chip desăvâ-rșit roadele virtuWii, ci le prevesteștepentru timpul cuvenit, când va venivara. Și știi, ce înWelege prin varăcuvântul Domnului, când zice ”Sece-rișul este sfârșitul veacului” iar acumarată speranWele înflorind prin virtuWi, alcăror rod, cum zice proorocul, se vaarăta la vremea sa.”2 În același contextun mare ierarh adresa credincioșilorurmătoarele cuvinte: ”De răsuflul caldal cerului primăvăratec se topeștezăpada și gheaWa; pământul se dezve-lește și se îmbracă în haină verde; pepomi se ivesc flori și frunze; flori deprimăvară înfloresc, iar păsările îșicântă cântecele. Când firea înconju-rătoare intră în primăvară, atunci lanoi în lumea ortodoxă sosește anotim-pul bisericesc numit Păresimile, adicăPostul Mare. Chiar PărinWii și învăWăto-rii veacurilor începătoare ale creștină-tăWii au numit acest răstimp sfinWit alSfintelor Păresimi primăvara sufletu-lui. UitaWi-vă, cât de multă asemănareeste între primăvara firii și primăvarasufletului nostru drept credincios.Primăvara firii este timpul deșteptăriidin somnul iernii, de înnoire și deîmpodobire cu frumuseWe sclipitoarepotrivită numai primăverii… Este vre-mea deșteptării din somnul păcatelor,a înnoirii sufletești și a împodobiriisufletului cu fapte bune… Revărsarede bucurie sfântă în noaptea de SfintelePaști, necuprinsă de nici un cuvântomenesc, este presimWământul aceleiprimăveri veșnice, a acelui Paști dinÎmpărăWia Cerească pe care-l vorsărbători cu Domnul toWi fiii Lui ceicredincioși” 3. De la cele pământești,privind și timpul și spaWiul, sărbătoareapoartă cugetul spre cele cerești, așacum lămurește și cântarea bisericeascăde la începutul slujbei Sfintei Învieri:”Ziua Învierii, popoare să ne luminăm!Paștile Domnului, Paștile! Că dinmoarte la viaWă și de pe pământ la cer,Hristos - Dumnezeu ne-a trecut penoi…” și alta ”Să ne curăWim simWirileși să vedem pe Hristos strălucind cuneapropiată lumină a Învierii…”4
Armonia lumii dovedește prin părWileconstitutive că întreaga lucrare dum-nezeiască este într-o unitate ce ducela desăvârșire. Binele și frumosul,principii călăuzitoare pentru lume încădin vechime, trebuie să Wintească sco-pul vieWii însăși, adică deplina comu-niune cu Dumnezeu și cu semenii. Oabatere care și-ar avea pricina princi-pală doar în libertatea omenească aratinge toată buna rânduială. Parcurge-

rea celor dintâi pagini ale Sfintei Scrip-turi atrage luarea aminte asupra căde-rii omului din starea în care Creatorulsău l-a așezat, că aduce și atingerea atot ceea ce îl înconjoară. Raiul pierduta făcut loc muncii trudnice a unuipământ presărat cu spini și pălămidă.5Astfel, atât omul cât și întreaga creaWiecere aducerea la starea de la început;iar aceasta cu putinWă doar prin jertfaMântuitorului. Readucerea întregii făpturi la sta-rea cea dintâi se cuvenea a se face prinînsuși Cuvântul lui Dumnezeu, FiulTatălui și desăvârșită prin Duhul Sfânt.Toate au fost făcute prin Cuvânt, iarAcesta întrupat a împlinit misiuneadreptăWii divine. Lucrarea Sfintei Treimide restaurare a omului și a întregii creaWii se săvârșea spre îndumnezei-rea aparWinătoare planului dumneze-iesc. Răscumpărarea alunecării luiAdam celui dintâi se putea face doarprin unirea tainică a firii omenești cucea dumnezeiască, în Adam cel Nousau cel de-al doilea, Iisus HristosDomnul. Scriind despre facerea lumii,Sfântul Vasile cel Mare precizează căîndeplinește rostul unui călăuzitor pen-tru a arăta ”minunile ascunse ale ace-stei mari cetăWi. Aceasta era vecheanoastră patrie; din ea ne-a izgonitdemonul, ucigașul omului, când a luatîn robie pe om cu momelile sale. Veivedea în această cetate facerea cea din-tâi a omului, dar și moartea, care îndatăne-a cuprins pe noi; moartea pe care anăscut-o păcatul, primul născut aldemonului, cauza răului. Te vei cunoașteatunci pe tine însuWi; te vei cunoaște căești din pământ cu firea, dar operă amâinilor lui Dumnezeu; prin putereape care o ai ești cu mult în urma necu-vântătoarelor, dar ești rânduit condu-cător al celor necuvântătoare și neîn-sufleWite; ești inferior prin construcWiatrupului tău, dar, prin bogăWia raWiuniiputernic să te înalWi până la cer.”6 Înacelași sens părintele Dumitru Stăni-loae spune: „omul își dă seama că șinatura își datorează existenWa raWionalănu lui sau ei, ci are origine superioară

comună omului și ei, raWionalitatea eirăspunzând raWiunii lui.”7 Încă maiarată: ”Cuvântul lui Dumnezeu care acreat lumea, imprimând în ea raWiuni-le Sale ca un tot unitar, făcându-se Omși depășind prin jertfa de Sine egoi-smul adus în umanitate de duhurilerăutăWii și de libertatea lor pusă în sluj-ba mândriei și învingând ca urmareforWele descompunerii (coruperii)materiei și morWii cu trupul a omului,va scoate deplin la arătare și va duce laeficienWă deplină unitatea armonioasăa raWiunilor creaWiei, care își are teme-iul în El. Prin aceasta va aduce și uni-ficarea prin iubire a umanităWii în El,împreună cu tot universul, devenittransparent la maximum pentru El șiîntre oameni. El se va face astfel tran-sparent prin toate persoanele și lucru-rile, ca fundamentul lor ipostatic,umplându-le de lumina sensului lor,de viaWă și de iubirea unificatoare. Ace-stea vor fi trăite în mod conștient deoameni. De aceea, prin ei și în ei vor fiși străvezii în gradul cel mai neîndo-ielnic. Dar în gradul suprem s-au făcutstrăvezii în umanitatea lui HristosDomnul. Căci în El se face străveziuipostasul dumnezeiesc al Cuvântului,fundamentul unitar al creaWiei și deaceea și factorul unificator al ei, prinîntruparea prin crucea Sa pentru noi,prin învierea și readucerea materiei înSine la incoruptibilitatea  (nestricăciu-nea) pentru noi și pentru tot universul.El va reunifica în Sine creaWia nunumai ca realitate orizontală și verti-cală, ci cu toată istoria ei pozitivă… Șinefericit va fi cel care nu va fi văzut denimeni, ca unul ce nu a făcut altuiavreun bine. Dar și mai nefericit va fipentru că prin aceasta n-a rodit în elnici o dragoste pentru nimeni și deaceea nu o va putea simWi nici atunci.Aceasta va fi în întunericul singu-rătăWii, iar ceilalWi în lumina comuniu-nii.”8 Vedem astfel cum întreaga fireparticipă la viaWa religioasă, cel cre-dincios reprezentând călăuzitorul spreWinta pe care însăși pronia dumneze-iască o prevede. Imnografia biseri-

cească este un indicativ edificator înaceastă privinWă. Spre exemplificare epotrivită o referire la cea prevăzută deslujbele Sfintelor Pătimiri ale Mântui-torului, între care stihira: ”Toată făptu-ra s-a schimbat de frică, vâzându-Tepe Tine Hristoase, pe cruce răstignit.Soarele s-a întunecat și temeliilepământului s-au cutremurat. Toate aupătimit împreună cu Tine, Cel ce aizidit toate…”9 Asemenea și imnele deslăvire a Învierii Domnului. De pildă:”Acum toate s-au umplut de lumină: șicerul și pământul și cele de desubt.Deci să prăznuiască toată făpturaÎnvierea lui Hristos întru Care s-aîntărit” sau ”Ieri m-am îngropatîmpreună cu Tine Hristoase; astăzi măridic împreună cu Tine, Cel ce aiînviat. Răstignitu-m-am ieri împreunăcu Tine, ÎnsuWi împreună mă pream-ărește, Mântuitorule, întru împărăWiaTa.”10 La fel stihul ”Astăzi toată făptu-ra se veselește și se bucură, că Hristosa înviat și iadul a prădat.”11 Așa cumlămurește unul din dascălii citaWi, însolidaritate cu lumea înnoită vor fi șitrupurile înviate, în baza argumentuluică Dumnezeu n-a creat nimic înzadar.12 ”Această refacere a creaWiuniise face pentru a corespunde frumuse-Wii celor înviaWi.”13 Concludent esteceea ce un cunoscut teolog spune căÎnvierea Domnului este un evenimentde sens cosmic și prin aceasta lumea,ca și omul, e deja transfigurată de slavacerească și, oarecum într-un chip tainicdeja a dobândit o dumnezeire nouă;deja ea poartă în germene nemurirea.Imnografia cântă pe Cel ce a înviat șicu El lumea pe care a luminat-oîmpreunând cele pământești cu celecerești.14 Ceea ce se impune în con-știinWa fiecăruia e strădania integrării înviaWa Bisericii, ea cuprinzând întreagalume, capul fiind Însuși Iisus HristosDomnul. În legătura celor spuse la început ede menWionat că slujba ProhoduluiDomnului Îl cântă ca pe o Primăvarădulce,15 numire cu înWeles adânc pen-tru o existenWă mereu reînoită în per-

spectiva eternităWii. Primăvara, într-adevăr se referă la întreaga lume, omulînălWat pe cele mai înalte culmi alecreaWiei reprezentând încoronarealucrării divine. Tot pământul se sfi-nWește prin munca sa. Îndeosebi secunoaște că lumea satelor este aple-cată cu precădere spre această străda-nie. Pentru Biserica noastră anul aces-ta este consacrat satului românesc,precum și celor care potrivit unui pro-verb sfinWesc locul prin jertfelnicia lor.Ne rugăm ca primăvara harului dum-nezeiesc să se aștearnă mereu pestesârguinWa lor. Întărind voinWa de a lucraîn continuare largul câmp al cerinWelorpământești, neuitând însă pe celecerești, să aducem mulWumire lui Dum-nezeu pentru cele dobândite pânăacum, sporind darul Său pentru a urcade la pământ spre cer, de la cele trecă-toare la cele veșnice spre slava Lui,Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin.Al vostru al tuturor, de tot bineledoritor și către Domnul cu stăruinWărugător,† TIMOTEIA R H I E P I S C O P alARADULUI
Însemnare: Această Pastorală cunr. 1000 / 2019, având titlul „De pepământ la cer”, se va citi în fiecarebiserică parohială sau  mănăstirească laSfânta Liturghie din prima zi de Paști,iar în filii a doua zi de Paști. Icoana eireprezintă pe cea din Noua Catedralăarădeană, pictată de Cătălin BăluW.
1 Cf. Pr. Victor Aga, DicWionarenciclopedic, Timișoara, 1935, p. 261.
2 Cf. Matei 13, 39, TâlcuireamănunWită la Cântarea Cântărilor, înScrieri, partea întâia, Col. PărinWi șiScriitori Bisericești, nr. 29, trad. Pr. DStăniloae, și pr. I. Buga, București,1982, Omilia V, p. 182;
3 Mitropolit Nicolae KrutiWki,Cuvântări bisericești, trad. Pr. Nico-lae M. Popescu, București 1953,vol. 3,p. 196 – 203; 
4 Sfântul Ioan Damaschinul, Cano-nul Învierii, cânt. 1, irmos și stih.1;
5 Facerea 3, 6-19;
6 Sfântul Vasile cel Mare, Omilii laHexaimeron, în Scrieri, partea întâia,Col. PărinWi și Scriitori Bisericești, trad.Pr. D. Fecioru, București, 1986, Omi-lia a VI-a, cap. I, p. 132; 
7 Chipul nemuritor al lui Dumne-zeu, Craiova, 1987, p. 307; 
8 Idem, p. 386 – 387;
9 Stihoavna Deniei din Joia Păti-mirilor și stihira Vecerniei din VinereaPătimirilor Domnului;
10 Sfântul Ioan Damaschin, o.c.,cânt. a 3-a, stih 1 și 2;
11 Idem, o.c., cânt. a 9-a, stih 9;
12 Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Teo-logia Dogmatică Ortodoxă, București,1973, vol. 3, p. 401 – 402;
13 Idem, Ibidem;
14 Nicolae Arseniev, Bisericarăsăriteană, trad. Arhiereu Tit Sime-drea,  București, 1929, p. 20;
15 Starea a treia, stih 13; 
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Satul, sălaș al tradi<iei șial valorilor
”Satul a fost, de-a lungul vremii, înprimul rând, preocupat de formareaomului interior în spiritul celor maiînalte principii morale pe care le-aavut umanitatea, cele ale jertfei de sinedin iubire pentru aproape, ale răbdă-rii îndelungi, ale îmbogăţirii sufleteşti,ale însetării după dreptate şi adevărprin muncă, trudă de zi cu zi, prinlucrare şi prin veghere. Iar aceastărânduită, spirituală moştenire, păs-trată prin viaţa practică două milenii,este moştenirea noastră cea mai depreţ, indiferent unde trăim şi cât con-sumăm din bunurile lumii.” (Ioan Ale-xandru)Satul românesc este, înainte detoate, locul unde s-a format și s-a păs-trat un set de valori care definesc româ-nul autentic. Românul care își iubeștecredinWa și Biserica, care își lucrează șiîși apără pământul, care își crește și îșieducă copiii în frica de Dumnezeu și îniubirea de neam. Românul, pentru careîncălcarea principiilor moral-religioa-se era cea mai mare rușine, înainteaoamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Liviu Rebreanu spune definitoriuîn cuvântarea sa de intrare în rândulmembrilor Academiei Române, căWărănimea este izvorul românismuluipur și etern, iar Wăranul este, la noi,singura realitate permanentă, inalte-rabilă: ”Suntem şi vom fi totdeaunaneam de ţărani. Prin urmare destinulnostru ca neam, ca Stat şi ca putereculturală, atârnă de cantitatea de aurcurat ce se află în sufletul ţăranului.Dar mai atârnă, în aceeaşi măsură şide felul cum va fi utilizat şi transformatacest aur în valori eterne.”Văranul român este simbol al sta-torniciei: statornicie în credinWă, în răb-dare, în suferinWă, în munca făcută cusudoarea frunWii. Această statornicievine din legătura lui organică cu pămâ-nul din care a ieșit, pe care îl lucreazăși în care se va întoarce. Spune iarăși,minunat, Liviu Rebreanu: Ţăranul nupleacă nici de voie, nici de nevoie. Eln’are unde să-şi mute sărăcia, pentrucă, smuls de pe ogorul lui, ar fi osân-dit să piară ca un arbore smuls dinrădăcini. De aceea ţăranul e pretutin-deni păstrătorul efectiv al teritoriuluinaţional. Și iarăși: Cu cât se înmul-ţeau suferinţele şi treceau vremurile,ţăranul român s’a îndărătnicit în răb-dare. Dragostea lui de pământ s’aînvârtoşat. Ţarina se amesteca necon-tenit cu cenuşa şi oasele înaintaşilor,iar văzduhul se umplea cu umbrele şisufletele lor până în tării. Nimeni nu-l mai putea clinti din loc, nicio putereşi nicio schingiuire… Iată de ce suntemun popor care nu a dus niciun război decucerire și despre care învăWăm că înistoria sa nu a cedat o palmă de pământfără să-și verse sângele. O astfel demoștenire ne predau înaintașii.Pe lângă legatura lui cu glia, Wăra-nul era legat de credinWă, de Biserică șide înaintași. Imaginea satului româ-nesc adunat în jurul bisericii este reda-tă în amintirile sale de către poetul filo-sof Lucian Blaga în elogiul său adresatsatului românesc: ”vedeam satul aşe-zat înadins în jurul bisericii şi al cimi-tirului, adică în jurul lui Dumnezeu şial morţilor. Această împrejurare, carenumai tîrziu de tot mi s-a părut foartesemnificativă, ţinea oarecum isonulîntregei vieţi, ce se desfăşura în preaj-ma mea. Împrejurarea era ca un ton,mai adînc, ce împrumuta totului onuanţă de necesar mister.” LegăturaWăranului cu Dumnezeu reieșea dintoate aspectele vieWii de zi cu zi: rugă-ciunea pe care o făcea, Winerea cu stric-teWe a duminicilor și sărbătorilor, a pos-turilor, și simWământul atotprezenWei luiDumnezeu. Pentru omul de la Wară erao evidenWă faptul că Dumnezeu dăroadă pământului, dă ploaie la bună

vreme, îi dă putere de muncă și îl fere-ște de rău. De aceea în viaWa satuluierau atât de prezente rugăciunile debinecuvântare a Warinii, a holdelor, asemănatului, a fântânii, a primelorroade, a viilor. TroiWele de la răspântiiși din Warini stau mărturie. Adesea sefăceau litanii și procesiuni pentru acere mila lui Dumnezeu, ploaie lavreme de secetă ori ferire de calamităWi.Însuși ritmul de viaWă agricolă presu-punea legătura și dependenWa de darullui Dumnezeu, trăită cu rugăciune, răb-dare și nădejde.

Un alt aspect important al satuluiromânesc de odinioară era familia.Familia era lumea în care cel nou năs-cut pășea în lume. Se lega de mamă, detată, de casă, de curte, de uliWă, de fraWiși surori, de animale, de muncă, derudenii și de morWi. Tânărul se forma înfamilia sa, încât la vremea însurătoriiera pregătit să fie cap de familie. Tână-ra era, de asemenea, pregătită să devi-nă mamă și gospodină (adică stăpânăa casei). Cel mai important statut alfemeii tradiWionale era acela de mamă.Dacă nu avea copii se socotea bleste-mată și căuta să scape de acel bles-tem. Nașterea era o binecuvântare, omanifestare a sporului, a creșteriilumii, și nu o alegere meschină, așacum a devenit azi. 
Criza satului românesc

Ceea ce nu au reușit veacuri devreme și vicisitudinile istoriei mani-festate prin războaie, migratori și stă-pânitori străini, sunt aproape săreușească 45 de ani de comunism și”ispitele” modernităWii. ResimWim cutoWii diferenWa dintre satul românesctradiWional, descris mai sus de Blagasau Rebreanu, și satul de sub ochiinoștri. Bătrânii ne mărturisesc cât demult s-a schimbat lumea faWă deperioada interbelică pe care au trăit-oîn tinereWe. Criza satului românesc semanifestă în toate aspectele sale:moral-religios, cultural, social și eco-nomic.Ca și orice criză, ca și orice pro-blemă, și aceasta are un substratduhovnicesc și spiritual. Omulînstrăinat de cuvântul Evangheliei,mutilat de rănile pricinuite de ciumabolșevică și atras de cântecul de sire-nă al tentaWiilor modernităWii și-a pier-dut statornicia. Acum e tot mai dispussă accepte pseudo-valori, compromi-suri, și un fel de a fi și de a gândi stră-in valorilor satului românesc. Astăzisuntem învăWaWi că Dumnezeu e o idee,ca tradiWiile sunt demodate, că Biseri-ca e retrogradă, că familia nu mai efamilie, că rușinea nu mai e rușine șichiar că barbatul nu mai e bărbat șifemeia nu mai e femeie. Vădit trăimvremurile despre care Sfântul Antoniespunea cu 17 veacuri înainte că vaveni vremea ca oamenii să înnebu-nească, și când vor vedea pe cineva cănu înnebunește, se vor scula asupralui zicând că „tu ești nebun”, pentrucă nu este asemenea lor. Scăpătări șivicii au fost întotdeauna, însă acumlumea este sub un asediu ideologicpremeditat.

