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Ţăranul român trăieşte într-ocuprinzătoare viziune metafizică şi reli-gioasă. Viaţa sa este străbătută de unbogat suflu mistic. Aşezat la limita întrefizic şi metafizic cu încălcări în ambe-le domenii, conştient de această aşeza-re dramatică, ţăranul român îşi exerci-tă fiinţa pentru a depăşi trecătorul din el.Trăieşte condiţia materială cu conşti-inţa că a rămâne în ea înseamnă a rămâ-ne în păcat. Pentru împlinirea rosturilorsale superioare de om răspunde cu ointensă viaţă interioară şi religioasă.Aşezarea sa în lume şi viaţă este în aşafel întocmită, încât luptă pentru împă-carea şi câştigarea unui prisos de bine însensul soartei sale de fiinţă spirituală1.Necuprinsul lumii acesteia, taine-le ţesute în fiece făptură, în fiece chip,în fiece act şi trecere, tainele existen-ţei sale însăşi, îl fac să răspundă, îl facsă lupte pentru cucerirea sensului şisprijinului absolut: Dumnezeu.Dumnezeu, pentru ţăranul românnu este o idee ci o realitate vie, nu estedincolo ci este pretutindeni. Omul,pentru ţăranul român nu este o expre-sie a pământului acesta ci a cerului, aspiritului. Omul vine aici de la Dum-nezeu şi trebuie să lucreze (aşa căzutcum e) în sensul Lui.Se înţelege deci că în satul româ-nesc străvechi, credinţa nu este o acti-vitate în care socialul domină, nu esteun fenomen care se produce mecanicîn virtutea cine ştie căror legi sociale.Religia aci este o adevărată şi cea maide seamă activitate spirituală, loc deobârşie şi dezvoltare a tuturor forţelorde creaţie ale ţăranului.

Activitatea spirituală şi deosebite-le forme pe care le ia în satul româ-nesc, sunt o expresie firească şi nece-sară stării şi soartei omului aici. Peaceastă cale el îşi alungă urâtul (meta-fizic sau social), îşi lărgeşte condiţiilede viaţă, sporeşte creaţia şi se recrea-ză pe sine în sensul legilor sale origi-nare.Credinţa apare în viaţa satului nos-tru ca o expresie a nevoilor omului dea-şi găsi o cale de împăcare şi stabili-tate a existenţei lui în lume. Legat deanumite legi, înconjurat de lucruri alcăror rost nu-l ştie deplin şi de forţecare îl depăşesc până la nimicire, omulîşi rânduieşte viaţa şi învinge acestecondiţii numai prin credinţa sa şi prinlegătura cu Dumnezeu. Puterile salede gând şi faptă îşi au originea înaceastă legătură.

Viaţa religioasă a satului cuprindeo seamă de fenomene, care printr-oabstracţie pot fi reduse la două cate-gorii: un sistem de reprezentări şi unulde practici religioase care dau expresieconcretă celor dintâi. La temelia amân-durora stă trăirea religioasă, forţa inte-rioară care însufleţeşte şi face cu putin-ţă funcţionarea celorlalte două.O concepţie de viaţă, o reprezen-tare a lumii şi ordinii care o ţine, odeterminare a sensurilor şi căilor ceduc la cucerirea absolutului, toate aces-tea desigur într-o dominantă creştină,iată în câteva cuvinte alcătuirea religieiîn satul românesc. Credinţe si acte,trăiri şi sforţări practice, rosturi, sensurişi acte care transfigurează, experienţecare deschid ca pe o carte învăţăturacea mai înaltă şi apropie tainele. Esteîn viaţa religioasă a satului românesc

străvechi, atâta suflu, atâta tumult,atâta sens şi bogăţie, încât cu greu unobservator  neavizat ar putea surprin-de ceva din adâncurile vieţii spiritua-le, ci cu mult mai sigur va prinde apa-renţe lipsite de conţinut.Să trecem acum spre formele careîngrădesc această viaţă, spre chipurileobişnuite şi statornice ale acestor feno-mene spirituale. Viaţa religioasă asatului capătă chip în primul rând înbiserică. Biserica este aci aşezământultradiţional care organizează şi îndrumăviaţa religioasă. Să vedem ce înseam-nă această afirmaţie. Biserica este unaşezământ tradiţional pentru că închi-de formal o experienţă îndelung repe-tată, o experienţă de milenii. Cu toatecă biserica aşa cum se înfăţişeazăastăzi are un caracter oficial, de stat, ease păstrează dincolo de oficial în popu-lar. Rădăcinile adânci aici sunt.Biserica organizează şi îndrumăviaţa religioasă a satului. Prin aceastavoim să spunem că în rosturile saleesenţiale şi actuale, biserica răspundereligiozităţii, răspunde nevoilor inte-rioare ale ţăranului şi dă totodată rân-duielile necesare promovării spiritua-lităţii săteşti.Despre importanţa Bisericii pentruviaţa satului, Lucian Blaga spunea înanii 1937: „mi-aduc aminte: vedeamsatul aşezat înadins în jurul bisericii şial cimitirului, adică în jurul lui Dum-nezeu şi al morţilor. Această împreju-rare, care numai tîrziu de tot mi s-apărut foarte semnificativă, ţinea oare-cum isonul întregei vieţi, ce se des-făşura în preajma mea. Împrejurarea

era ca un ton, mai adînc, ce împrumu-ta totului o nuanţă de necesar mister.Localizam pe Dumnezeu în spaţiul rit-ual de după iconostas, de unde îl pres-imţeam iradiind în lume. Nu era aceas-ta o poveste, ce mi s-a spus ca multealtele, ci o credinţă de neclintit.Făceam o tranşantă deosebire între„povestea poveste” şi „povestea ade-vărată”. Topografia satului era plinăde astfel de locuri mitologice. Lafiecare pas perspectivele se adînceau şise înălţau”2.Biserica satului privită în câmpulsău de activitate, are două mari cate-gorii de fapte. Pe deoparte este litur-ghia duminicală a cărei rânduială areun caracter oficial mai pronunţat. Pe dealtă parte sunt o seamă de acte reli-gioase care privesc viaţa omului îndeosebitele sale vârste şi situaţii spe-cifice de la naştere până la moarte şicele care apar în legătură cu casa şiîndeletnicirile sale zilnice. Acestea auo rânduială tradiţională mai pronunţa-tă şi un caracter local mai arhaic.Liturghia, în viziunea popularăromânească „este şi cosmică, se săvâr-şeşte în locaşul tainic al sufletuluiromânesc. Când va înceta săvârşireaacestei liturghii cosmice în sanctuarulcel lăuntric al etnicului românesc, vaînceta şi existenţa neamului nostru caneam”3. Ţăranul român a înţeles din-totdeauna creştinismul ca o „liturghiecosmică”. Natura nu este lumea păca-tului, ci opera lui Dumnezeu.Preot Robert TudorParohia Drauţ, AradContinuare în pagina 4

Credinţa ca factor de unitate spirituală, coeziunesocială şi înnoire culturală în comunităţile săteşti

De la cronicile parohiale la scrierile monograficesau istoria așa cum au trăit-o românii
Monografia este un studiu știin_ificamplu, asupra unui anumit subiect, tratatdetaliat și multilateral, din toate punctelede vedere. Este o lucrare de mare com-plexitate, operând cu date și cifrecuprinzând toate sferele vie_ii spiritualeși social-economice ale unei localită_isau arii geografice mai largi și ale comu-nită_ilor umane. Ca urmare autorii tre-buie să fie oameni cu multă împlinireintelectuală, capabili să supună unuiregim aspru de studiu, analiză și sinteză,datele documentare pe care le oferă tre-cutul. O monografie, spre deosebire decelelalte scrieri literare nu se sfârșeșteniciodată, ea este vie ca și comunitateape care o descrie. De aceea se rescriumonografii, revizuite și adăugite, pentrua actualiza la zi evolu_ia comunită_ii.Generosul cadru al anului 2019,declarat în Pariarhia Română ca ,,Anomagial al satului românesc – al preoDi-lor, învăDătorilor și primarilor gospo-dari”, ne reîntoarce cu gândul la acel satromânesc din prima jumătate a veaculuitrecut despre care s-au scris atâtea versuriminunate și romane cu adânci reverbe-ra_ii metafizice, dar ne și pune în fa_aunei provocări, și anume: de a vorbi des-pre acel sat definitoriu pentru fiin_a