Satul românesc tradiWional traver-sează o gravă criză spirituală și mate-rială, care se acutizează treptat. Propa-ganda ateistă și colectivizarea forWatăau zguduit legătura cu Dumnezeu și cupământul, legătură ce reprezenta iden-titatea de veacuri a Wăranului român.Criza duhovnicească își mai arecauza într-un aspect trecut prea ușor cuvederea: lucrarea duhovnicească șipastoral-misionară a preoWilor de la satetrebuie să fie reevaluată. Adesea aceas-ta se caracterizează prin lipsă de inte-res, plafonare, cuget carierist, care face

ca preotul să urmărească mutarea câtmai grabnică într-o parohie mai rod-nică financiar, dar mai ales, prin care-nWele vieWii duhovnicești a preotului șiuneori chiar prin grave abateri morale. Criza moral-religioasă este dubla-tă de prozelitismul sectar, prezent,activ și eficient tocmai în mediile insta-bile duhovnicește și precare material.Un alt aspect al crizei satului româ-nesc este unul social-economic. Sun-tem Kara cu pământ bogat, dar cuKărani săraci (PF Părinte PatriarhDaniel). O Wară cu capacităWi enormedar care importă produsele agro-ali-mentare pe care le-ar putea produce.Satele sunt tot mai sărace, tot mai îmbă-trânite și tot mai părăsite. Oameniimigrează la oraș sau în străinătate pen-tru un trai mai ușor. Majoritatea satelornu beneficiază încă, la 30 de ani de lacăderea comunismului și în plin secolXXI, de cele mai elementare facilităWi:canalizare, gaz, drumuri bine asfaltate.Studiile arată că 1 din 10 copii dinmediul rural se culcă flămând. Copiiide la sate suferă adesea de discrimina-re, lipsă de educaWie și chiar analfabe-tism. Serviciile medicale și de asistenWăsocială sunt de asemenea precare.Nu în ultimul rând trebuie menWio-nat aspectul cultural al crizei satuluiromânesc. Constata deunăzi teologulși diplomatul Teodor Baconschi că„viaKa culturală în orașele mici dinRomânia strălucește prin absenKă.”Dacă în micile centre zonale aceasta erealitatea, ne închipuim cum e însate… Spunea Immanuel Kant că unpopor fără cultură e ușor de manipu-lat. Dacă ne mai amintim și faptul căelita culturală a Wării a fost ”decapita-tă” în temniWele comuniste începemsă înWelegem că nu e nimic întâmplă-tor. Astăzi nici școala nu mai e ce afost, aproape nimeni nu mai punemâna pe o carte, lecturile au fost înlo-cuite cu divertismentul ieftin. Tehno-logizarea a pătruns și la sat dar își aratăfaWa mai puWin fericită: vezi adeseacopii și tineri care abia reușesc să seexprime în propoziWie dar care au tele-foane deștepte, tablete și alte gadge-turi. Poporul e re-educat de televizor șide internet. Se dă crezare la orice pen-tru că ”așa a zis la televizor.” Astăzioricine are posibilitatea să se exprimeși să posteze fotografii, filmări și live-uri precum vreo vedetă importantă dincele pe care le admiră. Asta în vremece puWinele voci care ar mai avea cuadevărat ceva de spus sunt înghesuiteîn spaWii de emisie restrânse și la ore deminimă audienWă.

Lipsa de cultură și de educaWie semanifestă în cele mai elementarelucruri: limbaj restrâns sau vulgar, com-portament bădărănesc, lipsa bunelormaniere. Din cauza crizei de modele,tinerii, neavând înaintea ochilor o întru-chipare a valorilor, își pierd iute moti-vaWia pentru autoeducarea ce se face cuefort și perseverenWă. Văd în jurul lor căajung oameni de succes persoane fărăprea multă carte, al căror singur scopeste banul și interesul meschin.
Posibile solu<ii

Cuvântul criză provine din gre-cescul krisis care înseamnă judecată.Dacă am conștientizat criza prin caretrece satul românesc și întreaga noas-tră societate, este timpul să facem oanaliză riguroasă, o judecată cu noiînșine. Viitorul satului românesc și apoporului nostru e în mâinile noastre.Dacă problema de fond e unaduhovnicească, rezolvarea este totuna duhovnicească. Scăpătările misiu-nii noastre preoWești știrbesc mesajul pecare Biserica îl dă în sânul comunită-Wii parohiale, iar lupta noastră, a preoWi-lor, împotriva crizei care cuprinde satulromânesc și lumea în general, trebuiesă înceapă cu lucrarea seriosă a pro-priei pocăinWe. Dacă substratul proble-mei e unul duhovnicesc, începutul bunstă propria lucrare duhovnicească. Nuai cum să fii lumină pentru cei din jurdecât dacă îWi curăWești inima. AtuncipocăinWa noastră, adică schimbareaminWii noastre, se va face pocăinWalumii. Pentru că esenWialmente proble-ma stă în cugetul bisericesc pe care l-am pierdut și noi, și lumea, și care neface să cădem în mrejele pseudo-valo-rilor. Cu cât noi suntem mai profunziduhovnicește, cu cât mesajul nostruprin cuvânt și prin propria viaWă estemai autentic și mai altoit pe Evanghe-lie, cu atât se folosesc mai mult păsto-riWii noștri. Dumnezeieștii PărinWi neînvaWă că în Adam toWi suntem una.Deci dacă noi facem pocăinWă, tot omulo face; dacă noi stăm înaintea Dom-nului, tot omul o face. Străduindu-nesă dobândim mintea lui Hristos, dupăcuvântul Apostolului neamurilor (1Cor. 2, 16), vom vedea lucrurile înmod corect și lumea va fi mai puWinînșelată minciuna acestui veac trecător.Cred că activitatea pastoral-misionară din parohii trebuie să fiecentrată liturgic. ViaWa bisericeascăeste una exclusiv liturgică. Este nevo-ie ca parohiile să aibă parte de un pro-gram liturgic riguros, pentru că slujbabisericească este izvor al harului carese revarsă peste parohie, peste sat,peste creaWie. Slujirea liturgică trebuiesă fie cu adevărat o λογική λατρεία șinu o simplă bifare a unui ritual banal șiplictisit. Iar viaWa de zi cu zi, dintreslujbe, să fie liturghia de după litur-ghie. PrezenWa harismatică a preotuluiîn mijlocul parohiei, cuvântul său șiexemplul vieWii sale și al familiei saletrebuie să fie farul călăuzitor al enoriei.Pentru aceasta e nevoie ca preotul să-și înWeleagă misiunea și să alergeneobosit pe drumul creșterii duhovni-cești și a formării continue prin studiu,lăsând la o parte obiceiurile rele șipracticile nefolositoare. În al doilea rând, preotul trebuiesă coordoneze activităNile filantropi-ce ale parohiei și să fie mereu aproapede cei ce sunt în nevoi. PreafericitulPărinte Patriarh Daniel subliniază încuvântul său: Se constată tot mai multcă în satul în care nu este biserică, nueste preot, nu este casă parohială, saupreotul nu locuiește în sat, ci la oraș șiface naveta la sat, există mai multecazuri de alcoolism, mai multă singu-rătate, mai puKină solidaritate întreoameni, mai puKină comuniune și maipuKină bucurie. În schimb, acolo undebiserica este deschisă în fiecare dumi-nică și zi de sărbătoare, unde preotuladuce speranKă, organizând progra-

me de întrajutorare frăKească și mobi-lizând oamenii credincioși să-i ajute pecei mai săraci, situaKia spirituală șisocială a parohiei este diferită.Deci, actul religios nu are numai o con-secinKă cultică sau spirituală, ci elinfluenKează și viaKa socială, aduce unspor de calitate vieKii într-o anumităcomunitate. Acolo unde există coope-rare strânsă între preot, primar, învăKă-tor și medic, între toKi factorii de răs-pundere, se creează speranKă mai multăși comuniune spirituală mai intensă.În sprijinul zonei rurale PatriarhiaRomână desfășoară proiecte precumSănătate pentru sate, realizat în coope-rare cu Ministerul SănătăWii, proiect decare au beneficiat până în prezent peste8000 de persoane. Este necesară o maiintensă solidaritate între parohiile urba-ne și cele rurale și mai multă coopera-re cu autorităWile locale, regionale şicentrale, pentru a susţine şi amelioraviaţa satelor.De asemenea, este nevoie ca preo-tul să promoveze cultura și educaNiaîn mijlocul enoriașilor, îndeosebi pen-tru cei tineri. La parohie se pot facenenumărate activităWi precum peleri-naje, excursii, tabere, cursuri gratuite,școală de duminică, discuWii, conferi-nWe, cercuri de lectură, de film, etc.Este de neapărată trebuinWă organizareaunei biblioteci parohiale. Lacunele delectură ale enoriașilor pot fi suplinitepentru început cu editarea de micireviste sau buletine parohiale. În aces-te demersuri este de mare folos o câtmai strânsă colaborare între preot șidascăl, între biserică și școală.În fine, pentru problemele de ordinsocial-economic este nevoie de impli-carea activă, și cooperarea dintre toWifactorii care au datoria să lucreze însocietate: școală, primărie, poliWie,medic, etc. Spunea sugestiv LiviuRebreanu în cuvântul său: ”la rândulei, ţara nouă, pentru care ţăranulromân a jertfit şi a sângerat cel maimult, trebue să-i înlesnească şi luisoarta mai bună ce i se cuvine. Nuprin fraze şi hârţoage, nici prin pomenişi făgădueli deşarte, ci printr’o edu-caţie nouă care să-i asigure muncărodnică şi traiu omenesc. Şi mai ales,şi poate mai presus de toate, dăruindu-i ceea ce râvneşte de multe veacurifără încetare şi în zadar: lumină şidreptate.”
Concluzii

Comoara de valori a satului româ-nesc tradiWional, nimic altceva decâtADN-ul românului autentic, deși acumacoperită de praful uitării și a indifere-nWei, așteaptă să fie redescoperită șireafirmată în această lume și epocă anon-valorii. Întoarcerea la rădăcină esingura care ne poate reașeza în sta-tornicia pierdută, singura care ne poateda înapoi tihna veșniciei care s-a năs-cut la sat.Poate că, astăzi, e altfel. Poate cănici satul nu mai e cel pe care ni-l des-criau Rebreanu sau Blaga şi poate cănici locuitorii lui nu mai sunt ţăranii deodinioară, cei care îşi amestecausudoarea, lacrimile şi sângele cu lutulplămădirii veşniciei. Dar, cum sespune despre suflet că e veşnic, nicisufletul satului românesc n-a murit, cia pornit într-un fel de transhumanţăprin generaţii, din suflet în suflet deom, găsindu-şi sălaş în inima şi minteacelor care îşi au rădăcinile în el, chiardacă ei sunt orăşenii de astăzi (jurna-listul Marius Avram).
”Eu cred că veşnicia s-a născut la sat.Aici orice gând e mai încet,şi inima-ţi zvâcneşte mai rar,ca şi cum nu ţi-ar bate în piept,ci adânc în pământ undeva.Aici se vindecă setea de mântuire…”(Lucian Blaga – Sufletul satului)Preot Daniel PavelParohia Joia Mare, Arad

Satul românesc -  vistierie a valorilor neamului și criza lui actuală



,,Şcoala trebuie să-l înveţe pe omsă-i preţuiască pe cei din jur şi pe sine,pentru a putea trăi bucuriilevieţii”(Nicolae Iorga)Constrânsă de împrejurări s-a retrasîn tinda bisericii , alături de altarul cre-dinţei străbune şi a ţinut aprins firicelulde lumină naţională din care trebuia săse aprindă mai târziu făclia culturiiromâneşti. Toate şcolile confesionaledin judeţul Arad au trecut sub grija sta-tului adică au fost statificate.Munca tuturor învăţătorilor a fostenormă pentru a da viaţă şcolilor şi pen-tru a chema la lumină toate mlădiţeleneamului românesc. Datorită activităţiişi hărniciei învăţătorilor astăzi se găsescîn majoritatea comunelor şi satelor dinJudeţ coruri bisericeşti şi biblioteci. Cer-curile culturale sunt opera tuturorînvăţătorilor.” Şezătorile culturale,serbările şcolare şi alte manifestări oca-zionale sub conducerea învăţătorilorcare au contribuit la adâncirea culturiiromâneşti în rândul poporului “.1Străjeria a fost un mijloc ideal deintegrală educaţie care tot prin învăţătorişi-a realizat programul său. În comuna Dud exista încă din1924 o şcoală primară veche care valorasuma de 160. 000 coroane, lei. Primul învăţător al satului Dudcunoscut cu numele apare la anul 1791şi se numea Iosif Georgevici 2.20 octombrie 1908 învăţătorul şco-lii din Comuna Dud se numea MihaiLeucuţa.La 2 februarie 1909 învăţătorulşcolii din Comuna Dud a fost Pr. Teo-dosie Motorca.În data de 21 august 1922 are locsfinţirea şcolii din comuna Dud de cătrepreotul satului Melentie Pop unde întregpoporul a luat parte la această slujbă desfinţire a şcolii, învăţătorul mulţumeştepreotului iar preotul a vorbit poporuluidespre însemnătatea actului de sfinţirearătând importanţa de a-şi trimite copiila şcoală spre luminarea minţilor 3.10 mai 1923 Şcoala din ComunaDud organizează o excursie cu copii lapădurea comunală a satului.La 7 iunie 1923 are loc la Şcoaladin Comuna Dud examen şcolar laşcoala primară ortodoxă din Dud parti-cipând şi revizorul şcolar DomnulPr.Mihai Leucuţa Protopop tractual laşcoala cu clasele I – VI prezenţi fiind 55de băieţi şi 20 de fete care au luat cali-ficativul de suficient.Între anii 1924 - 1925 învăţător alşcolii din Comuna Dud era DomnulTeodor Tudoran.13 mai 1925 învăţătorul şcolii dinComuna Dud a fost Domnul VasileDumitrescu.

14 octombrie 1939 învăţătoareaşcolii din Comuna Dud a fost DoamnaAna Avram.28 noiembrie 1940 învăţătorul şco-lii din Comuna Dud a fost Domnul Vio-rel Dipşe. 1939 – 30 ianuarie 1941 învăţăto-rul şcolii din Comuna Dud a fost Dom-nul Dumitru Buda.11 septembrie 1941 învăţătoareaşcolii din Comuna Dud a fost DoamnaAna Văgălău 4.25 septembrie 1941 învăţătorulşcolii din Comuna Dud a fost DomnulIoan Bogdan.20 noiembrie 1941 învăţătorul şco-lii din Comuna Dud a fost DomnulPavel Ilarie 5.11 februarie 1942 este numit caînvăţător al şcolii din Comuna DudDomnul Gheorghe Naghi.31 august 1943 Are loc detaşareaDoamnei învăţătoare Sofia Titeu de laŞcoala din Şilindia la Şcoala din Dud.28 noiembrie 1944 învăţătorul şco-lii din Comuna Dud a fost DomnulAntoniu Heţig.5 ianuarie 1946 învăţătorul şcoliidin Comuna Dud a fost Domnul Ghe-orghe Dâmbu.9 septembrie 1946 învăţătoareaşcolii din Comuna Dud a fost Dom-nişoara Aurelia Muscă pricepută lamuzică şi partituri pentru muzică coralăbisericească a fost conducătoarea şi ceacare a instruit corul bisericii ortodoxedin Comuna Dud.28 octombrie 1946 învăţătoareaşcolii din Comuna Dud a fost DoamnaValeria Pavel.26 mai 1947 are loc recensămân-tul populaţiei din Comuna Dud.1 decembrie 1947 au loc la şcoaladin Comuna Dud cursurile de alfabeti-zare şi culturalizare.29 octombrie 1949 învăţător al şco-lii din Comuna Dud a fost Domnul Şte-fan Holbura.Şcoala veche din satul Dud a avuto clădire simplă, curată şi modestă.Avea un coridor lung din care se intraîn două săli de clasă la intrare una înpartea dreaptă, o cancelarie pentruînvăţători din care se mergea în salaunde se păstra materialul didactic şi altaîn partea stângă iar coridorul avea ieşireîn curtea şcolii.În anul 1962 la şcoala veche dinsatul Dud vine învăţătoarea GligorMaria, înlocuind-o pe învăţătoarea Pisi-ca Paraschiva care s-a pensionat.Doamna învăţătoare Gligor Maria1962 - 1990 s-a preocupat de copii aavut o vocaţie de dascăl la catedră cumultă perseverenţă, răbdare a pregătitcopii şi i-a învăţat multe dansuri popu-

lare, a făcut repetiţii cu corul de copii şiscenete. A desfăşurat programe artisti-ce cu copii prin deplăsările pe care le-afăcut la căminele culturale de la Târno-va,Agrişul Mare,Drauţ,Tauţ şi Nadăş .Tot la şcoala din satul Dud a fostînvăţător domnul Gligor Gheorghe1962- 1980 care a învăţat cu răbdare pecopii satului tainele scrisului şi cititului. 

Când şcoala veche de la Dud a fostdemolată, cursurile şcolii s-au ţinut laCăminul cultural din Dud construit înanul 1965. Căminul vechi cultural a fostîn fostul conac boieresc al lui Terek. Aavut două încăperi una care era sala despectacol şi alta în care era o magazie..Şcoala nouă din satul Dud a fostconstruită în anul 1977. Domnul Văce-an Lazăr născut în satul Dud , a plecatla Bucureşti şi a ajuns Director la Comi-sia Economică a Planificării CSPA pepatru judeţe, Regiunea Oradea, a spri-jinit construcţia şcolii noi prin banii alo-caţi din fondul de stat . Primar la Târ-nova în acest timp a fost Domnulînvăţător Haidu Ioan .Clădirea şcolii noi are în prezentrespectiv la parter o sală de clasă pen-tru copii , cancelaria învăţătorilor , gru-pul social iar la etajul unu are două sălide clasă pentru copii. A fost reparată întotalitate capital în anul 2002.În prezent şcoala din satul Dudoferă condiţii bune pentru copii datorităfaptului că toate sălile de clasă sunt par-chetate, zugrăvite frumos, curate şişcoala are încălzire centrală , pentru obună desfăşurare a procesului educativ.Grădiniţa cu program normal asatului Dud a fost înfiinţată în anul 1968de către domnişoara educatoare VârteiLuminiţa care a educat cu perseverenţă, răbdare şi devotament în acest timpmulţi copii .Ea a funcţionat într-o clădire vecheconstruită în anul 1900, în fosta casă aînvăţătorului care era amplasată înactuala curte a grădiniţei.

Peste drum de fostul magazin alsatului Dud mai există vechiul nuc carea fost umbra la care copiii s-au jucat şii-au cules roadele.Din toamna anului 1970 la Grădi-niţa cu program normal din satul Dud afost repartizată domnişoara Sida Anacare mai târziu prin căsătorie s-a numitCârja Ana.