neamului românesc, sau de a încerca săreașezăm, în lumina timpului pe care îltrăim, în matca lui firească satul româ-nesc de astăzi, un sat evident cu oînfă_ișare mult schimbată, cu mentalită_iși date de via_ă noi, dar cu aceeași voca-_ie de păstrător și transmi_ător spre veșni-cie a valorilor religios-morale dar și atradi_iilor care ne definesc.Via_a _ăranului român în satul româ-nesc arhetipal se dăsfășura în ritmul vie-_ii liturgice. La primul cântat al cocoșilor,_ăranii se deșteptau, își pregăteau merin-dele în strai_ă și, după ce se închinau cuevlavie sub semnul crucii, se îndreptauspre holdele ce așteptau să fie udate desudoarea frun_ii lor pentru a-și oferii ca oofrandă, mai apoi, roadele. Când arși_aamiezii devenea greu de suportat, _ăraniise așezau la umbra câte unui copac saua ,,cociei” cu care veniseră la câmp și,după ce se îngrijeau ca animalele să fieadăpate și hrănite, se închinau din nou șise așezau la masă. Masa era pregătită peo fa_ă de pânză curată, femeia cea mai învârstă sco_ând bucatele pregătite deacasă. Cel mai vârstnic dintre bărba_i luapâinea și, într-un gest cu profunzimi litur-gice, frângea pâinea pe care mai apoi oîmpăr_ea celorlal_i. După căteva ceasuri

de odihnă, munca era reluată până spreasfin_it, când se întorceau acasă prinzân-du-i uneori seara pe drum. După cină, seașezau spre odihna nop_ii, dar nu înain-te de a-și primenii sufletul vorbind pre_de câteva minute cu Părintele Cerescprin rugăciune. Duminicile și sărbători-le erau respectate cu sfin_enie, fiind pri-lejuri de întâlnire ale comunită_ii la rug-ăciune dar și pentru a schimba impresiidupă o săptămână de muncă. Biserica aconstituit în permanen_ă un liant care apolarizat în jurul său întreaga comunitate,devenind, pe lângă loc pentru rugăciuneși închinare, un loc pentru educa_iemoral-civică și religioasă. Credin_a înDumnezeu și în Biserica Ortodoxă auconstituit suportul moral al _ăranuluiromân de-a lungul secolelor.Pentru _ăra-nul român și satul românesc timpul sescurgea după bătaia clopotului din turnulbisericii care bătea la diferite ore ale zileisau atunci când vestea un eveniment fiede sărbătoare fie de triste_e. Între acesterepere, ale rugăciunii și muncii, se des-fășuravia_a _ăranului român, care în seri-le lungi de iarnă, la gura sobei, elaboraadevărate opere populare transpuse înbalade sau legende ale geniului popularromânesc. Această via_ă arhetipală avea

să fie atinsă în modul cel mai profundși transformată mai ales începând cuanii 60 ai secolului trecut, când _ăranulromân și-a pierdut bunul cel mai depre_, pământul, care a fost colectivizat,

fiind împins tot mai mult spre marileaglomera_ii urbane și spre industriali-zarea aducătoare de atâtea frământări șineliniști. Iată de ce a scrie astăzi despreacel sat românesc, și măcar pentru apăstra ceva din amintirea acelor vre-muri, este o datorie a tuturor celor careau trăit sau cel pu_in s-au hrănit cu fru-moasele povestioare ale bunicilor, care,stunci când rememorau acele timpuri,își aplecau adesea frun_ile albite de aniîn pălmile brăzdate de coarnele pluguliși a secerei, pentru a-și ascunde lacrimaunor regrete....Izvoarele și sursele scrierilorcu caracter monograficIstoria ne prezintă marile eveni-mente care au marcat cursul umanită_ii,dar la fel de importante sunt și trăirileprin care au trecut și pe care le-au avutcomunită_ile locale în desfășurarea ace-lor evenimente consemnate de pagini-le istoriei: cum au privit comunită_ilelocale, cum s-au implicat în toate aces-te evenimente și mai ales ce urmări auavut asupra lor aceste momente ale isto-riei unui neam. Pr. Gabriel GostaParohia ŞimandContinuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1Identificarea istorică a unei local-ităţi, sau pastorală şi misionară a uneiparohii, sunt absolut necesare.Locuitorii trebuie să cunoască isto-ria localităţii, a comunităţii lor eclezi-astice, marile evenimente din viaţa aces-teia, a şcolii şi a celorlalte instituţiilocale, a marilor personalităţi care s-auridicat din mijlocul lor. O primă sursă de documentareconstă în amintirile comune sau memo-ria colectivă, care este însă atât de puţinsigură și atât de puţin susţinută prinmijloace exterioare, fiind pretabilăţeserii legendelor. Memoria colectivănu este altceva decât o transmitere dingeneraţie în generaţie, de multe orialunecoasă, transformându-se într-uninstrument excelent de eliminare şi detransformare. Totuși, pe memoriacolectivă se clădeşte conştiinţa de sinea oricărei comunităţi, identitatea ei, şieste stratul cel mai profund în remem-orarea trecutului, dar şi cel mai puţinorânduit. Amintirile unei comunităţi,reperele ei în timp, sunt o altfel de isto-rie. Însemnările manuscrise făcute pefilele cărţilor de cult păstrate în stranelebisericilor, scrise de către cei „mici”despre cei „mici”, constituie o altă sursăde docuemntare. „Pe baza lor afirmaN. Iorga - e posibil să fie scrisăacea istorie care nu e compusă,ci numai însăilată, notată incidental şisporadic, de cei modeşti şi puţin cărtu-rari uneori care nu se gândesc, nici laun patron, nici la un public, ci pun pehârtie ce ştiu, din simplul impulsinstinctiv de a nu lăsa ca faptele să sepiardă ori din nevoia de a face şi pealţii, necunoscuţi, martori ai sufer-inţelor, isprăvilor şi întâmplătoarelorbucurii ale lor”, completând fericit isto-ria ţării” (1).Acolo unde lipseşte din bisericiimortalizarea prin inscripţii sau pisaniia anului zidirii sau restaurăriiunui lăcaş de cult, aceste date, de multeori, sunt suplinite de însemnările făcutepe filele vechilor cărţi de cult aflate înaltar sau strană. Însemnările manuscrisede pe cărţi, sunt deosebit de semnifica-tive pentru că ne pun la dispozi_ie acelefapte care, în mentalul colectiv rural,erau considerate memorabile, demnede a fi transmise. Multe însemnări sereferă la viaţa comunităţii, a satului șiîmbrăţişează aproape toate domeniilede viaţă. Aceşti cronicari parohiali con-semnează de multe ori şi întâmplări orievenimente de interes general, des-făşurate în plan regional: cutremure depământ, războaie, revoluţii, comete,inundaţii, epidemii, schimbări de domnişi guverne, vizite arhiereşti, toate putândfi utilizate în multe cazuri pentru com-pletarea cunoştinţelor de istorie, geolo-gie, medicină şi din alte domenii.Având în vedere că aceşti cronicari,uneori anonimi, sunt contemporani aievenimentelor descrise, adesea martorioculari şi auditivi, însemnările lor aucaracterul unor mărturii veridice, con-stituind tot atâtea izvoare documentare,la care cercetătorii pot recurge cu toatăîncrederea.Nu există pentru secolul al XVIII-lea sau prima jumătate a celui următor,monografii propriu-zise dar există uneleînsemnări cu caracter monografic.Însemnările reprezentau o etapă înmemorarea istoriei comunităţilor locale.Există şi o istorie orală a localităţii, ante-rioară, coborând adeseori în legendă.În general preoţii şi învăţătorii au fostfoarte activi în această direcţie, uneori,aceştia fiind chiar autori de memorial-istică în mod involuntar. Dornici săscrie istoria parohiei în care îşi des-

făşurau activitatea, dar, lipsiţi de docu-mente, unii apelau la propriile amintirisau la amintirile altora. Rezultatulnu putea fi o istorie propriu-zisă, ci undocument util numai istoricului în careacesta va descoperi chipul satului deodinioară, mentalitatea şi sensibilitateacomunităţilor rurale. Din păcate, pu_inearhive parohiale sau şcolare au rămasanterior secolului al XIX-lea,  însă, înunele parohii se mai păstrează textescrise de preoţi sau învăţători, conştienţide rostul cunoaşterii trecutului comu-nită_ii locale  pentru membrii ei. Pelângă izvoarele istorice amintitemenţionăm şi documentele parohialecare se constituie într-o sursă indis-pensabilă istoriei locale, fondul docu-mentar, divers şi disparat, alcătuit de-alungul timpului pe lângă fiecare Epis-copie, protopopiat, parohie, fiind unuldestul de vast.EvoluIia cercetărilor monografice în Iara noastrăÎncă din secolul al XIX-lea s-aunăscut preocupări consistente decercetări monografice, disputate deistorici, geografi şi mai ales de cătresociologi. Istoria locală are o vechetradiţie istoriografică, de la croniciletradiţionale, care prezentau istoria unuiloc sau a unui eveniment, până laînsemnări de tip cronică ce povesteauistoria unei localităţi. Există astăzi unnumăr însemnat de studii monograficesăteşti sau comunale. Din nefericire,datorită autorilor şi pregătirii lor ştiinţi-fice, unele din studiile locale au o val-oare ştiinţifică mai redusă, rezumându-se de multe ori doar la transmiterea unuinumăr de date adunate uneori fărămetodă. Câteva din pericolele care pân-desc asemenea întreprinderi sunt loculprea mare acordat personalităţilor ridi-cate din localitate, familiilor notabile,periodizarea schematică, lipsa atenţieiacordate structurilor sociale, locul preamare rezervat toponimiei, aparat criticlimitat, referinţe bibliografice incom-plete, interpretări câteodată exagerate.Metoda monografică a profesorului Dimitrie GustiIniţiatorul şi îndrumătorul acţiuniide cercetare monografică a satelor dinRomânia într-un mod știin_ific este con-siderat desigur, marele sociolog șifilosof Dimitrie Gusti. Fost  preşedinteal Academiei Române (1944 – 1946) şipreşedinte al Consiliului Naţional deCercetări Ştiinţifice (1947 – 1948), esteși co-fondator al Muzeului Satului înanul 1936. Sociologul a fundamentat ometodă monografică știin_ifică ce a statși încă stă la baza elaborării lucrărilor cucaracter monografic. Această  metodăpropune o cercetare multi- şi interdisci-plinară a unităţilor sociale, o cercetareconcretă, de teren, care să îmbrăţişezetoate manifestările unei unităţi sociale.Pentru Dimitrie Gusti cercetarea naţiu-nii trebuie începută cu cercetarea satu-lui, întrucât acesta este unitatea socialăfundamentală a poporului roman. 
Ca urmare a studiilor teoretice, în