Doamna educatoare Cărja Ana acăutat prin activitatea neobosită de lacatedră să lărgească orizontul cunoaşte-rii copiilor, majoritatea lor proveninddin familii modeste şi în acele vremuridascălii, educatorii au fost adevăraţiimodelatori ai copiilor, mijloacele deinformare în masă televizor, radio,video fiind la începuturi, cartea citită,povestită, ilustrată a fost adevăratulizvor al cunoaşterii.Un alt obiectiv al muncii educati-ve din grădiniţă a fost iniţierea copiilorîn arta scrisului, în lecturarea de imagi-ni pentru integrarea cît mai uşoară înactivitatea de şcolar.Educatoarea Cârja Ana a condusactivitatea instructiv educativă în Grădi-niţa cu program normal de la Dud pânăîn anul 1979, când activitatea grădiniţeia încetat datorită reducerii număruluide copii, pe fondul îmbătrânirii popu-laţiei, tineretul plecând la şcoli şi rămâ-nând la locuri de muncă găsite în oraş.Grădiniţa cu program normal dinsatul Dud s-a reînfiinţat din nou când auapărut copii, datorită migrării decetăţeni ucrainieni în sat.În anul 1991 s-au făcut demersuripentru reînfiinţarea Grădiniţei din loca-litatea Dud. După reînfiinţarea Grădi-niţei aceasta a funcţionat cu o educa-toare Preda Luciana şi o grupă de copiipână în anul 2000 când s-a înfiinţat o adoua grupă de copii şi a venit a douaeducatoare.Actualmente conducătoarea Grădi-niţei cu program normal din localitateaDud este educatoarea Preda Luciana

care cu multă răbdare, perseverenţă şidevotament se ocupă de educaţia copii-lor implicându-se activ în procesul edu-cativ al acestora.Educatoarea Preda Lucianaîmpreună cu cealaltă educatoare RaţiuViorica organizează în fiecare an şcolarserbări : 1 Decembrie Ziua Naţională aRomâniei, 8 Martie, Ziua eroilor, 1Iunie, sfârşit de an şcolar.A organizat excursii cu copiii de lagrădiniţă la : Căsoaia, Muzeul Ioan Sla-vici din Şiria şi au participat la specta-colul muzical coregrafic cuprins în Pro-iectul educaţional internaţional“Copilăria un basm fără sfârşit “de laŞiria. A participat la următoarele con-cursuri :1. “Trăistuţa cu talente “ – Hune-doara, premiul I .2. ”Să întâmpinăm Paştele” –Maramureş, premiul I .3. “Mărţişoare zâmbitoare” – Arad,premiul I .4. “Daruri – eco” – Arad, premiulspecial al juriului.Clădirea actuală a grădiniţei a fostrenovată total fiind tencuită s-au schim-bat uşile şi geamurile, tavanele au fostîmbrăcate în rigips, pereţii interiori aufost tencuiţi şi gletuiţi, vopsiţi cu vop-sea lavabilă, s-a introdus apa şi s-aconstruit pentru copii o baie şi un grupsocial.În anul 2014 acoperişul grădiniţeia fost schimbat total s-au înlocuitleaţurile şi ţigla, punându-se scândură şifolie de protecţie împotriva apei dupăcare acoperişul a fost acoperit cu tablăondulată.Actualmente la Grădiniţa din satulDud se ocupă de educarea copiilor dinsat două educatoare.Preot Achim GianiParohia Ortodoxă Dud
1 Dr. Ioan Nichin, Monografiaadministrativă a Judeţului Arad pânăîn 1938, Arad – 1938, p. 300.
2 Prof. Dr. Vasile Popeangă, Mărtu-rii privind lupta românilor din părţileAradului pentru păstrarea fiimţei naţio-nale prin educaţie şi cultură 1784 –1918 . Documente referitoare la Epi-scopia Aradului, Arad - 1986., p. 48 .
3 Arhiva Şcolii Generale cu Clase-le I – IV din Comuna Dud “ Ziarul eve-nimentelor anuale Şcoala Dud 1922 –1923, p. 7.
4Arhiva Şcolii Generale cu ClaseleI – IV din Comuna Dud, Registrul acte-lor intrate şi ieşite 1939 – 1941, p. 8.
5 Arhiva Şcolii Generale cu Clase-le I - IV din Comuna Dud, Registrulactelor intrate şi ieşite, 1941, p. 10. 
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Grădiniţa satului

Învăţătorul arădean Nicolae Cristea (1882-1952) - repere biografice -
De-a lungul vremii, cercetători şicadre didactice, unii martori oculari aievenimentelor au consemnat episoadedin istoria învăţământului arădean. Uniişi-au asumat rolul de cronicari ai uneiistorii subiective. Graţie preocupăriloravute, dar şi a bogatului material arhi-vistic, putem reconstrui trecutul şi evo-luţia instituţiei şcolare, regăsind totodatădascăli care, prin pregătirea lor, au susţi-nut şcoala, tradiţiile şi cultura româ-nească, indiferent de regimurile politice.Instituţie centrală în formarea cetăţea-nului, modelarea valorilor şi spirituluicivic, şcoala a contribuit la afirmareaconştiinţei publice şi naţionale, precum şila iradierea ştiinţei de carte de la intelec-tualitate spre populaţia de rând. Valorileculturale româneşti, dacă facem referiredoar la ele, au evoluat şi s-au manifestat,în secolul al XIX-lea şi începutul următo-rului veac, sub oblăduirea instituţiei şco-lare şi ecleziastice. Răsfoind filele istorieiînvăţământului transilvănean şi arădean,

în perioada 1867–1918, întreaga struc-tură şcolară a fost organizată printr-olegislaţie riguroasă, uneori cu implicaţiice au adus frământări şi proteste din par-tea comunităţilor ce doreau să păstrezeconfesionalitatea şi identitatea propriilorşcoli. Chiar dacă Legea XXXVIII din1868 în chestiunea învăţământului popo-ral din Ungaria sau Legea Eötvös, san-cţonată la 5 decembrie 1868, a stipulat cădreptul de a înfiinţa şcoli revenea confe-siunilor, societăţilor publice, comuni-tăţilor şi statului, totuşi, din pricina unorprevederi tot mai restrictive, greu desuportat de comunităWi, autorităţile con-fesionale au fost nevoite să recurgă laajutorul statului. Acest fapt le-a îngreu-nat funcţionarea, multe dintre instituţiide învăţământ caracter confesional înce-tându-şi activitatea. Legislaţia şcolarădin perioada dualismului austro-ungar aavut consecinţe benefice asupra evoluţieisistemului de învăţământ. Prin modifi-cările aduse s-a încercat o permanentă

adaptare la cerinţele economice şi socia-le ale lumii moderne. Cadrul legislativ aavut menirea de a contribui la înfiinţareaunui număr însemnat de şcoli, care săcuprindă un efectiv cât mai mare deelevi. A contribuit, de asemenea, la ostabilitate a personalului didactic, prinasigurarea dreptului la salarizare şi la untrai decent. Articolele legilor au vizatfuncţionarea în bune condiţii a sistemu-lui instructiv-educativ. Dincolo de aces-te prevederi constatăm, însă, o deplasa-re treptată dinspre scopul educativ sprecel politic. În textele legilor au fost inse-rate prevederi care îngrădeau dreptulautorităţilor nemaghiare de a-şi rezolvaproblemele şcolare. Această tendinţă dedeznaţionalizare avea să fie criticată nunumai în presa vremii (Tribuna Poporu-lui, Biserica şi Şcoala etc.), dar şi în luări-le de poziţii ale deputaţilor în Parlamen-tul budapestan (ex. Vasile Goldiş, ŞtefanCicio Pop şi alţii). Întinsa reţea şcolarăarădeană ce s-a dezvoltat în intervalul

1867–1918 a avut tradiţie încă din vea-cul al XVIII-lea. Înfiinţarea Preparan-diei (1812) şi a Institutului Teologic(1822) a deschis noi perspective pentrupregătirea cadrelor didactice. Generaţiide dascăli, instruiţi de profesori renu-miţi, s-au ocupat de tinerii adolescenţi,implicându-i în activităţile cultural-edu-cative. Dascălii, activi în cadrul Reuniu-nii Învăţătorilor, au susţinut lecţii practi-ce, au publicat articole al căror conţinutfăceau referire la problemele şcolare,culturale, naţionale, sociale, economice,politice, etc. Acţionari ori membrii aidiverselor societăţi sau instituţii finan-ciare, ei au susţinut propăşirea econo-mică a lumii rurale. De asemenea, aumobilizat membrii comunităţii în susţi-nerea fruntaşilor politici în campaniileelectorale sau cu prilejul diverselor pro-teste iniţiate de aceştia împotriva măsu-rilor abuzive ale autorităţilor maghiare.După realizarea Unirii de la Alba Iuliadin 1918, eforturile lor s-au îndreptat

spre integrarea învăţământului din aces-te părţi în structurile noului Stat. Uniidintre ei au făcut parte din Marele SfatNaţional, alţii, precum Iosif Moldovan,fostul preşedinte al Reuniunii Învăţăto-rilor, a preluat conducerea RevizoratuluiŞcolar din Arad. Ca responsabil al Resor-tului Cultelor, Vasile Goldiş, cunoscătoral realităţilor şcolare şi culturale din Tran-silvania, a acţionat constat în vederearefacerii cadrului instituţional instructiv-educativ.1 În perioada interbelică, cadre-le didactice au continuat să sprijine şi sădezvolte sistemul instructiv-educativ,cultura şi tradiţia românească. În acestclimat cultural și politic, în care româniiau căutat prin toate mijloacele să-șipăstreze valorile culturale, limba, tradi-ţiile, instituţiile ce simbolizează propriaidentitate Biserica şi Şcoala, s-a remarcatînvăţătorul Nicolae Cristea.Preot Bogdan OneţParohia Mândruloc, AradContinuare în pagina 4
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Învăţătorul arădean Nicolae Cristea (1882-1952) - repere biografice -
Urmare din pagina 3La rândul său, a îndeplinit misiuneatrasată de dascălii Preparandiei şi de Con-sistoriul arădean, apoi de organismelenoului Stat, România. Nicolae Cristea s-a născut în localita-tea Mândruloc, judeţul Arad, la 5 decem-brie 18822, în familia lui Gheorghe şi aAnei, născută Bozgan. Tatăl era agricul-tor, iar mama casnică.3 Naşa de botez afost “plugăriţa” Floare Cladovan. Preotulcare l-a creştinat în Biserica Ortodoxă dinMândruloc, cu hramul “Intrarea în biseri-că”, a fost Sigismund Bozgan.4 Viitoruldascăl a urmat clasele primare în satulnatal, în perioada 1888–1894, primindcertificatul de absolvire nr. 30/1894. Întreanii 1897–1903, a parcurs cursurile Insti-tutului Pedagogic-Teologic, ca elev ordi-nar. În urma examenului susWinut în faWacomisiei formată din Roman Ciorogariu,dr. Petru Pipoș, dr. Ioan Petran, Ioan Cos-tea, Nicolae Mihulin, Ioan Nicorescu,Ioan I. Papp (președinte), Varjassy Arpad(inspector şcolar regal) şi Vasile Goldiş,Nicolae Cristea a obţinut Testimoniul decalificaWiune învăWătorească nr. 959/8 iunie1903, cu calificativul “distins” (Il. 1).5După absolvire, s-a întors acasă ca să-iînveţe carte pe copiii, care, poate, mai târ-ziu, aveau ca şi el să susţină cultura, tra-diţia şi viaţa politică a românilor din păr-ţile Aradului. La scurtă vreme, în 26aprilie 1904, acesta s-a căsătorit cu Cociu-ban Florica, casnică, născută în 18 octom-brie 1886, la Mândruloc. Părinţii ei erauagricultori. Jurămintele le-au depus în faţamartorilor Colţeu Floare şi Cicireu Dimi-trie.6 Soţia sa avea să-i dăruiască doi copii,pe Filaret şi Marin Bujor. Filaret s-a năs-cut în 24 octombrie 1905, iar Marin Bujorîn 23 martie 1916.7 Din 1 iulie 1905 pânăla 31 august acelaşi an, a prestat serviciulmilitar în cadrul Regimentului Cezaro-Crăiesc 33 Infanterie.8 Activitatea didac-tică a desfăşurat-o între 1 septembrie 1903– 31 august 1940. La 1 septembrie 1903,în urma dorinţei exprimate, Nicolae Cris-tea a fost numit de Consistoriul arădean,prin Decizia nr. 4613/1903, învăţător titu-lar la Şcoala Primară Confesională Greco-Ortodoxă Română din comuna Mândru-loc.9 Între 27 iulie 1914 – 4noiembrie1918 a fost încartiruit în Regimentul 33Infanterie, fiind eliberat cu gradul de capo-ral10.Potrivit unei situaWii a învăţătorilormobilizaţi, internaţi, prizonieri sau refu-giaţi, întocmite în anul școlar 1917–1918de Consistoriul arădean, între acei das-căli au fost menWionaWi învăWătorul NicolaeCristea și colegul său, Petru ColWeu, dinMândruloc, localitate integrată protopo-piatului (inspectoratului) ortodox românal Aradului, supliniWi de Teodor Popa.11 Înacele vremuri de restrişte, prin intermediulperiodicului Biserica şi Şcoala dascăliirămaşi erau îndemnaţi următoarele: “Gla-sul luminat, blând şi convingător /să/ răsu-ne şi atunci când zângănitul de arme seaude în depărtare. Cultura adevărată, cre-dinţa tare şi neclintită în D-zeu formeazămerindea cea mai potrivită pentru fieca-re ostaş care pleacă la luptă”.12 Privăriişcolilor de cadre didactice i s-a adăugatsituaţia economică grea din timpul Pri-mului Război Mondial, care a afectatmajoritatea gospodării ţărăneşti. Mulţipărinţi nu-şi mai trimiteau copiii la şcoa-lă, iar unele instituţii de învăţământ şi-auînchis porţile.13 Cu toate acestea dascăliirămași la vetre se străduiau să menWinăfuncWionale instituWiile de învăWământ.Dintr-un raport despre examenele de lasfârşitul anului şcolar 1917–1918 al revi-zorului școlar Romul Frateș reiese că frec-venţa şcolară era critică. Mai mult odatăcu încetarea controlului, copii erau angre-naţi în activităţile gospodăreşti şi nici nuaveau cele necesare frecventării cursuri-lor şcolare.14 Schimbările politico-milita-re şi strategice de la sfârşitul anului 1918,adâncirea crizei din Imperiul Austro-Ungar, înfrângerile suferite pe câmpul deluptă, declaraţiile marilor puteri ale lumiiîn privinţa dreptului popoarelor de a-şihotărî singure soarta, au contribuit la des-făşurarea ultimului act al epopeii uniriituturor românilor. Aradul avea să devinăcentrul deciziilor cruciale ale românilor

transilvăneni. Aici avea să se prelimine-ze episodul deciziei de unificare cu Ţaramamă. Apropierea dintre factorii politiciarădeni și lumea satelor a fost posibilăgraWie contactelor permanente cu elitaintelectuală rurală. Ancorat în realităţileeconomico-sociale, politice şi culturaleale vremii, Nicolae Cristea și-a înscrisnumele în rândul militanWilor pentrudobândirea drepturilor politice și naWio-nale. El s-a implicat activ în desfășurareaevenimentelor din lunile noiembrie șidecembrie ale anului 1918. În localităţilecomitatului Arad s-au constituit Consilii-le Comunale Româneşti şi Gărzile Naţio-nale. Potrivit directivelor ConsiliuluiNaţional Român “în fiecare comună maresau mică să se aleagă de obştea satului unconsiliu naţional în frunte cu preoţii, învă-ţătorii şi intelectualii din localitate, care …va conduce toate treburile săteşti, deci vafi depozitarul suveranităţii naţionale înacea comună”.15 În concordanţă cu cerin-ţele C.N.R.C., la 1/14 noiembrie 1918,“o ceată de voinici din Mândruloc” înfrunte cu preotul Iancu Ştefănuţ şi învă-ţătorul Nicolae Cristea, au depus jură-mântul în faţa Consiliului NaţionalRomân. Redactorii ziarului Românul auconsemnat următoarele: “În pluton, cumândru port de sărbătoare, cu frunză destejar în pălării, cu învăţătorul lor, militar,şi câţiva voluntari români şi cu un steagromânesc ... s-au oprit în curtea Româ-nului cântând Hai să dăm mână cu mânăşi Desteaptă-te Române !. ... Îţi era drag săauzi comanda perfect românească”.16 Înaceeaşi localitate, la 10/23 noiembrie afost ales Consiliul Comunal. Preşedinte alComitetului Naţional din Mândruloc afost desemnat preotul Iancu Ştefănuţ, carel-a numit ca notar pe Nicolae Cristea.17 Încadrul şedinţei extraordinare a ReuniuniiÎnvăţătorilor, convocată în 15/18 noiem-brie, de preşedintele Iosif Moldovan şisecretarul Nicolae Cristea, la Şcoala Cen-trală din Arad, au fost elaborate listeleoficiale ale delegaţilor la Alba Iulia. Alescu credenţional, Nicolae Cristea a fostdelegat de Reuniunea Învăţătorilor de laŞcoalele Poporale Confesionale Ort.Române din Protopopiatele Arădene I-VII să exprime voinţa de unire în nume-le acestei organizaţii profesionale.18 Dupăîncheierea Adunării de la 1 Decembrie1918, învăţătorii prezenţi s-au întrunit într-o consfătuire, în care s-a discutat despresoarta şcolilor româneşti în noile împre-jurări politice şi şi-au exprimat intenţiade a edita un organ de presă “politico-didactic, care să apere interesele corpu-lui învăţătoresc asemenea şi convocareaunui congres al învăţătorilor români”.19
Potrivit relatărilor fiului său, Marin Cris-tea, preluate de istoricul arădean DanDemşea, după 1 Decembrie 1918, Nico-lae Cristea s-a refugiat la Lipova până înprimăvara anului 1919. Chiar dacă afuncţionat ca învăţător cu o vechime depeste 15 ani, după Unirea din 1918, adepus jurământul în faţa membrilorRevizoratului Şcolar Arad, la data de10 Ianuarie 1920.20

În paralel cu activitatea didactică,între anii 1919–1920, a urmat cursurileŞcolii Secundare I-IV din Sântana, fina-lizate cu Testimoniul nr. 7/192021. Între 15octombrie 1919–31 august 1931, Secre-tariatul General din Cluj, Resortul Culte-lor şi Instrucţiunii Publice l-a reconfirmatca titular, prin Ordinul de numire nr.20104/1919, la Şcoala Primară de Statdin localitatea natală.22 În perioada 15octombrie 1919–30 septembrie 1921, afost, din nou, numit ca învăţător în Mân-druloc de către Ministerul Instrucţiunii,prin Ordinul 10280/1919. Aserţiunea esusţinută de bogatul material fotograficpăstrat în arhiva familiei Cristea (Il. 3–7).Acesta a fost beneficiarul unor veniturisuplimentare, ca urmare a participării salela Primul Război Mondial, dar şi a con-diţiilor economice şi financiare precareale acelor ani. Greutăţile materiale cu cares-au confruntat dascălii, dacă facem refe-rire doar la ei, dar şi eforturile de integra-re în structurile noului Stat, au impus oserie de măsuri în beneficiul acestei cate-gorii sociale. Astfel, pe lângă cei 900 lei,acesta mai primea un adaus de război de750 lei, adaus familiar de 1200 lei, adausde scumpete de 1800 lei, “ajutor de ves-timente” de 1100 lei, precum şi adaus deserviciu de 800 lei. Conform OrdinuluiMinisterului Instrucţiunii Naţionale, nr.2483/1919, salariul său de bază încasat dela stat a fost de 3000 lei, în perioada 15octombrie 1919–30 septembrie 1921, lacare s-au adăugat 450 lei/lună, din 1octombrie 1920 până la 31 octombrie1921; gradaţii: 337 lei, 50 bani, din 1octombrie 1920–31 octombrie 1921, pre-cum şi 750 lei în 1 noiembrie 1921; adausde război: 3300 lei, din 15 octombrie 1919– 30 septembrie 1920; adaus familiar:1200 lei, din 15 octombrie 1919 până la30 septembrie 1920; adaus de scumpete:200 lei, din 1 octombrie 1920 până în 31octombrie 1921, precum şi 200 lei în 1noiembrie 1921; adaus de vestimentaţie:1100 lei, din 15 octombrie 1919 – 30 sep-tembrie 1920; adaus de serviciu: 800 lei,din 15 octombrie 1919 până la 30 sep-tembrie 1920.23 Ulterior, prin Ordinul denumire 77719/1932, emis de MinisterulInstrucţiunii, şi prin conţinutul adresei din23 iunie 1931, dascălul Nicolae Cristea afost transferat la Şcoala nr. 3 din Arad.24
În anul şcolar 1931–1932, acesta a fostdetaşat la Şcoala nr. 1, în locul învăţăto-rului Dârlea25, iar din 1 septembrie 1932până în 31 august 1940 la Şcoala nr. 12.Conform Ordinului Ministerului Educa-ţiei Naţionale, nr. 96.226/1939, şi aInspectoratului Şcolar nr. 15242/1939,Rev. 3498/1939, Nicolae Cristea puteacontinua activitatea. Acelaşi Minister,prin Ordinul nr. 22174/1939, a dispusfun c-ţionarea sa în învăţământ. La rândulsău, Inspectoratul Şcolar Timiş i-a adus lacunoştinţă faptul că putea continua activi-tatea de director şi cea de învăţător până latermenul de pensionare cerut de lege.26
Conform Fişei de pensiune, înfiinţată prinDecretul-lege nr. 2207, publicat în Moni-torul Oficial nr. 180, din 7 august 1937,învăţătorul Nicolae Cristea s-a pensionat la1 septembrie 1940, potrivit Ordinuluiministerial 86.707/1940, după o activita-te didactică de 37 de ani. Ordonat şi res-ponsabil, şi-a completat documentul pen-tru a primi la senectute veniturilecuvenite27.Acuitatea, probitatea morală şi o scarăa valorilor clădită pe fondul unei perso-nalităţi puternice i-au asigurat un loc apar-te în rândul cadrelor didactice din vre-mea sa. Figură activă, Nicolae Cristea adobândit numeroase funcţii, care l-au pro-pulsat în rândul elitei intelectuale. Întreanii 1912–1919, a îndeplinit funcţia deprim secretar al Reuniunii Învăţătorilorromâni ortodocşi din comitatul Arad, iarîntre 1906–1912, a fost membru al comi-tetului acesteia.28 În perioada 1910–1914,a făcut parte din comitetul redacWional.Sarcinile ce-i reveneau în această calita-te, le îndeplinea cu maximă responsabili-tate. Activitatea sa s-a concretizat şi înuna scriitoricească. Dintre articolele salepublicate în periodicul Reuniunii Învăţă-torilor amintim: Tolstoi, Din ideile răpo-satului dr. Petru Șpan, Cuza Vodă ori celelegate de recenzarea unor publicaWii ale

epocii29, la finele ultimelor semnându-secu iniWialele “N. C.”. În perioada interbe-lică, respectiv spre finele anului 1921,Asociaţia a început editarea periodiculuibilunar Şcoala primară. Redactorul res-ponsabil al acestuia până la încetarea acti-vităţii publicaţiei, 15 octombrie 1923, afost Nicolae Cristea.30 La 15 noiembrie1919, în cadrul adunării generale desfă-şurată la Şiria, Reuniunea ÎnvăWătorilorRomâni din Dieceza Aradului şi-a schim-bat denumirea în Asociaţia Învăţătorilordin Oraşul şi Judeţul Arad. Continuatoa-re a obiectivelor celei vechi, însă ancora-tă în realităţile şi cerinţele perioadei inter-belice, organizaţia a promovat valorile şitradiţiile culturii şi învăţământului româ-nesc. Un episod demn de menţionat a fostcel din anul 1923, când în cadrul adună-rii generale extraordinare a AsociaţieiRegionale a Învăţătorilor s-a decis ca das-călii din Ardeal, Banat, Crişana şi Mara-mureş să-şi desfăşoare activitatea subforma congreselor şi cercurilor culturale.Faţă de noua tendinţă, preşedintele Aso-ciaţiei Judeţene, în perioada 1922–1932 şivicepreşedinte al Asociaţiei Regionale,Nicolae Cristea a reacţionat negativ. El s-a opus unificării deoarece considera căîn cadrul Congreselor generale “se des-carcă “patimi politice” cu atâta ardoare,încât eroii se pot asemăna cu un “grup desamsari ajunşi la păruială pe chestii mate-riale zădărnicite”.31 În anul 1927, salarii-le tuturor cadrelor didactice au fost amor-tizate. La iniţiativa învăţătorului DimitrieBoariu, din Chişineu-Criş, a fost reorga-nizată Asociaţia Judeţeană a Învăţătorilor.Întruniţi la Ineu în cadrul conferinţei gene-rale din 12 noiembrie 1929, învăţătorii auhotărât reorganizarea Asociaţiei şi stabi-lirea obiectivelor de acţiune în plan social,economic şi cultural, sub preşedinţia luiNicolae Cristea, reconfirmat cu acest pri-lej în funcţia sus numită. În 1935, prinvot secret, Comitetul de conducere alAsociaţiei l-a desemnat din nou ca preşe-dinte pe Nicolae Cristea.32 Ca exponent alelitei intelectuale a lumii rurale, NicolaeCristea a sprijinit fondarea unor instituţiifinanciare, care să faciliteze sătenilor con-tractarea unor credite. De altfel, spre sfâr-şitul secolului al XIX-lea şi începutul vea-cului următor, învăţătorii au acţionat învederea întemeierii la sate a unor institu-ţii de credit, “casse” de păstrare, reuniunide cruţare şi ajutorare. Înfiinţarea băncilorromâneşti a fost privită ca o acţiune deprosperitate a poporului român şi de sal-vare “din ghiarele cămătarilor … care îidespoiau într-un mod ne mai pomenit”. 33
În primăvara anului 1914, la 1 martie, afost înfiinţată Reuniunea de Cruţare şiAjutorare ca Asociaţiune “Pomul” dinMândruloc şi din Jur, în cadrul căreiaacesta a îndeplinit funcţia de notar.34 Întrealte funcţii deţinute se numărau cea desecretar al Secţiei Judeţene a Învăţămân-tului, ca preşedinte al Cercului Cultural alplasei Arad, cea de membru al Comisieide Administraţie a Căminului Studenţescal Judeţului Arad, cea de membru al Con-siliului de Administraţie al Fondului“Gheorghe Lazăr”, cea de preşedinte alAsociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Arad,cea de vicepreşedinte al Asociaţiei Învă-ţătorilor din Ardeal, precum şi cea de pre-şedinte al Băncii nvăţătorilor din JudeţulArad. De asemenea, a îndeplinit şi func-ţia de inspector şcolar al plasei Radna.35 Înperioada interbelică, întreaga familie adobândit Certificatul de naţionalitate, careatestă că era de naţionalitate română,înscrisă la numerele 491, 492, 493, 494,conform articolului 53 şi următoarele dinRegulamentul privitor la constatareanaţionalităţii române.36 Conform unuiextras din Registrul stării civile de nașteri,fiul cel mare al învăţătorului Nicolae Cris-tea, Filaret s-a căsătorit la Cluj, în data de19 iulie 1930, cu Cornelia Constanţa Şte-fiu, potrivit actului cu nr. 384, din 1930.37
După o activitate    prodigioasă, dascăl s-a stins din viaţă în ziua de 24 iulie 1952,la Arad, fiind înhumat în cimitirul dinsatul său natal, Mândruloc. (Il. 8) Perso-nalitate activă, implicat în activităţile cul-tural-educative, sociale, economice şipolitice, Nicolae Cristea a răspuns cerin-ţelor societăţii dinainte şi după realizareaMarii Uniri de la Alba Iulia. De altfel,

întreg corpul didactic arădean, prin che-marea sa, stat mereu în fruntea poporului.Elita autohtonă a constituit liantul sprementalul social al lumii rurale. Dascălii aufost prezenţi în tumultul evenimentelorce s-au scurs în perioada 1867–1918, încare românii, ca entitate etnică în structu-rile monarhiei dualiste, şi-au afirmat dezi-deratele politico-naţionale. Activitatea lors-a afirmat şi mai mult în structurile nou-lui Stat, România, când au putut să con-tribuie la propăşirea culturii şi tradiţiei pro-prii. Generaţia de dascăli formată laPreparandia arădeană, înarmată cu unbogat bagaj de cunoştinţe, instruită în aacţiona în vederea formării noilor genera-ţii care să promoveze valorile româneşti,să implice comunităţile în activităţile eco-nomico-financiare, să combată exceseleşi abaterile de la conduita morală, a avutmisiunea sfântă de a contribui, prin toatemijloacele, la prosperitatea naţiunii româ-ne. 
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Slujire Arhierească în Parohia CinteiÎn Duminica a 4-a din Postul Mare (a Sf.Cuv. Ioan Scărarul), 7 aprilie 2019, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, s-a aflat în mijlocul credincioşilor dinParohia arădeană Cintei, dând curs invitaţieipărintelui paroh dr. Nicu Breda de a deschideSăptămâna duhovnicească ce se va desfăşuraîn această parohie.Cu acest prilej, Chiriarhul arădean asăvârşit Dumnezeiasca Liturghie a SfântuluiVasile cel Mare în biserica parohială cu hramul,,ÎnălWarea Domnului”, din sobor făcând partepărintele paroh și părintele Arhid. Dr. TiberiuArdelean, inspector eparhial.În cuvântul de învăţătură, Chiriarhularădean a vorbit despre ,,Rugăciune şi post”(cf.citirilor scripturistice ale duminicii: Evr. 6;Efes. 5; Mc. 9; Mt.4), cu evidenţierea aparte aînvăţăturii Sfântului Ioan Scărarul desprebiruirea ispitelor pe parcursul urcuşului spiri-tual spre praznicul Învierii Domnului. Înalt-preasfinţia Sa a stăruit asupra folosului cunoaş-terii vieţii şi operei sfântului amintit, mai alesîn răstimpul Postului Mare şi în Anul omagialal satului românesc, care promovează dintot-deauna virtuţile morale şi sociale ale poporu-lui nostru. Totodată, Chiriarhul a făcut o intro-ducere la cuvântările ce vor avea loc însăptămâna duhovnicească ce începe în aceastăparohie.La Sfânta Liturghie au fost prezenţi foartemulţi credincioşi, mulţi dintre ei împărtăşindu-se cu Trupul şi Sângele lui Hristos.Săptămâna duhovnicească în aceastăparohie a ajuns la cea de-a 18-a ediţie şi se vadesfăşura în intervalul 7 – 14 aprilie, fiind invi-taţi mai mulţi duhovnici şi clerici.Slujire Arhierească şi binecuvântare de lucrări înParohia SelişteÎn Duminica a 5-a din Post, (a Sf. Cuv.Maria Egipteanca), 14 aprilie 2019, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a poposit în mijlocul credincioşilordin Parohia Selişte, Protopopiatul Ineu, spre abinecuvânta şi sfinţi lucrările săvârşite la bis-erica parohială cu Hramul ,,Înălţarea Domnu-lui”.Chiriarhul arădean a fost întâmpinat înfaWa bisericii de Pr. Adrian Zaha, protopopulIneului, preoWii din vecinătate și de credincioşiidin sat. După sosire, Înaltpreasfinţia sa asăvârşit slujba de sfinţire a lucrărilor exterioarede reînnoire a bisericii, după care, în bisericaparohială a fost săvârşită Sfânta şi Dum-nezeiasca Liturghie. Din sobor au făcut partePr. Adrian Zaha, protopopul Ineului, Pr. parohIonel Morar, Pr. Florin Gaşpar de la ParohiaCărand şi Arhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial.Chiriarhul arădean a rostit un cuvânt deînvăWătură pus sub titlul ,,Slujirea în Biserică”(cf. Evr. 9; Mc. 10), adică cea adusă lui Dum-nezeu spre laudă şi pentru mântuirea oame-nilor. Aceasta din simţământul adevărateiiubiri ce merge până la jertfă. De aceea, jertfadeplină a împăcării cu Dumnezeu prin iertareapăcatului neascultării dintru început a pro-topărinţilor nu o putea aduce decât Fiul luiDumnezeu prin iubirea desăvârşită faţă deTatăl ceresc şi faţă de toţi cei ce Îl urmează cucredinţă. Credincioşii de împărtăşesc dinaceastă slujbă jertfitoare împlinind cele bine-plăcute lui Dumnezeu şi spre folosul întregiiobşti a Bisericii. Înnoirea bisericii parohiale, înacest cadru, dovedeşte lucrarea spre mântuirea enoriaşilor pentru care Dumnezeu Însuşidăruieşte răsplătirea cerească, a subliniat Înalt-preasfinţia sa.Răspunsurile liturgice au fost date degrupul ,,Trifon Lugojan” al CatedraleiArhiepiscopale din Arad, condus de teologulMarinel Roz.La eveniment au participat şi domnul dep-utat Florin Tripa, precum şi primarii local-ităţilor Cărand şi Beliu.La finalul Sfintei Liturghii, Înalpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop, a hirotesit întruiconom, pe Preacucernicul Părinte IonelMorar, pentru activitatea pastoral-misionarădesfăşurată în mijlocul credincioşilor pe careîi păstoreşte.La rândul său părintele paroh a mulţumitArhipăstorului pentru toate binecuvântările şipentru toată purtarea de grijă, precum și tutur-or credincioşilor implicaţi, ostenitorilor, bine-făcătorilor şi donatorilor pentru frumoaselelucrări de renovare ce s-au săvârşit la sfântabiserică rugând pe Bunul Dumnezeu să ledăruiască multă sănătate, bucurie și mântuire.Sfinţire de troiţă în ParohiaJoia MareÎn Duminica a cincea din Postul cel Mare,14 aprilie 2019, la ceas de seară, Înaltpreas-finWitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a poposit în mijlocul credincioşilor dinParohia Joia Mare, Protopopiatul Sebiş, dândcurs invitaţiei Părintelui paroh Daniel Pavel.

Cu acest prilej, Ierarhul nostru a săvârșitslujba Vecerniei în biserica parohială, dupăcare a sfinWit troiWa ridicată de către enoriașiijoimăreni în cinstea și pomenirea generaluluiConstantin Paulian.Comemorarea a avut loc la împlinirea a100 de ani de la eliberarea localităWii de cătreostașii români aflaWi sub comanda generalului,precum și de la moartea lui eroică.Cu acest prilej, Chiriarhul arădean a ros-tit un cuvânt comemorativ, deschizător alevocărilor făcute de reprezentanţii celorlalteinstituţii, în care a subliniat faptul că în con-tinuarea Centenarului Marii Uniri, anul în cursreprezintă Centenarul instaurării AdministraţieiRomâneşti în această parte de ţară şi care îşi areproprii eroi, între care cel pomenit, a cărui jert-fă la datorie a avut loc în Joia Mare a anului1919. Înveşnicind momentul cu schimbareanumelui localităţii, aceasta are ca semnificaţieînnoirea vieţii atât bisericeşti cât şi naţionale.Jertfa sa, ca şi a tuturor eroilor Patriei, pentrucredinţă şi mântuire, aminteşte pururea biruinţavieţii asupra morţii, lucrare pe care răstimpulPostului Mare o afirmă în pragul sărbătoriiÎnvierii Domnului.La eveniment au participat oficialităWilocale, reprezentanWi ai Armatei, ai AsociaWieiNaWionale a Veteranilor de Război și a Cultu-lui Eroilor, oameni de cultură, istorici, dascăliși numeroși credincioși din parohie și dinîmprejurimi. La momentul potrivit au avut locdepuneri de coroane la troiWa nou sfinWită și s-au Winut cuvântări în care s-a prezentat istoriculevenimentelor comemorate și s-a omagiat per-sonalitatea generalului Constantin Paulian.Duminica Floriilor la CatedralaArhiepiscopală din AradÎn ziua Praznicului Intrării Domnului înIerusalim, 21 aprilie 2019, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, aoficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepis-copală ,,Sfânta Treime” din Arad, înconjuratde un sobor de preoWi și diaconi.Din sobor au făcut parte: Pr. SimionMladin, eclesiarhul catedralei, Pr. GheorgheGogan, Pr. Mircea Cricovean, Arhid. TiberiuArdelean, inspector bisericesc, Arhid. FlorinSirca, inspector școlar, Arhid. AlexandruTiulea.Cuvântul de învăWătură al Chiriarhului afost pus sub titlul ,,Sfânta Taină a Mirului”(cf.citirilor scripturistice ale praznicului: Fil-ipeni 4; Ioan 12), în care este afirmată întreitamisiune a Mântuitorului: învăţătorească, deProfet trimis de Dumnezeu; preoţească, ca şiaducător a jertfei pentru lume şi împărătească,ca şi biruitor asupra răului pentru dobândireaÎmpărăţiei cerurilor. În Vechiul Testament ceicare aveau această misiune primeau ungereasfântă. În Sfânta Evanghelie a praznicului,înainte de relatarea intrării triumfale a Mântu-itorului în Ierusalim, înscrie şi ungerea Sa cumir de nard, în casa lui Lazăr cel înviat, mortfiind de patru zile, lămurind totodată ucenicilorSăi legătura dintre acest act şi jertfa Sa pentrumântuirea lumii, urmată de învierea din morţicare arată victoria definitivă asupra morţii,reînnoirea întregii firi a omului şi a naturii,chezăşia vieţii veşnice, de unde rezultă şiîndemnul pentru fiecare a avea pururea peDomnul în trăirea duhovnicească, potrivitApostolului zilei. În acest context este anunţatăşi sfinţirea Marelui Mir în Joia Mare a Săp-tămânii Patimilor Mântuitorului.Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fostdate de către corul Catedralei Arhiepiscopaledin Arad, condus de către diac. Laviniu Morar-iu. Credincioşii prezenţi, la ieşirea din sfân-ta biserică, au primit ramuri de salcie care aufost sfinţite.Slujba Învierii săvârşită deArhiepiscopul Aradului în ambelesedii ale Penitenciarului AradÎn după amiaza Sâmbetei celei Mari, lainvitaWia domnului subcomisar de penitencia-re Dr. Dan Halchin, directorul PenitenciaruluiArad, Înaltpreasfinţitul Părinte TimoteiArhiepiscop al Aradului, a fost întâmpinat depreotul capelan Vlad OneW și de preotul Bog-dan OneW, preot paroh la parohia Mândruloc.Aceștia au oficiat Slujba Învierii Domnu-lui şi Mântuitorului nostru Iisus Hristosîncepând cu orele 15.00, prima dată în biseri-ca mare, cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” din cadrul Penitenciarului din Arad,apoi la capela secWiei exterioare cu hramul „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil”. Au participat laslujbă peste 250 de persoane private de liber-tate, care s-au rugat pentru ca lumina sfântă săaducă și în sufletele lor bucuria duhovniceascăa Învierii lui Hristos.În cuvântul de învăWătură legat de minuneavenirii Sfintei lumini la Ierusalim, chiriarhul asubliniat însemnătatea acestei sărbători aducă-toare de lumină în viaWa credincioșilor. La final,ÎnaltpreasfinWia Sa le-a transmis tuturor urări debine, rugând pe Dumnezeu să le împlineascătoate bunele dorinWe, să le stingă durerile,necazurile și suferinWele tuturor, ca în lumina șibucuria Învierii să petreacă în pace și mulWu-

mire Sfintele Paști.La sfârșitul slujbei, preotul capelan VladOneţ, preot al UnităWii Penitenciarului dinArad, a mulţumit Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei pentru dragostea şipurtarea de grijă pe care ciriarhul Aradului oare pentru cei aflaWi în suferinWă, precum șipentru îndoita osteneală de a fi în fiecare an înmijlocul persoanelor private de libertate care seaflă custodiate în Penitenciarul din Arad, cuocazia Praznicului Învierii lui Hristos. Dupăcuvântul de mulWumire deWinuWii au primit „Paști” și daruri din partea ArhiepiscopieiAradului, în armonia frumoaselor cântări alePenticostarului, cântate de corul deWinuWilor.Învierea Domnului sărbătorităla Catedrala Arhiepiscopalădin AradMii de credincioşi arădeni au participat laSlujba Învierii şi la Sfânta Liturghie din ziuaPraznicului Învierii Domnului la CatedralaArhiepiscopală din Arad, oficiate de Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, arhiepiscopulAradului, înconjurat de un ales sobor de pre-oţi şi diaconi.În seara zilei, pe platoul din faţaCatedralei Arhiepiscopale, ÎnaltpreafinţitulPărinte Timotei, înconjurat de oficialităWilelocale, de primari, preoţi și credincioși dinîntreg cuprinsul eparhiei arădene, a întâmpinatvenirea Sfintei Lumini, adusă de la Mormân-tul Domnului, din Ierusalim, prin purtarea degrijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,și cu sprijinul Consiliului JudeWean Arad. Cuacest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a rostit o scurtăalocuţiune în care a transmis tuturor credin-cioşilor arădeni ca Sfintele Sărbători să leaducă bucurie în suflet, fiecăruia în parte, tutur-or celor dragi, dar şi apropiaţilor, precum şicelor care sunt departe, plecaţi în străinătate.În noapte, la Catedrala Arhiepiscopală,Arhiepiscopul Aradului a săvârşit slujbaÎnvierii Domnului, înconjurat de soborul pre-oţilor şi diaconilor catedrali, în prezenţa unuinumăr impresionant de credincioşi, adresând,după citirea Cuvântului Sfântului Ioan Gură deAur, un părintesc cuvânt de învăţătură în carea arătat învăţătura de credinţă ortodoxă despreînviere şi viaţă, cu îndemnul de a păstralăsământul sfânt prin trăirea conform acesteia.La Slujba Învierii Domnului precum şi laSfânta Liturghie din ziua de praznic, în acestan, a fost prezenţă Alteţa Sa Regală PrincipesaMaria, fiica cea mică a Regelui Mihai şi aReginei Ana. Alteţa Sa a fost însoţită de cătredomnul Tiberiu Dekany, preşedintele Soci-etăţii Amicii Regelui Mihai.În dimineaţa primei zile de Paşti, Înalt-preasfinţitul Timotei a oficiat Sfânta Liturghiearhierească la Catedrala Arhiepiscopală, încon-jurat fiind de soborul de preoWi si diaconi ai cat-edralei. Cu acest prilej, Chiriarhul arădean avorbit credincioșilor prezenWi în legătura Pas-toralei cu titlul ,,De pe pământ la cer”, despreridicarea omului, şi cu el a întregii creaţii, prinÎnvierea Mântuitorului, subliniind rostulmuncii înnobilatoare, mai ales a celei legate depământ. În cuvântul de praznic Chiriarhul aamintit şi faptul că Biserica noastră a consacratanul acesta satului românesc, precum şi celorcare potrivit unui proverb sfinţesc locul prinjertfelnicia lor. Totodată, salutând participareala slujbele săvârşite cu prilejul Sfintelor Paştia Principesei Maria, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei a amintit legăturile Familiei Regale cuţinuturile arădene prin reşedinţa de la Săvârşin,sat fruntaş, care a dovedit totdeauna respectulfaţă de istoria naţională. De asemenea, Înalt-preasfinţia Sa a mulţumit Alteţei Sale Regalepentru faptul că a ales să sărbătorească SfintelePaşti în Cetatea Aradului şi în special în Cat-edrala Arhiepiscopală din Arad. După sfântaslujbă, Principesa Maria a vizitat reşedinţaarhiepiscopală, fiind preocupată de istoria aces-teia. În după amiaza zilei de praznic, după slu-jba Vecerniei, Înaltpreasfinţia Sa a oferittradiţionala recepţie de praznicul Învierii Dom-nului, ostenitorilor Centrului eparhial, preoţilordin municipiu, reprezentanţilor mănăstirilorarădene, credincioșilor prezenWi, la reşedinţachiriarhală. La această agapă, alături de ceiamintiWi au participat și domnul Iustin Cionca,președintele Consiliului JudeWean Arad şiPărintele Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Fac-ultăWii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad.La final, Chiriarhul a mulWumit domnuluipreședinte al CJA pentru sprijinul acordat caSfânta Lumină să ajungă și la credincioșii ară-deni, anul acesta fiind cel de-al 9-lea an în carelumina sfântă ajunge în toate bisericile şi case-le arădenilor, precum și tuturor celor de faWăpentru participare şi a transmis un părintescsalut familiilor celor prezenţi.Liturghie Arhierească şi hirotonie, la Mănăstirea FeredeuLuni, 29 aprilie 2019, a doua zi de Paşti,când se face şi pomenirea Sfântului MareMucenic Gheorghe, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului s-a aflat în

mijlocul obştii monahale de la MănăstireaFeredeu, Protopopiatul Lipova. Chiriarhul afost întâmpinat de Părintele Arhim. IlarionTăucean, stareWul mănăstirii şi de obştea mon-ahală.Sfânta Liturghie arhierească a fostsăvârşită în altarul de vară de către Întâistătă-torul eparhiei, înconjurat de un sobor de pre-oţi şi diaconi, din care a făcut parte şi Arhid.Dr. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.Cuvântul de învăţătură rostit de către Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a fost despre,,Mărturii sfinte” (cf. Fp. Ap. 1, 12; Ioan 1 şi15-16), din Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţieşi luate din citirile zilei, desigur, incluzând peaceia a Sfântului Gheorghe, cinstit ca biruitoral răului şi ocrotitor al creştinilor în lupta pen-tru câştigarea împărăţiei cerurilor prin darurileÎnvierii Domnului. în acest cadru, Chiriarhul afăcut referire anul omagial al satului româ-nesc, ştiind că numele sfântului pomenit seasociază celui ce lucrează pământul, iar aces-ta în deplinătatea înţelesului, adică material şispiritual, cu tot ceea ce e îndatorat credincio-sul a cultiva pe respectivele planuri derenaştere şi înălţare, a amintit ÎnaltpreasfinţiaSa. În cadrul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa a hiro-tonit întru diacon pe tânărul teolog Emanuel-Ioan Proniuc.La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreacu-viosul Părinte StareW, a adus cuvânt de aleasămulţumire Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis-cop Timotei, pentru prezenţa în mijlocul slu-jitorilor şi pelerinilor veniţi la această zi deprăznuirea a unuia dintre sfinţii ocrotitori aiacestei mănăstiri, preoţilor care au slujit şituturor celor prezenWi.
AGENDA PREASFINMITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Slujire Arhierească în ParohiaSeleuşÎn duminica a IV-a din Sfântul şi MarelePost, Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului aslujit în Parohia Ortodoxă Seleuş, Pro-topopiatul Ineu, înconjurat de un sobor ales depreoţi şi diaconi.La momentul potrivit PreasfinWia Sa aîmpărtăşit zeci de copii şi credincioşi cu Trupulşi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.În cuvântul de învăţătură ierarhul a vorbitdespre credinţă şi post în primul rând, dar şidespre iluminare, cunoaştere şi desăvârşire.Evidenţiind faptul că în perioada Postului Mareavem nevoie de rugăciune fierbinte, de postiremultă adăugată la credinţa puternică, dar săavem grijă să nu postim numai de bucate ci săpostim si sufleteşte. Preasfinţia Sa a vorbit şidespre Sfântul Ioan Scărarul, deoarece dumini-ca de astăzi este unită cu pomenirea SfântuluiIoan Scărarul numindu-l “dascăl al rugăciuniişi al smereniei”, dar şi despre opera sfântuluinumită Scara, punând accent pe întrebarea:,,Oare noi pe ce treaptă a scării ne aflăm?”La final ierarhul a transmis părinteluiparoh şi credicioşilor binecuvântarea Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAraduluiDupă terminarea Sfintei Liturghii, Părin-tele Paroh Stefăniţă Cornel Muţ a adus mulţu-mire în primul rând lui Dumnezeu şi MaiciiSale, Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului pentru binecuvântareadată de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfinţit-ul Emilian Crişanul şi tuturor credincioşilorprezenţi.Pe lângă mulţimea de credincioşi au fostprezenWi şi domnul Primar Cristian Branc,domnul Viceprimar Mila Viorel, membriiConsiliului Parohial dar şi Studenţi dinComitetul de Tineret.Slujire Arhierească în ParohiaCaporal AlexaDuminică, 14 aprilie 2019, PreasfinWitulPărinte Emilian Crișanul, Episcopul vicar alArhiepiscopiei Aradului, a fost întâmpinat înfaWa bisericii din localitatea Caporal Alexa, decătre preotul paroh Liviu- Ion Pamfiloiu, ală-turi de Protopopul Aradului Flavius PetcuW, dealWi preoWi ,oficialităWi și mai mulWi credincioși.A urmat Sfânta Liturghie, unde în cuvântulde învăWătură PreasfinWia Sa a scos în evidenWăviaWa Cuvioasei Maria Egipteanca cât și peri-colul mândriei de a stăpâni pe alWii punând înschimb ajutorarea semenilor.La SfântaLiturghie a fost prezentă doamna prefect aAradului, Florentina Horgea , o delegaWie acomunei Râca din judeWul Argeș, în frunte cudomnul primar Georgel Burcea, oficialităWileorașului Sântana în frunte cu domnul primarDaniel TomuWa și mult popor.La sfârșitul slujbei preotul paroh a mulWu-mit PreasfinWitului Emilian și oficialităWilorprezente.După Sfânta Liturghie a urmat o proce-siune spre parcul central. Aici a avut locintonarea imnului, dezvelirea bustului eroului

Caporal Alexe Ion și salutul militar a plutonu-lui garnizoanei Arad. A urmat o slujbă depomenire a eroului în prezenWa PreasfinWituluiEmilian Crișanul, a preotului Flavius PetcuW,protopopul Aradului, a Pr. militar David Adri-an, Pr. Flavius Ardelean de la Parohia Pânco-ta, a Pr. Lucian ȘtefănuW de la parohia Com-lăuș, a pr. paroh Liviu -Ion Pamfiloiu, și adiaconilor Lehaci Gheorghe și Liviu Bisorca.Pe urmă în armonia fanfarei orașului Sântanas-au depus coroane de flori la monument, ele-vii școlii gimnaziale „Ștefan Augustin Doinaș”au prezentat cântece și poezii patriotice, dupăcare distinsa doamnă Polina Gheorghe a inter-pretat un frumos cântec patriotic din zonaArgeșului.OficialităWile din comuna Râca au adus oplacă comemorativă întru cinstea tânăruluierou și au oferit diplome de recunoștinWă pri-marului orașului Sântana și preotului paroh,Liviu -Ion Pamfiloiu.Sfânta Liturghie în Sâmbăta luiLazăr la Penitenciarul din AradSâmbătă 20 aprilie 2019, în Sâmbăta luiLazăr, PreasfinWitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului aoficiat Sfânta Liturghie în biserica cu hramul„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din cadrulPenitenciarului din Arad.La Sfânta Liturghiealături de PreasfinWitul Părinte Emilian au par-ticipat arhid. Mircea Proteasa, consilier eco-nomic al Arhiepiscopiei Aradului, arhid. Ghe-orghe Lehaci, preot Vlad Sergiu Sandu de laParohia Firiteaz, preot Bogdan OneW de laParohia Mândruloc și preot Vlad OneW, preotcapelan al Penitenciarului din Arad. La Sfân-ta Liturghie au participat angajaWi ai peniten-ciarului din cadrul Sectorului de reintegraresocială, precum și deWinuWi custodiaWi în peni-tenciar. În cadrul Sfintei Liturghii s-au făcutrugăciuni de pomenire pentru ostenitorii șiangajaWii penitenciarului Arad care s-au mutatîn veșnicia lui Dumnezeu.În cuvântul de învăWătură, PS PărinteEmilian a evidenWiat importanWa mărturisiriide credinWă în acestă perioadă a Postului mare,asemănând închisoarea cu un mormânt dincare prin nădejdea învierii și a libertăWii noas-tre vom fi chemaWi să ieșim pentru a începe oviaWă nouă în Hristos. În cuvântul de învăWăturălegat de minunea venirii Sfintei lumini laIerusalim, s-a subliniat însemnătatea acesteisărbători aducătoare de lumină în sufletelecredincioșilor. La final, PreasfinWia Sa le-atransmis tuturor urări de bine, rugând pe Dum-nezeu să le împlinească toate bunele dorinWefolositoare, să le stingă durerile, necazurile șisuferinWele tuturor, ca în lumina și bucuriaÎnvierii să petreacă în pace și mulWumire Sfin-tele Sărbători.La sfârșitul slujbei, preotul capelan VladOneţ a mulţumit Preasfinţitului Părinte episcopEmilian pentru bunăvoinWa sa de a veni săslujească în penitenciarul arădean. Deaseme-nea, a adus mulWumiri Arhiepiscopiei Aradu-lui, reprezentată de ÎnaltpreasfinWia sa dr. Tim-otei Seviciu, care de fiecare dată în preajmamarilor Praznice Împărătești poposește înmijlocul persoanele private de libertate care seaflă custodiate la Penitenciarul din Arad.DeWinuWii participanWi la oficierea SfinteiLitughii, au primit daruri din partea Arhiepis-copiei Aradului, pentru ca bucuria Învierii luiHristos să fie deplină și în inima celor încer-caWi și privaWi de libertate.Hramul Parohiei Arad-Grădişte IIÎn Duminica Floriilor, 21 aprilie 2019,Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, a săvârşitSfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,IntrareaDomnului în Ierusalim”, din Parohia Arad-Grădişte II, înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi. Din sobor au făcut parte Arhim. Teo-fan Mada, vicar eparhial, Arhid. Mircea Pro-teasa, consilier economic, Pr. paroh ViorelRoja, Pr. pensionar Viorel Merluşcă, Pr. pen-sionar Ioan Florea, Arhid. Gheorghe Lehaci.Încuvântul de învăţătură Preasfinţia sa a vorbitcelor prezenţi despre Praznicul Intrării Dom-nului în Ierusalim care reprezintă ultima intrarea Mântuitorului în Cetatea Sfântă înainte depătimirile, răstignirea, moartea şi învierea Sadin morţi. Ierarhul a amintit că pericopaevanghelică ce se citeşte în această zi depraznic ne pune înainte nu doar icoana priete-niei cu Lazăr cel înviat a patra zi de la moarteasa, ci şi pe cele două surori ale lui Lazăr, pre-cum şi tabloul sumbru ce îl evidenţiază peIuda, care mai apoi avea să-L vândă. IntrareaDomnului în Ierusalim reprezintă mergereaSa de bunăvoie spre pătimire şi moarte, iubireaSa smerită faţă de oameni, iar participareanoastră la această sărbătoare şi la întreaga viaţăliturgică a Bisericii preînchipuie intrarea noas-tră în Ierusalimul cel ceresc după ce săvârşimpelerinajul vieţii pământeşti, a subliniat Preas-finţia Sa.În cadrul slujbei, Preasfinţitul Emilian asfinţit ramurile de salcie care mai apoi au fostîmpărţite credincioşilor.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5După Sfânta Liturghie, Ierarhul a sfinţiticoana ,,Intrării Domnului în Ierusalim”, achiz-iţionată prin grija părintelui paroh Viorel Rojaşi aşezată pe frontispiciul bisericii.La finalul Sfintei Liturghii, PărinteleParoh a mulWumit PreasfinWitului EmilianCrișanul pentru bucuria ce le-a prilejuit-o prinparticiparea la acest prim hram al bisericii pre-cum şi tuturor credincioşilor prezenţi.Slujba Învierii la MănăstireaArad-GaiÎn noaptea Sfintelor Paști, de slăvitulpraznic al Învierii Domnului, PreasfinWitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, a slujit la MănăstireaArad-Gai, împreună cu un sobor de preoWi șidiaconi.Slujba de Înviere a debutat cu citireaCanonului Sâmbetei celei Mari, iar apoi, lamiezul nopWii, credincioșii au primit SfântaLumină de la PreasfinWitul Părinte EmilianCrișanul și de la soborul slujitor.După înconjurarea bisericii noi a mănă-stirii, a fost citită Sfânta Evanghelie, în faWalăcașului de cult, urmând apoi cântareaCanonului Învierii, după rânduială.În continuare, PreasfinWitul Părinte Emil-ian Crișanul, împreună cu soborul slujitor, asăvârșit Dumnezeiasca Liturghie în bisericamănăstirii. Răspunsurile liturgice au fost oferitede către un grup de studenWi de la Facultatea deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad.La final, PreasfinWia Sa a rostit un cuvântde învăWătură despre însemnătatea acestui marepraznic. Sărbătoarea Paștelui desăvârșește,recapitulează, pătrunde și dă sens tuturor celor-lalte sărbători ale Bisericii Ortodoxe, pentru căprin Înviere, Dumnezeu evidenWiază valoareainfinită a persoanei umane. De aceea, întreagaBiserică se roagă și cântă de Sfintele Paști:„Acum toate s-au umplut de lumină: cerul șipământul și cele de sub pământ”, a mai arătatPreasfinţitul Părinte Emilian.La final, Preasfinţia Sa a urat clerului,monahilor și dreptmăritorilor creștini dinArhiepiscopia Aradului ca bucuria, lumina șipacea Învierii Domnului să le cuprindă inim-ile, familiile și comunităWile, îmbrăWișându-văpe toWi și pe fiecare în parte cu mărturia sfân-tă: „Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat”!”A doua zi de Paşti la CatedralaVeche din AradÎn cea de-a doua zi de Paşti, PreasfinţitulPărinte Emilian Crişanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, a săvârşit SfântaLiturghie ăn Catedrala Veche din Arad, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconi ai Cate-dralei Vechi, în prezenţa unui mare număr decredincioşi.Din sobor au făcut parte Pr. Flav-ius Petcuţ, protopopul Aradului, Pr.prof.dr.Cristinel Ioja, decanul Facultăţii de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, Pr. Tra-ian Micoroi, parohul Catedralei, Pr. prof. dr.Ioan Tulcan, Pr. lect. dr. Ioan Lazăr, Arhid.Gheorghe Lehaci şi Diac. Liviu Bisorca.În cuvântul de învăţătură, Ierarhul a expli-cat pericopa evanghelică a zilei precum şi atroparului praznicului Învierii Domnului,arătând că prin jertfa Sa pe Cruce, Hristos ne-a ridicat pe toţi din moarte.La momentul împărtășirii zeci de credin-cioși, majoritatea copii, au primit Trupul șiSângele Mântuitorului.Răspunsurile liturgice au fost date deCorul de tineret al Catedralei Vechi, dirijat dedomnul conf. Mircea Buta.La final, Preasfinţia Sa i-a felicitat pepărinţii slujitori la Catedrala Veche pentru toatădăruirea şi jertfelnicia pe care o depun la Sfân-tul Altar, le-a mulţumit tuturor credincioşilorpentru participarea la Sfânta Liturghie şi atransmis binecuvântarea şi dragostea părin-tească a Înaltpreasfinţitului Părinte ArhiepiscopTimotei.Sfinţire de spaţiu pentru rugăciune în Clinica LaserSystem din VladimirescuSâmbătă, 13 aprilie 2019, cu binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, PS Părinte EmilianCrişanul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului, însoţit de pr. Gheorghe Gligor, con-silier social la Centrul Eparhial, a savârşit slu-jba de sfinţire a unui spaţiu de rugăciune în inc-inta Clinicii Laser System, din cartierul ViaCarmina, loc. Vladimirescu.Spaţiul de rugăciune a fost amenajat pringrija d-nei director administrativ Motoi Mari-cica din dorinţa de oferi celor 100 de pacienţiposibilitatea de a se ruga într-un loc unde să-şi găsească şi pacea sufletească.Cu acest prilej PS Părinte Emilian le-adăruit pacienţilor şi angajaţilor Spitalului sfinteicoane, încurajându-i pe bolnavi cu frumoasecuvinte de suflet, iar angajaţilor le-a mulţumitpentru lucrarea generoasă pe care o desfăşoară.În acest spital sunt îngrijiri paleative, recu-perare medicală şi sunt trataţi cei care suferă deAlzheimer. Arhiepiscopia Aradului va asigu-ra asistenţa religioasă permanentă în acest spi-tal.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 
 Alternative în predarea Religiei, la Colegiul de Arte,,Sabin Drăgoi” din AradLa Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” Arada avut loc marţi, 2 aprilie 2019, o activitatedemonstrativă susţinută de către diac. prof.Teuca Călin. Activitatea s-a desfăşurat doar lanivelul cadrelor didactice, tema fiind Alterna-tive în predarea Religiei – Platforma e-learn-ing Moodle. După cuvântul de bun venitadresat de doamna director Trandafir Dorina,părintele profesor a prezentat, pe scurt ceînseamnă Platforma Moodle şi ce înseamnă săai în sprijinul predării resursele moderne deeducare. Apoi, s-a vizionat o oră desfăşurată înanul 2011, prin colaborarea a trei profesori,din trei şcoli, la care s-a utilizat această Plat-formă on-line. Lecţia a avut loc în colaborareaColegiului de Arte „Sabin Drăgoi” Arad, prinprof. Călin Teuca, cu Şcoala Gimnazială„Mihai Eminescu”, prof. Adriana Ciucaş, şiColegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”, prof.Răzvan Surcel. La activitate au participat PreacuviosulPărinte Iustin Popovici, Consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, Preacucerniculpărinte Ioja Cristinel, decanul Facultăţii deTeologie Ortodoxă din Arad, Preacucerniculpărinte Gavra Pompiliu, directorul Seminaru-lui Teologic din Arad, Preacucernicul părinteArhidiacon Sirca Florin, Inspector de Religieîn cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Aradşi mai mulţi profesori de Religie din oraş şijudeţ.La finalul întâlnirii, au luat cuvântul părin-tele decan accentând relaţia cadrelor didacticeale Facultăţii de Teologie cu profesorii dereligie din învăţământul preuniversitar şi rolulacestora de a forma adevăraţii creştini. Apoipărintele consilier a transmis binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, apreciind pozitiv activitateadesfăşurată şi metodele moderne de predare alereligiei într-o lume în care copiii folosesc atâtde mult mijloacele moderne de informare.Părintele inspector a tras concluziile activ-ităţii susţinând importanţa unor astfel de lecţiidin care cadrele didactice pot învăţa unele dela altele şi în care îşi pot împărtăşi experienţe,eşecuri, dar mai ales realizări ale lor în muncacu inimile tinerilor.Conferinţa ASCOR Arad:,,Mâniaţi-vă şi nu greşiţi”Cu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului şi lainvitaţia adresată de Cătălin-Iulian Drăgan,Preşedintele filialei A.S.C.O.R din Arad, Pr.Prof. Univ. Dr. Vasile Vlad, Profesor la Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, asusţinut marWi , 2 aprilie 2019, în sala festivă aFacultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din Arad, conferinţa cu tema „MâniaWi-vă și nu greșiWi – Mânia în perspectiva vieWiiduhovnicești ”. Această conferinWă este a treiadin șirul de conferinWe organizate de A.S.C.O.RArad din această perioadă a Postului. Moder-atorul conferinWei a fost Radu-Mihai Popovici.Activitate desfăşurată la biserica din Bocsig: ,,Chemarealemnului – Chemări de toacă”MarWi, 02 aprilie 2019, sub titlul”Chemarea lemnului – chemări de toacă”, s-a desfășurat o frumoasă activitate la care auparticipat elevi din diferite clase de la ȘcoalaGimnazială ”Vasile Pop„ Bocsig, însoWiWi decătre profesoara de Religie Ortodoxă ClaudiaBun și preacucernicul părinte paroh DragoșTeodor de la Biserica Ortodoxă ”Sf. MareMc. Gheorghe” Bocsig . Această activitateeste încadrată în Proiectului educaWional”LăsaWi copiii să vină la Mine”, proiect ce sedesfășoară între Școala Gimnazială ”VasilePop” Bocsig și Parohia Ortodoxă Bocsig, însemestru al II-lea a anului școlar în curs.CântăreWul bisericesc Cilan Ioan de la Bis-erica Ortodoxă ”Sf. Mare Mc. Gheorghe” Boc-sig, le-a exemplificat copiilor ritmul în care sebate toaca la Bocsig și le-a povestit cum cuceva timp în urmă, toWi feciorii din localitateaveau propria toacă acasă și cum aceștia exer-sau în perioada Postului Mare, încât răsuna totsatul de sunetul lemnului, de chemări de toacă,de îndemn la rugăciune.Copiii au fost încântaWi de această activi-tate, îndrăgind și dorind tot mai mulWi și tot maimult să exerseze fiecare. Aceștia și-au arătatvirtuozitatea în a mânui ”lemnele cele sună-toare”, fiecare în felul și în ritmul inimii lui, caexpresie a credinWei ridicând spre cer din inimicurate rugăciune, dar și ca expresie a tradiWieinoastre strămoșești ce dorim să o ducem maideparte. Cei mai râvnitori, cei mai atenWi laexplicaWiile părintelui și ale noastre, cei maitalentaWi dar și cei care au reușit să bată toacacel mai mult au primit din partea noastră căr-ticele de rugăciuni și iconiWe.

Cabinete socio-medicale reorganizate la AradJoi, 4 aprilie 2019, cu binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, au fost reorganizate noile cab-inete medicale ,,Sfinţii Doctori fără de arginţiCosma şi Damian” ce funcţionează în cadrulSectorului social al Arhiepiscopiei Aradului,pentru a veni în sprijinul persoanelor care au osituaţie financiară precară, persoanelor cuhandicap, persoanelor în vârstă care nu au niciun venit sau care au o pensie mică, pensiesocială, familiilor cu mai mulWi copii, per-soanelor fără loc de muncă și altele.Cu prilejul acestui eveniment, Pr. Gheo-rghe Gligor, consilier social a săvârşit o slujbăde sfinţire a cabinetelor în prezenţa medicilorvoluntari şi a beneficiarilor. În aceste cabinetesunt consultaţi în mod gratuit pacienţi cu prob-leme ce ţin de medicină generală, cardiologie,ORL, pediatrie, interne, dermatologie, hema-tologie, psihiatrie ş.a.Cabinetele medicale din cadrul Arhiepis-copiei Aradului au luat fiinţă urmare solic-itărilor tot mai frecvente primite la CentrulEparhial din partea persoanelor defavorizatepentru consultaţii, tratamente medicale şimedicamente, cu binecuvântarea Înaltpreas-finWitului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, în anul 2003 când s-a amenajat şi s-a dat în folosinţă un spaţiu care să fie utilizat înacest scop. Din 2013 ele funcWionează în parteneriatcu AsociaWia AMFOR Arad și au ca destinaWieoferirea de consultaWii medicale pentru 10 spe-cializări, iar cu sprijinul farmaciilor, distribuireade medicamente pacienWilor se face în modgratuit.Biserica Ortodoxă Română a sprijinit per-manent actul medical, sub oblăduirea ei luândfiinţă primele unităţi spitaliceşti din ţara noas-tră.Acţiune socială a militarilorarădeni în sate de pe ValeaMureşuluiNe găsim în frumoasa perioada aprimăverii în care întreaga natură renaște laviaWă și ne dă parcă un impuls întregii noastrefiinWe, făcându-ne să fim mai receptivi dupăamorWeala iernii.Suntem la mijlocul Postului ce precedePraznicul Învierii Domnului și, continuândtradiWia începută în urmă cu câWiva ani, încer-căm să ajutăm. A ajuta este imperativ atuncicând semenul tău se află într-o situaWie delicată.Astfel, militarii din Cetatea Araduluiîmpreună cu Paraclisul “Trei Insule” alArhiepiscopiei Aradului au vizitat mai multefamilii din satele de pe Valea Mureșului, încer-când să aducă o rază de bucurie pe feWelebătrânilor și ale copiilor cu o situaWie mai puWinfericită. Prin efortul mai multor oameni inimoșiau fost împărWite peste 500 kg de alimente,obiecte de uz casnic, articole vestimentare și ovorbă bună, de încurajare și izvorâtă dindragoste pentru semeni.Excursie tematică a copiilor dingrupa duminicală a Parohiei Arad-Micalaca Veche ISâmbătă, 6 aprilie 2019, copiii din grupaduminicală a Parohiei Ortodoxe RomâneArad-Micălaca Veche I, însoWiWi de preotulparoh, precum și de șapte cadre didactice dinparohie, au participat la o excursie în orașulTimișoara, vizitând Catedrala Mitropolitană,Muzeul Satului BănăWean și Grădina Zoolog-ică din Timișoara, având ca principal obiectivconștientizare valorilor tradiWionale ale satuluiromânesc.Această ieșire a fost organizată de cătreParohia Arad-Micălaca Veche I, în primulrând ca o recompensă adusă copiilor care înfiecare duminică vin la Sfânta Biserică și seimplică activ în viaWa parohiei, dar și ca o acWi-une cultural-educativă ce se înscrie în cadrulmanifestărilor prilejuite de proclamarea anului2019, ca „An omagial al satului românesc (alpreoWilor, învăWătorilor și primarilor gospo-dari)”.Copiii au poposit prima dată la CatedralaMitropolitană din Timișoara, unde s-au închi-nat moaștelor Sfântului Ierarh Iosif cel Nou dela Partoș, li s-a prezentat istoricul catedralei, aucântat și s-au rugat împreună cu preotul paroh,după care au vizitat Colecţia de artă bise -ricească veche a Arhiepiscopiei Timişoarei,aşezată în subsolul Catedralei Mitropolitane.Al doilea obiectiv a fost vizitarea Muzeu-lui Satului BănăWean apoi grădina zoologică dinapropiere.Grupa duminicală s-a format în lunaoctombrie 2018 și numără între 25-30 de copii,care în fiecare duminică, supravegheaWi de pro-fesori și învăWători din parohie, au diferite activ-ităWi cultural-educative și religioase, învăWândpricesne pe care le cântă în strana bisericii.Profesori şi elevi ai SeminaruluiTeologic arădean în pelerinaj Cu binecuvântarea ÎnaltpreasfinWituluiPărinte Arhiepiscop Timotei și la iniWiativadomnului profesor Marius Lăscoiu-Martin,

profesor de Muzică bisericească, în zilele 6-7aprilie, seminariștii arădeni însoWiWi de doamnaprofesor Ana-Maria Botezatu și domnul sec-retar Cătălin-Iulian Drăgan au avut bucuria dea lua parte la un frumos pelerinaj având caobiective: Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea,Mănăstirile Ciucea, Florești și Nicula din Clujși Mănăstirile Parva și Salva din WinutulNăsăudului.Protos. Chiril Zăgrean, stareWul așezămân-tului Parva, a deschis cu drag porWile mănăstiriipentru a-i găzdui pe tinerii seminariști. Aceș-tia au participat la slujba de priveghere (sâm-bătă seara) și au dat răspunsurile la SfântaLiturghie duminică dimineaWă. Pelerinajul afost făcut posibil cu sprijinul financiar al uneifamilii binevoitoare și a însemnat un real urcușspre Înviere pe scara nevoinWelor PostuluiMare. S-a vizitat și centrul orașelor Oradea șiCluj-Napoca, precum și Muzeul Memorial“Octavian Goga” Ciucea.Corala Catedralei Arhiepiscopaledin Arad a oferit răspunsurile liturgice la Catedrala Patriarhalădin BucureştiÎn Duminica a 4 –a din Postul Mare (a Sf.Cuv. Ioan Scărarul), 7 aprilie 2019, cu binecu-vântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patri-arhul Bisericii Ortodoxe Române, răspunsurileliturgice la Sfânta Liturghie săvârşită în Cate-drala Patriarhală au fost oferite de Corala Cat-edralei Arhiepiscopale din Arad, dirijată deDiac. Laviniu Morariu.Sfânta Liturghie a fostsăvârşită de Preasfinţitul Părinte VarlaamPloieşteanul, Episcop vicar patriarhal. Dinsoborul slujitor a făcut parte şi Părintele SimionMladin, administratorul şi eclesiarhul Cate-dralei Arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” dinArad, care a fost delegat de către Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, să însoţească grupul de corişti la Bucureşti.Săptămână duhovnicească înParohia ŞilindiaCu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiArhiepiscop Timotei, în perioada 1-7 aprilie2019, în parohia Şilindia, cu hramul „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel”, a avut loc Săptămâ-na duhovnicească, o săptămână cu adevăratbinecuvântată de Dumnezeu, prin preoţii Săi.În fiecare seară, începând cu orele 18:00, afost prezent câte un preot, care a slujit împre-ună cu preotul paroh, rostind, apoi, un cuvântde învăţătură.Ultima seară duhovnicească a avut locduminică, 7 aprilie, când a avut loc întrunireacercului pastoral-misionar Târnova.Seara a început cu săvârşirea Tainei Sfân-tului Maslu, unde a slujit un sobor format din12 preoţi. Conferinţă Naţională dedicatăPatriarhului Nicodim Munteanu la Facultatea deTeologie Ortodoxă din AradCentrul de Studii Teologice-Istorice și dePrognoză Pastoral-Misionară al FacultăWii deTeologie Ortodoxă Ilarion V. Felea, din cadrulUniversităWii Aurel Vlaicu din Arad, orga-nizează în 2019 o serie de manifestări acade-mice integrate în tema propusă de SfântulSinod al Bisericii Ortodoxe Române pentruacest an omagial.Pe date de 9 aprilie 2019, în aula Fac-ultăWii de Teologie Ortodoxă din Arad a avutloc deschiderea conferinWei naWionale intitu-lată: Patriarhul Nicodim Munteanu și memo-ria istorică a interbelicului românesc.După rostirea rugăciunii, părintele pro-fesor Dr. Cristinel Ioja, decanul FacultăWii deTeologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea” din Arada deschis manifestarea, salutând pe cei doi ier-arhi, pe delegatul conducerii UniversităWii“Aurel Vlaicu” din Arad, Prof. Univ. Dr.Alexandru Popa, precum si invitaWii, reprezen-tând UniversităWile din București, Sibiu șiCraiova. În alocuWiunea sa acesta a evidenWi-at bucuria comunităWii academice arădene de agăzdui, în cadrul Centrului de Studii al Fac-ultăWii, o manifestare știinWifică dedicată mem-oriei istorice recente. Prin acestea, Facultateade Teologie din Arad rămâne înscrisă în efor-tul promovării constante a unor cercetări ști-inWifice care să aducă reale contribuWii în ariateologiei românești.Seria conferinWelor a fost deschisă de cătreÎnaltpreasfinWitul Arhiepiscop Dr. TimoteiSeviciu, evocând câteva gânduri inedite,amprentate de valoarea experienWei directe cumomente și personalităWi legate de vremurile încare și sub care și-a purtat patriarhatul Preferic-itul Nicodim.În continuare au fost prezentate urmă-toarele referate: Patriarhul Nicodim Munteanuîn anii regimului comunist din România – PSConf. Univ. Dr. Emilian Crişanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului și cadru didac-tic la Facultatea de Teologie Ortodoxă dinCraiova; Patriarhul Nicodim Munteanu subvremi – Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Chifăr,Facultatea de Teologie Ortodoxă “AndreiSaguna” din Sibiu; Răspunsul Bisericii Orto-doxe Române la provocările severe ale istoriei

în timpul păstoririi Patriarhului NicodimMunteanu – Pr. Prof. Univ. Dr. Mihail Săsău-jan, Facultatea de Teologie Ortodoxă “lustin-ian Patriarhul” din Bucureşti; PatriarhulNicodim Munteanu şi Biserica OrtodoxăRomână în tensiunile celui de-al doilea RăzboiMondial – Pr. Lect. Univ. Dr. Ştefan Negre-anu, Facultatea de Teologie Ortodoxă “lIlari-on V. Felea” din Arad; Patriarhul NicodimMunteanu, traducător neobosit şi îndrumătoral activităţii tipografice – Pr. Lect. Univ. Dr.Gabriel Basa, Facultatea de Teologie Orto-doxă “lIlarion V. Felea” din Arad.După prezentarea tuturor contribuWiilorștiinWifice, de către referenWi, a fost organizatăo sesiune de dezbateri pe marginea ideilorprezentate.Activitate metodică la ŞcoalaGimnazială din ŞimandJoi, 11 aprilie 2019, la Școala GimnazialăȘimand s-a desfășurat o activitate metodicădedicată profesorilor care predau disciplinaReligie ortodoxă la școlile din zona Chișineu-Criș – Sântana. Activitatea demonstrativă afost susWinută de d-na prof. Gosta Carmen-Cornelia de la Școala din Șimand.Tema aleasă a fost din programa clasei aV-a și s-a intitulat ,,Rela<ia dintre sărbătorilereligioase și celelalte sărbători”. La activitateau luat parte cei 21 de profesori de Religieortodoxă care activează în școlile din zonaCriș-Sântana, din partea Inspectoratului Șco-lar JudeWean Arad fiind prezent inspectorul despecialitate, părintele Arhidiacon Florin Sirca.De asemenea profesorii participanWi s-au bucu-rat și de prezenWa Preacuviosului părinte dr.Iustin Popovici, Consilier cultural al Arhiepis-copiei Aradului, dar și de cea a Precuviosuluipărinte dr. Nicolae M. Tang, lector al Fac-ultăWii de Teologie ,,Ilarion V. Felea” din Arad,și fiu al comunei. La activitate a fost invitat săia parte și părintele Gosta Gabriel, parohul bis-ericii din Șimand.Tot în acest context, activitatea a avut și oparte practică și anume profesorii participanWi,în frunte cu invitaWii, s-au deplasat la bisericaortodoxă din localitate, aflată în vecinătateașcolii, unde, la mormântul celor doi preoWi mar-tiri Cornel Popescu și Cornel LeucuWa, s-asăvârșit de către Preacuviosul părinte NicolaeM. Tang o slujbă de pomenire a acestora.Concurs de bătut toaca în Parohia PrunişorÎn săptămâna a V-a din Postul Mare, încadrul întâlnirilor săptămânale ale grupuluicatehetic „Sfântul Stelian” din ParohiaPrunișor, s-a organizat un concurs de bătuttoaca.Acest eveniment a reunit un număr de 30de copii și tineri, fiecare dintre aceștia avândcâte un rol de îndeplinit. Astfel, unii au fostjuraWi, iar alWii concurenWi. Fiecare participant afost răsplătit pentru munca depusă printr-odiplomă și câteva cărWi.Scopul principal al acestui eveniment afost în primul rând, ca tinerii să redescoperecomorile satului românesc, una dintre acesteafiind și „bătutul toacei” și totdată de a fi înîmpreună lucrare și comuniune frăWească.Acest eveniment încadrându-se în contextulanului omagial.Într-un text apocrif siriac, care datează dinsecolul al V-lea sau al VI-lea se consemneazăfaptul că după ce Noe a finalizat construireaarcăi, Dumnezeu i-a poruncit acestuia să facăo toacă din lemn și de asemnea și un ciocan dinacelași lemn, cu ajutorul căreia informapoporul de iminenWa potopului și în acelașitimp, îi îndemna să se pocăiască și să se con-vertească. Prin aceasta înWelegem că toaca arefundamente vechi-testamentare.Așadar, acest eveniment a fost un prilej debucurie sufletească și înălWare duhovnicească.Ediţia a XVIII –a a Săptămânii duhovniceşti înParohia CinteiSăptămâna duhovnicească, ediWia aXVIII-a 2019, s-a încheiat duminică 14aprilie în Parohia Ortodoxă Cintei.Devenită de 18 ani tradiWie și comuniune,bucurie și continuitate locală, Săptămânaduhovnicească reprezintă un arc de timpde creștere, cunoaștere și maturizare pentrucredincioși, o perioadă în care, în istoriabisericii locale și, îndeosebi, în istoria vieWiiliturgice, s-au petrecut evenimente sub-stanWiale, fapte de relaWie inter-ortodoxă, debucurie și pregătire pascală.ÎnaltpreasfinWitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a deschis Săp-tămâna duhovnicească (07 aprilie 2019)prezentând un Cuvânt înălWător și pilduitordespre „Rugăciune și Post”. PreasfinWitulPărinte Siluan, Episcopul Eparhiei Orto-doxe din Ungaria și locWiitorul Daciei Felix,a fost prezent la Vecernia cu pavecerniWa demarWi, 09 aprilie 2019, prezentând o temăce se circumscrie frumos Anului Omagialîn Patriarhia Română: „Promovarea valo-rilor morale în consolidarea satului româ-nesc”. Continuare în pagina 7

Actualitate eparhială – Aprilie 2019



Urmare din pagina 6CeilalWi conferenWiari au fost PărinteleEmanuel Tăpălagă, Vicar Eparhial al Epis-copiei Daciei Felix din Serbia (tema: „Mân-tuirea omului prin Biserică”), Părintele VidicanMarius, parohia Ortodoxă Română Bătaniadin Eparhia Ortodoxă Română a Ungariei(tema: „Îndemnuri duhovnicești despre Post înurcușul spre Înviere”), Protos. Clement Ior-dache, Mănăstirea Hodoș-Bodrog (tema: „Cul-tivarea virtuWilor în viaWa creștină”), PărinteBirău Alexa, Parohia Ortodoxă Chisindia(tema: ) Părintele Ciprian Ilica, Parohia Orto-doxă Sintea Mică (tema: „Rolul conștiinWei înviaWa creștină cu îndemnuri spre pocăinWăpotrivit canonului Mare”), și Arhim. Conf.Univ. Teofan Mada, Vicar Eparhial alArhiepiscopiei Aradului (duminică 14 aprilie,cu tema: „Liturghie vie pentru o Biserică înîntregime însufleWită de tainele celebrate”).Săptămână duhovnicească înFilia StoineştiLa finalul celei de-a cincea săptămâni aPostului Mare, credincioșii Filiei Stoinești, dinParohia Ortodoxă Rogoz de Beliu, s-au aflatîntr-un amplu program duhovnicesc. Sâmbătăseara, la slujba vecerniei a participat PărinteleNicolae Monea, de la Parohia Tăgădău.Duminică, în cadrul Sfintei Liturghii, Biseri-ca Ortodoxă SfinWii Arhangheli Mihail siGavril din Stoinești, i-a avut ca invitaWi pe oparte din elevii Școlii Generale din Craiva,împreună cu doamna director Mihaela Trânc,doamna invăWătoare Laura Trânc și domnulprofesor de religie, Marius Jurcă. Dupăsăvârșirea Sfintei Liturghii, copiii au recitatpoezii, au cantat pricesne și au prezentat o fru-moasă scenetă, întregul program fiind destinatÎnvierii Domnului și Mântuitorului NostruIisus Hristos.Tot în Duminica a V-a din Post, a avut locși Taina Sfântului Maslu. În încheierea acesteiseri binecuvântate, dar și a acestei frumoasesăptămâni, Părintele Radu Sas le-a vorbitdespre statornicia în credinWă pe final de post,subliniind faptul că la capătul postului neașteaptă răsplata ostenelii, care este bucuriaÎnvierii Domnului. Cântecul care te cheamă la rugăciune. Ediţia a XI-a,GurahonţÎn cadrul parteneriatului dintre BisericaOrtodoxă Gurahonţ şi Liceul „Ioan Buteanu”cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei Seviciu, în fiecare an, înaceastă perioadă, în Parohia Gurahonţ, încadrul programului catehetic „Hristosîmpărtăşit copiiilor” se desfăşoară Concursulde bătut toaca „Cântecul care te cheamă larugăciune”, cu premii de Sfintele Paşti. Anulacesta în data de 16 aprilie 2019 a avut loc ceade-a XI ediţie a concursului, care s-a desfăşu-rat în curtea bisericii în faţa unui public formatdin elevi si părinţi.La acest concurs au luat parte un număr de71 de elevi din următoarele școli: Liceul „IoanButeanu” GurahonW, Școala Gimnazială„Lazăr Tâmpa” Almaș, Școala Generală Dieciși Școala Primară Zimbru, Școală GeneralăNr.7 din Făgăraș, jud.BrașovÎn deschiderea concursului a vorbitPreacuviosul Părinte Iustin Popovici, consili-er cultural al Arhiepiscopiei Aradului, care atransmis binecuvântarea ÎntâistătătoruluiEparhiei arădene și a apreciat în mod deosebitbunele legături existente între biserică și școalăla GurahonW, pentru promovarea educaWieicopiilor și tinerilor din întreaga vecinătate aGurahonWului. După aceasta, părintele consili-er a felicitat organizatorii, în mod special pepărintele paroh MoW Dorel și conducerea liceu-lui din GurahonW și a urat mult succes partici-panWilor. Concursul a fost juriat de: din parteaSfintei Arhiepiscopii PC. Părinte ConsilierCultural Iustin Popovici, Preaonoratul părinteBotea Alexandru protopop al Sebișului, dinpartea Bisericii ortodoxe GurahonW Pr.parohMoW Dorel, Diacon MoW Aurelian Iulian. Dinpartea Liceului ,,Ioan Buteanu”, dir. PăiușanTeodor, dir.adj.Vesa Ciprian, prof. de muzicăBrânda Nicoleta, prof. de religie MuW Ana.În timpul deliberării juriului eleva BraicaIonela a prezentat un istoric în ce privește,,Toaca” , de asemenea a recitat o poezie despreToacă și a cântat o priceasnă.La final au fost acordate premii și menWi-uni. De asemenea, fiecare concurent a primit odiplomă de participare din partea Liceului,,Ioan Buteanu” Gurahonţ, iar din parteaArhiepiscopiei Aradului și Parohiei Gurahonţo iconiWă și dulciuri.Părintele Profesor VasileMihoc a conferenţiat la AradLa Teatrul clasic „Ioan Slavici” a avut locmarWi, 16 aprilie 2019, o conferinWă publică cutema „Iisus Hristos, viaWa noastră”, având invi-tat pe Părintele Profesor Vasile Mihoc, o per-sonalitate spirituală cu o bogată activitate teo-logică și misionară internaWională. Evenimentulcultural-misionar și biblic-liturgic a fost orga-nizat cu binecuvântarea ÎnaltpreasfinWituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, și s

-a bucurat de prezenWa PreasfinWitului PărinteEpiscop Emilian Crișanul.Concertul Coralei preoţilorArhiepiscopiei Aradului în Parohia LipovaZiua de marWi 16 aprilie 2019 s-a consti-tuit într-o adevărată zi binecuvântată de Dum-nezeu pentru credincioșii Parohiei Ortodoxedin Lipova, care au primit oaspeWi de seamă lavremea Vecerniei și anume membrii CoraleiPreoWilor Arhiepiscopiei Aradului conduși decătre Arhid. Dr. Tiberiu Ardelean care cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinWitului Arhiepis-cop Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului au poposit în parohie pentru un eveni-ment deosebit, şi anume concertul de cântărireligioase din Postul Mare a Coralei.Corala PreoWilor Arhiepiscopiei Araduluieste compusă din preoWi din întreaga Arhiepis-copie care pe lângă calităWi muzicale deosebiteau în comun și dragostea faWă de muzica corală.Pe lângă osteneala slujirii sfintelor slujbe laaltarele parohiilor lor, iată, în această perioadă,preoţi din Arhiepiscopia Aradului aduc prinintermediul cântărilor specifice Postului Maresimţământul de necuprins în cuvânt al dorinţeiomului de sfinţenie. Repertoriul a cuprins piesede o deosebită profunzime şi sensibilitate, cuun mesaj actual şi dătător de speranWă pentrucălăuză dreaptă spre Înviere. Astfel, ceiprezenţi au putut asculta „Suflete al meu…” deMihail Berezovschi, „Până când Doamne…”de Dimitrie Bortneanschi, „Ușile pocăinWei…”de Nicolae Lungu, „Miluieşte-mă Dum-nezeule…” de Gheorghe Cucu, „Miluiește-mă Doamne că sunt strâmtorat…” de IosifRomulus Botto, „Cămara Ta…” de NicolaeLungu, „Şi era la ora a şasea…” de Gh.Mandicevschi precum și alte frumoasepricesne din această perioadă.Conferinţă susţinută de PSPărinte Emilian Crişanul încadrul Serilor Duhovniceşti dela Catedrala VecheÎn seara zilei de 17 aprilie 2019 Preas-finWitul Părinte Dr. Emilian Crișanul, EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Aradului, a confer-enWiat în sala de festivităWi a Parohiei Arad-Centru, Catedrala Veche, în cadrul ciclului„Serile duhovnicești de la Catedrala Veche”.Tema aleasă s-a intitulat „Omul între lumină șiîntuneric”, subiectul fiind de o deosebităimportanWă și actualitate, încadrându-se înperioada Postului Mare pe care o parcurgem.PreasfinWia sa a mărturisit la început că arăspuns cu bucurie invitaWiei la searaduhovnicească pentru a împărtăși un cuvânt defolos care își are izvorul în cuvintele lui Hris-tos. Fiind creaWi de Dumnezeu și purtând chip-ul Lui iubim lumina, ceea ce este un lucrufiresc.PreasfinWitul Emilian și-a structurat cuvân-tul despre lumină și întuneric pornind dinVechiul Testament de la Cartea Facerii, con-tinuând cu Noul Testament, Sfânta TradiWiecu referire la scrierile SfinWilor PărinWi și texteleliturgice, iar la final a fost abordată situaWiaomului contemporan, care făcând parte dinBiserică caută să găsească și să trăiască înlumină. În finalul cuvântului PreasfinWitul Emiliana evidenWiat chemarea din noaptea de Înviere„VeniWi de luaWi lumină” ca fiind o modalitatede a ne face o introspecWie și a vedea câtălumină am acumulat până acum, dacă suntemoameni care ne bucurăm de lumina harului luiDumnezeu din noi. Întreaga noastră existenWătrebuie să fie în lumină, bucurându-ne că lumi-na lui Hristos este viaWa noastră, fiind și luminăunii pentru alWii spre ÎmpărăWia lui Dumnezeu.După încheierea conferinWei a urmat osesiune de dialog cu cei prezenWi, adresându-se o serie de întrebări cu privire la subiectulprezentat. La final părintele Ioan Tulcan amulWumit PreasfinWitul Părinte Dr. EmilianCrișanul, preoWilor și credincioșilor prezenWi,pentru frumoasa și folositoarea întâlnire.Etapa eparhială a ConcursuluiNaţional Cultural-Artistic:,,Hristos – sufletul satului meu”Joi,18 aprilie, cu binecuvântarea Înalt-preasfinWitului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a avut loc la Arad etapa eparhială aConcursului Naţional Cultural-Artistic „Hris-tos: sufletul satului meu”.Concursul desfăşu-rat în contextul Anului omagial al satului româ-nesc în toate eparhiile Patriarhiei Române, afost implementat în Arhiepiscopia Aradului, încele patru protopopiate ale eparhiei, prin Biroulde catehizare a tineretului din cadrul Sectoru-lui Cultural-Învăţământ şi s-a desfăşurat con-form calendarului propus la nivel naţional, cuîncepere în luna decembrie a anului 2018 şi cufinalitate în luna aprilie a acestui an.La Centrul eparhial din Arad, o comisieaprobată de Chiriarhul nostru, a jurizat lucrărilecopiilor şi tinerilor câştigătoare de la fiecareprotoierie, desemnând ocupanţii primelor treilocuri pe eparhie, conform criteriilor dinmetodologia de concurs. În urma jurizării,locul I l-a ocupat grupul catehetic al Parohiei

Prunişor, Protopopiatul Sebiş, coordonat decătre Părintele paroh Florin-Ioan Avram.Reprezentanţii grupului vor participa la cere-monia de premiere din data de 21 mai 2019,care va avea loc la Bucureşti, cu ocazia hra-mului Catedralei Patriarhale.Concertul Coralei preoţilor laCatedrala Arhiepiscopală dinAradJoi, 18 aprilie, în Catedrala Arhiepiscopală”Sfânta Treime” din Arad, în prezenWa și cubinecuvântarea Întâistătătorului Eparhiei noas-tre, ÎnaltpreasfinWitul Părinte Arhiepiscop, Dr.Timotei Seviciu, după slujba de seară de laCatedrală, în absida dreaptă, cei treizeci și unude părinWi coriști, însufleWiWi de dragoste pentrumuzica de cor, dirijaWi de părintele arhidiaconDr. Tiberiu Ardelean, i-au introdus pe credin-cioșii prezenWi în duhul Postului Mare.Prezentarea concertului a fost făcută depărintele Petru Ursulescu, de la ParohiaMicălaca-Nouă.Ca o încununare a întregii seri a venitcuvântul ÎnaltpreasfinWitului nostru PărinteArhiepiscop, Dr. Timotei, care a subliniat fap-tul ca această perioadă este benefică pentrucurăWarea sufletului, constituind un momentdeosebit în urcușul pe scara virtuWilor spre a nebucura cu adevărat de Lumina Sfântă a Învieriilui Hristos.Seminariştii arădeni în vizitămisionar-duhovnicească la Penitenciarul din AradJoi,19 aprilie 2019, în perioada PostuluiMare, la invitaţia preotului capelan Vlad OneWde la Penitenciarului Arad, Seminarul Teo-logic Ortodox din Arad, repezentat prin pr.prof. Pompiliu Gavra, director și profesor lacatedra de Istorie a Bisericii OrtodoxeRomâne, însoWit de Prof. Ştefan-Adrian Bugyiprofesor de Educaţie muzicală și Ansamblucoral, alături de un grup de elevi seminariști, auoferit deţinuţilor o rază de lumină şi de năde-jde, prin conferinWa cu titlul „Taina Învierii luiHristos”, ce s-a desfăşurat în Biserica Peni-tenciarului din Arad.Pe parcursul întâlnirii elevii teologi, diri-jaWi de profesorul Ştefan-Adrian Bugyi au inter-pretat mai multe cântări specifice perioadeiTriodului , spre bucuria tuturor celor prezenWi.La final, deţinuţii au interpretat alături de ele-vii seminariști mai multe Pricesne. Părintelecapelan Vlad Oneţ a mulţumit oaspeţilor, asig-urând Seminarul Teologic Ortodox de toatădragostea şi de buna colaborare şi pe viitor.Procesiunea sălcuţelor şi sfinţirea Centrului de Cateheză în Parohia ScânteiaTradiţia Pelerinajului de Florii în parohiaScînteia – Domeniul Lupaş, protopopiatulArad, îmbrăcată în programul misionar-cul-tural „Sărbătoarea Sălcuţelor” ajunsă la ediţiaa V-a, a fost încununată anul acesta cu sfinţireaCentrului de Mediere a Implicării Comunitare– Centrul M.I.C „Prietenii Mei” (Ioan 15,14).Din încredinţarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul EparhieiAradului, procesiunea cu sălcuţele, VecerniaFloriilor, sfinţirea sălcuţelor şi sfinţirea Cen-trului M.I.C „Prietenii Mei” au fost săvârşite decătre Părintele Consilier Cultural al Arhiepis-copiei Aradului Protos. Dr. Iustin Popovici.Alături de credincioşii parohiei Scînteia, lasărbătoare au luat parte invitaţi din parohiileînvecinate: Şimand, Andrei Şaguna, ZimandCuz, Arad și Sîntana, P.C. Iustin Popovici fiindînsoţit în slujire de către preot Mircea Hurdea,parohia Şimand, preot Vlad-Sergiu Sandu,parohia Firiteaz și preot Gabriel Ioan Vladu,parohia Scînteia.Centrul M.I.C „Prietenii Mei”, proaspătinaugurat, a fost gazda unui program cultural-religios special susţinut de: Corul „Eutherpe”al Colegiului Naţional de Arte „Sabin Dră-goi” cu o suită de piese sub titlul „IstoriaMuzicii”, Grupul Coral al Asociaţiei „Anasta-sis Orbis” din Şimand condus de Pr. MirceaHurdea, Alexandru Şomlea cu un recital lapian. Acelaşi centru a găzduit, pe parcursulsărbătorii, pentru copii şi tineri, ateliere decreaţie în artă tradiţională a satului românesccoordonate de Loredana Postolache – Asoci-aţia „Chemarea Naturii”, artă culinară şimeşteşuguri.Centrul îşi propune pe viitor să mediezeimplicarea comunităţii pentru comunitate, prinactivităţi cum ar fi: cateheze pentru toatevârstele, cursuri de formare şi educaţie non-for-mală, dialoguri tematice şi de socializare pen-tru tineri din medii sociale-culturale-religioase diverse, ateliere practice de arte şimeşteşuguri, activităţi sportive, excursii, acţi-uni complementare de asistenţă socială şi med-icală, programe pentru „Școala Altfel” şi altele,fiind de asemenea pusă la dispoziţia publicu-lui şi o bibliotecă de peste 1000 de volume real-izată cu sprijinul Bibliotecii Judeţene „Alexan-dru D. Xenopol” Arad prin implicareadomnului director Ionel Dorel Sinaci.Sărbătoarea de astăzi şi Centrul M.I.C.„Prietenii Mei” sunt rezultatul aplicării în viaţa

de zi cu zi a principiilor de viaţă creştină dăruitenouă de Mântuitorul Iisus Hristos şi asumateprin implicare de către credincioşii parohieicu sprijinul Asociaţiei „Mobilizează-te”, aDomeniului Lupaş prin domnul Marian Lupaşşi echipa, şi prin colaborarea şi aportul Con-siliului Judeţean Arad şi a Centrului CulturalJudeţean Arad reprezentaţi de vicepreşedinteRăzvan Cadar şi respectiv director Ionel Bul-buc.Întreaga manifestare se înscrie atât înspecificul Anului Omagial al satului românescproclamat de Patriarhia Română cât şi înconştiinţa spirituală şi civilizaţională a uneiEuropa Christiana supusă încercărilor unuiprezent aflat în redefiniri identitare şi provocăriculturale, morale şi fiinWiale.Duminica Floriilor laMănăstirea Hodoş-BodrogSute de credincioşi au participat şi în acestan la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie dinDuminica Floriilor, la străvechea mănăstireHodoş-Bodrog din Arhiepiscopia Aradului.Credincioşii prezenţi au avut prilejul să seînalţe sufleteşte şi prin faptul că în aceastămare zi de praznic împărătesc, continuându-se o tradiţie de ani, răspunsurile liturgice aufost date de Corul mixt al Facultăţii de Teolo-gie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, diri-jat cu multă măiestrie de maestrul dr. MirceaButa, conferenţiar universitar la instituţia teo-logică amintită. Corul mixt obişnuieşte ca înfiecare Post Mare să organizeze un pelerinaj lacea mai veche mănăstire atestată documentardin ţara noastră, la Hodoş-Bodrog, pentru a seruga şi înălţa spiritual alături de vieţuitorii aces-tei mănăstiri.La momentul pricesnei, s-a cântat Cântecde Florii, de Timotei Popovici iar în timpulÎmpărtăşirii şi Miruirii credincioşilor s-au cân-tat mai multe cântări specifice perioadei Pos-tului Mare: Miluieşte-mă Dumnezeule, deGheorghe Cucu, (aranjament pentru cor mixtde Nicu Moldoveanu), Cămara Ta, de Nico-lae Lungu şi Uşile pocăinţei, de pr. Ioan Şerb.Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Pro-tos. Dr. Nicolae Tang, lector universitar la Fac-ultatea de Teologie din Arad şi vieţuitor alsfintei mănăstiri. Cuvântul său s-a axat pe treidirecţii: legătura dintre învierea lui Lazăr şiPraznicul Floriilor, intrarea Domnului înIerusalim, praznic al mesianităţii Mântuitoru-lui şi totodată, începutul Sfintelor Pătimiri aleMântuitorului.La finalul slujbei, părintele protos. IustinPopovici, consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului, a mulţumit domnului conf.dr.Mircea Buta şi tuturor coriştilor pentru împre-una slujire şi răspunsurile liturgice date în chipînălţător transmismiţând mulţumiri alese Părin-telui Prof.Univ.Dr. Cristinel Ioja, decanul Fac-ultăţii de Teologie Oortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad şi Părintelui Traian Micoroi,Parohul Catedralei Vechi din Arad, care auînlesnit prezenţa corului la mănăstire, iar lafinal a transmis sărbători cu bucurie şi luminătuturor pelerinilor prezenţi la sfânta slujbă.Ateliere de cateheză şi creaţieartistică prepascală în ParohiaGrădişte IIPrin implicarea părintelui paroh ViorelRoja, sâmbătă 20 aprilie 2019, la Parohia Orto-doxă Grădiște II, în ajun de hram, au avut loco serie activităWi dedicate copiilor din parohie: ateliere de cateheză, creaWie artistică prepas-cală, jocuri în aer liber, la care au participat unnumăr de peste 30 de copii, sub atenta îndru-mare a doamnei preotese Roja FloricuWa și adoamnelor profesoare Georgiana Maria șiLoredana Ciumpe.Copiii au pictat icoane pe lemn cu scenaIntrării în Ierusalim a Domnului, au realizat ouădecorative pictate în culori acrilice, au cântat șis-au jucat, bucurându-se împreună în ajun dehram.În cadrul parohiei au loc săptămânal aces-te ateliere la care participă copiii din cartier devârstă școlară și preșcolară, toate fiind sprijinitede biserică, cu binecuvântarea ÎnaltpreasfinWi-tului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.Aceste activităWi au un mesaj unic și profund,care este, ca întotdeauna, un mesaj de comu-niune, de iubire și de nădejde.Hramul bisericii din Parohia ŞaguLa praznicul Intrării Mântuitorului înIerusalim, credincioșii parohiei ortodoxe Șagu,Protopopiatul Arad, și-au sărbătorit hramul.În dimineaWa zilei s-a săvârșit Sfânta Liturghieîn cadrul căreia s-au împărtășit mulWi credin-cioși. Sărbătorirea hramului a continuat îndupă-amiaza zilei, când s-a săvârșit TainaSfântului Maslu, la care au slujit mai mulWipreoWi. Pe lângă preoWii din vecinătate, din soborau mai făcut parte: pr. prof. univ. dr. CristinelIoja, decan al FacultăWii de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad, iar delegatul Înalt-preasfinWitului Părinte Arhiepiscop Timotei afost PC Părinte dr. Iustin Popovici, consiliercultural în cadrul Arhiepiscopiei Aradului.După terminarea slujbei, părintele decana rostit un bogat cuvânt de învăWătură, în cadrul

căruia a subliniat câteva idei cu privire laperioada în care ne aflăm, precum și la impor-tanWa slujbelor care se săvârșesc în timpul Săp-tămânii celei Mari. De asemenea, le-a vorbitcelor prezenWi despre menirea omului și despreîmplinirea acestuia, care depășește materiali-tatea, scopul final al fiecăruia fiind îndum-nezeirea. A încheiat prin a menWiona impor-tanWa trăirii comunităWii într-o comuniunefrăWească închegată în jurul lui Hristos. Dupăaceasta, părintele consilier a continuat ideeapărintelui decan, cu privire la importanWa trăiriiîn comuniune a membrilor întregii comunităWi,amintind și de tema centrală pe care o prop-une Anul omagial al satului românesc (al pre-oKilor, învăKătorilor și primarilor gospodari). Înacest context, l-a felicitat pe părintele parohpentru activitatea frumoasă pe care o des-fășoară în cadrul comunităWii parohiale și pen-tru modul în care se implică în viaWa acesteia.La iniWiativa chiarhului arădean, Înaltpreas-finWitul Părinte Arhiepiscop Timotei, părinteleconsilier i-a oferit doamnei Emilia BrăneW, pri-marul comunei Șagu, „pentru sprijinul constantoferit Parohiei Șagu și a parohiilor aparWină-toare comunei”, un Hrisov de cinstire. Deasemenea, i-a oferit acesteia și o icoană diptic,mulWumindu-i, în numele Centrului Eparhial,pentru deschiderea pe care o are în perma-nenWă faWă de comunităWile parohiilor ortodoxede pe raza comunei pe care o reprezintă. Lafinal, părintele paroh Marius Ardelean le-amulWumit preoWilor pentru prezenWă, precum șicredincioșilor pentru dragostea și implicareaarătate faWă de activitatea religioasă din local-itate.Seri duhovniceşti în ParohiaCrocnaPerioada Postului Mare trebuie să fie pen-tru fiecare creștin un urcuș duhovnicesc, operioadă de trăire mai intensă a credinWei și deînmulWire a faptelor bune. Cu binecuvântareaÎ.P.S. Părinte Arhiepiscop Timotei, Arhiepis-copul Aradului, la iniWiativa Preotului parohBej Florin în Parohia Crocna din Protopopiat-ul Sebiș serile de vineri din perioada PostuluiMare au fost pentru a treia oară seriduhovnicești, seri în care preoWii invitaWi au slu-jit și au Winut fiecare un ziditor cuvânt de învăWă-tură, pentru zidirea sufletească a credincioșilor.De asemenea perioada serilor duhov -nicești a fost încununată în Duminica IntrăriiDomnului în Ierusalim prim prezenWa în numărmare a credincioșilor la Sfânta biserică îmbră-caWi în portul popular al locului și prin recitalulde pricesne ”Vorbea Iisus de pe colină” susWin-ut de tânărul Rori Manolache.Procesiunea ,,Drumul Crucii”la Mănăstirea Hodoş-BodrogCu binecuvântarea ÎnaltpreasfinWituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, șiprin purtarea de grijă a Preacuviosului PărinteStareW protos. Grigorie Timiş, și în acest an, înVinerea Mare, sute de credincioși au participatla Procesiunea ,,Drumul Crucii”, la străvecheamănăstire Hodoș-Bodrog. Procesiunea dinacest an a fost condusă de PreasfinWitul PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului. După Slujba Ceasurilor cares-a săvârșit în biserica nouă a mănăstirii,soborul de de slujitori în frunte cu PreasfinWit-ul Părinte Emilian Crișanul, au plecat în pro-cesiune pe ,,Drumul Crucii”, făcând câte unpopas la fiecare dintre cele 14 cruci, unde s-aucitit pericope evanghelice, s-au înălWat rugăci-uni. PreasfinWitul Părinte Emilian Crişanul – arostit o meditaţie duhovnicească, bazată peargumentele scripturistice şi patristice, în carea arătat semnificaţia şi puterea Crucii în viaţanoastră ca şi creştini precum şi facptul că dru-mul crucii este o însoWire a Mântuitorului spreIerusalimul cel ceresc. Datoria noastră este de-a ne asuma crucea împreună cu Hristos pentrua fi părtași bucuriei învierii, a mai arătat Preas-finţia Sa.La finalul precosiunii, Preasfinţitul PărinteEmilian a transmis binecuvântarea şi dragosteaChiriarhului arădean, a ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei şi a dorit tuturorcelor prezenţi, obştii monahale, în frunte cuPărintele stareţ Grigorie Timiş şi pelerinilorprezenţi un praznic cu multă bucurie şi lumină.Cântările liturgice pe parcursul întregiiprocesiuni au fost asigurate de către membriiGrupului vocal ,,Sfântul Ioan Hrisostom”, con-dus de domnul Prof. Drd. Paul Krizner. Dru-mul Crucii durează aproximativ trei ore, iarpelerinii au de parcurs aproximativ patru kilo-metri.CERCURI MISIONARE
În luna Aprilie au avut loc Cercuri pas-toral-misionare în următoarele parohii arădene:- Protopopiatul Arad: Sânpaul; Secusigiu;Semlac; - Protopopiatul Ineu: Şilindia,- Protopopiatul Lipova: Covăsânţ; Radna; - Protopopiatul Sebiş: Filia Feniş;Luncşoara; (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului: www.episcopiaaradului.ro) 
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Miercuri, 3 aprilie – a participatla manifestările prilejuite de Ziua Jan-darmeriei Române, care au avut loc lasediul InstituWiei Prefectului.Duminică, 7 Aprilie – A săvârșitSfânta Liturghie în biserica ParohieiCintei, predica având ca titlu ,,Rugă -ciune și post”. Totodată, Chiriarhul afăcut o introducere la cuvântările cevor avea loc în săptămâna duhovni-cească ce începe în această parohiecare a ajuns la cea de-a 18-a ediWie.MarNi, 9 aprilie – A participat ladeschiderea conferinWei naWionale inti-tulată: „Patriarhul Nicodim Mun -teanu și memoria istorică a interbe-licului românesc”, evocând câtevagânduri inedite despre PreafericitulNicodim. A prezidat ședinWa Perma-nenWei Consiliului Eparhial al Arhie-piscopiei Aradului.Miercuri, 10 Aprilie – A partici-pat la Denia Canonului Mare de laCatedrală, rostind un  cuvânt edifica-tor. Duminică, 14 Aprilie – A slujitSfânta Liturghie la biserica ParohieiSeliște, Protopopiatul Ineu, unde asăvârşit și slujba de sfinţire a lucrărilorexterioare de reînnoire a bisericii. Pre-dica a fost pusă sub titlul ,,Slujirea înBiserică” (cf. Evr. 9; Mc. 10). La fina-lul Sfintei Liturghii, Chiriarhul ară-dean a hirotesit întru iconom, pe Prea-cucernicul Părinte Ionel Morar, pentru activitatea pastoral-misionară desfă-şurată în mijlocul credincioşilor pe care îi păstoreşte. La ceas de seară,Chiriarhul arădean a săvârșit slujba

Vecerniei în biserica din Parohia JoiaMare, Protopopiatul Sebiş, după carea sfinWit troiWa ridicată de către enoriașiîn cinstea și pomenirea generaluluiConstantin Paulian.Joi, 18 Aprilie – A participat laslujba de Te-deum urmată de spove-dania preoWilor de la Catedrala istorică.A slujit Vecernia la Catedrală, urmatăde concertul Coralei preoWilor Arhie-piscopiei Aradului, rostind un cuvântde apreciere.Duminică, 21 Aprilie – A slujitSfânta Liturghie la Catedrală, predicafiind pusă sub titlul ,,Sfânta Taină aMirului” (cf. Filipeni 4; Ioan 12).Luni, 22 Aprilie –A prezidat ședi-nWa PermanenWei Consiliului Eparhialal Arhiepiscopiei Aradului.Miercuri, 24 Aprilie – A partici-pat la manifestările organizate cu pri-lejul sărbătorii Zilei Veteranilor deRăzboi, unde a Winut o alocuWiune.Joi, 25 Aprilie – A slujit împreu-nă cu membrii Sfântului Sinod la sfi-nWirea Marelui Mir care a avut loc înCatedrala Patriarhală.Vineri, 26 Aprilie – A slujit DeniaProhodului Domnului la Catedrală,rostind cuvântul de învăWătură despre„Prohodul Domnului”.Sâmbătă, 27 Aprilie - A dat uninterviu „mesajul pascal” la TV-Aradși Radio Timișoara. A participat laSfânta Liturghie în Catedrală, apoi a

oficiat Slujba Învierii Domnului laPenitenciarul Arad, și aceeași la Cape-la SecWiei Exterioare a Penitenciaru-lui, rostind de fiecare dată cuvânt deînvăWătură. A primit la Catedrală Sfân-ta Lumină de la Mormântul Mântui-torului, spre împărWire preoWilor dinîntregul judeW. La slujba de Înviere pelângă autorităWile locale s-a aflat șiAlteWa Sa Regală Principesa Maria aRomâniei.Duminică, 28 Aprilie – A oficiatslujba Învierii cu un cuvânt de învăWă-tură la Catedrală, apoi Sfânta Litur-ghie predicând despre ,,ViaKă și lumi-nă” (cf. Faptele Ap. 1; Ioan 1). Laprânz a primit la ReședinWa arhiepis-copală pe AlteWa Sa Regală PrincipesaMaria a României. De asemenea a slu-jit Vecernia la Catedrala istorică și aparticipat la recepţia de praznic laReședinWa eparhială.Luni, 29 Aprilie – A slujit SfântaLiturghie la Mănăstirea Feredeul dinDeal, în biserica cu hramul „SfântulMare Mucenic Gheorghe”, predica fiindpusă sub titlul ,,Mărturii Sfinte” (cf. Fp.Ap. 1, 12; In 1și 15-16). În cadrul sluj-bei, a hirotonit întru diacon pe tânărulteolog Emanuel-Ioan Proniuc.MarNi, 30 aprilie – A slujit Sfân-ta Liturghie la Catedrală, cu un cuvântde praznic. Pr.Dr. Vasile Cucu Secretar eparhial

Itinerar chiriarhal al ÎnaltpreasfinNitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Aprilie 2019

AGEN�IA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

ARAD - CENTRUL „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”:B-dul Revolu=iei, Nr. 30, Tel./Fax: +4 0257.466.784,Email: arad@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00
REȘI�A - CENTRUL „SF. AP. PETRU ȘI PAVEL”: Str. Republicii, Nr. 1, Tel./Fax: +40255.255.135, Email: resita@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00

BUCUREȘTI - BASILICA TRAVEL: S . Doamnei, Nr.20 Tel./ Fax: +4021.316.35.03 Mobil: 0741 260 424, Email: office@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00www.pelerinaj.ro    www.basilicatravel.ro

AgenWia de Pelerinaje ”Basilica Travel” a Patriarhiei Române vă invită să partici-paWi într-un pelerinaj în Vara Sfântă șiEgipt, cu zbor direct din București. Pro-gramul este destinat meditaWiei și rugăciu-nii și cuprinde cele mai cunoscute locuri:Calea Crucii, Sfântul Mormânt al Domnului, Mănăstirea Sfântul Antoniecel Mare și Sfântul Mina, Piramidele etc.

AgenWia de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită săparticipaWi la pelerinaje în Grecia, pentru a vă bu-cura de întâlnirea în rugăciuni cu sfinWii mult iubiWi șide poporul nostru. Amintim: Biserica Sfântul Dimi -trie din Salonic, Mănăstirile din Ansamblul Mona-hal Meteora, Mănăstirea Sfânta Treime din insulaEghina, unde sunt moaștele Sfântului Ierarh Nec-tarie, Biserica Sfântul Ioan Rusul de la Prokopi,șiMănăstirea Sfântul Mucenic Eferm cel Nou.

AgenWia de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participaWi la un nou program de
pelerinaj în Viena (tur pietonal în centru
Ringstrase), tur pietonal al orașului
Bratislava, tur pietonal al orașului Praga și
tur pietonal în Budapesta. Specific pelerina-
jului este și participarea la Sfânta Liturghie
la Biserica Românească din Viena.

Vă așteptăm să veniWi la pelerinaje în Turcia-Capadocia, în care aveWi prilejul să vizitaWi locuribiblice și istorice foarte importante. CatedralaSfânta Sofia din Constantinopol, Casa MaiciiDomnului din Efes și Mormântul SfântuluiApostol și Evanghelist Ioan, Izmir (vechea cetateSmirna păstorită de Sfântul Mucenic Policarp),Chilia Sfântului Simeon Stâlpnicul, Muzeul înaer liber Goreme și Terasele Calcaroase etc.

Vă invităm să participaWi la un pelerinajîn Grecia și Italia. Printre obiective,menWionăm: Biserica Sfântului Dimitriedin Salonic, Biserica Sfântul Spiridondin Corfu, tur pietonal în Roma:Columna lui Traian, Colosseum-ul,Vatican, Fontana di Trevi. BisericaSfântul Nicolae din Bari, VeneWia, tre-cere prin Budapesta etc.

AgenWia de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participaWi la un pelerinaj în Georgia
și Armenia. Printre obiectivele pelerinajului,
menWionăm: Biserici, monumente istorice,
clădiri și pieWe din Erevan, locașurile de
închinare din Georgia sunt unice în lume,
printre acestea menWionăm: Catedrala Sioni,
Mănăstirea Jvari, Mănăstirea David Gareja etc.

AgenWia de Pelerinaje ”Basilica Travel”
a Patriarhiei Române vă invită să partici-
paWi într-un pelerinaj în Israel-Iordania-
Sinai, cu trecere prin cele mai frumoase
locuri: Ierusalim, Betleem, Nazaret,
Muntele Nebo, Madaba, Petra, Mănă-
stirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele
Sinai etc.

Basilica Travel organizează pelerinaje înRusia. Obiectivele acestui pelerinaj suntnumeroase. Printre cele mai cunoscute,menWionăm: Mănăstirea Diveevo, în carese află moaștele Sfântului Serafim deSarov, Moscova - tur de oraș cu ghid,închinare în cele mai importante locașuri:Biserica Sfânta Matrona, Catedrala SfântulVasile Blajenul, Sankt Petersburg etc.