1925, Dimitrie Gusti a declanşat un
amplu program de cercetări sociologice
asupra satelor româneşti, derulat până în
anul 1948, rezultatele cercetărilor fiind
adunate în  opera sa de căpătâi „60 desate româneşti”. El a mobilizat în aces-
te sate echipe interdisciplinare, alcătu-
ite din sociologi, medici, geografi,
jurişti, economişti, psihologi, etnografi
etc. Aceştia au cercetat toate mani-
festările semnificative din viaţa satului. Cercetările monografice dinBanatO iniţiativă de a realiza o mono-grafie istorică a Banatului i-a aparţinutlui Ioachim Miloia, directorul Muzeu-

lui Banatului. Ioachim Miloia făcea unapel către preo_i, profesori, învă_ători,„precum şi tuturor intelectualilor careştiu aprecia însemnătatea istoriei tre-cutului românesc” pentru a cercetaarhivele parohiilor, primăriilor, şcolilorşi să răspundă unui chestionar istorico-arheologic. Chestionarul, publicat și înrevista Analele Banatului din anul 1928,cuprindea 43 de întrebări, grupate pe 8secţiuni. În paralel cu ancheta MuzeuluiBanatului, Mitropolia Banatuluideclanşează şi ea o anchetă mono-grafică. Aceasta se desfăşoară sub con-ducerea profesorului de teologie Gheo-rghe Cotoşman de la Caransebeș.Cercetarea se adresa preo_ilor, acestoradistribuindu-li-se în 1944 un chestionarce conţinea 47 de întrebări. Scopul erarealizarea unei istorii a fiecărei parohiişi apoi o istorie a Mitropoliei Banatului.Cercetările monografice îneparhia AraduluiSfârşitul secolului al XIX-lea şiînceputul celui următor, constituiedeclanşarea unei acţiuni ample de alcă-tuire a unor monografii sau cronicilocale. Tot mai mulţi preoţi şi învăţători,reprezentanţi de seamă ai intelectual-ităţii rurale, încep să redacteze o „cron-ică” a parohiei. Ideea unor astfel demonografii nu era nouă. EpiscopulSinesie Jivanovici al Aradului (1751-1768), prin circulara din 15 noiembrie1751, în care fixa atribuţiile preoţilor,impunea obligativitatea parohilor de aintroduce şi o „cronică” a parohiei încare să fie menţionate toate eveni-mentele mai importante pentru a ficunoscute de urmaşi (2).În anul 1890, episcopul IoanMeţianu (1874-1898), dădea o dispo -ziţie adresată tuturor oficiilor parohialeprin care solicita o „anchetă” ce avea labază un chestionar cu 70 de întrebări,fiecare cu mai multe sub-puncte, gru-pate în cinci capitole. (3)În anul 1900, episcopul VasileMangra (1850-1918), într-un articolpublicat în revista „Biserica şi Şcoala”,a insistat asupra necesităţii şi oportu-nită_ii promovării unor astfel delucrări cu caracter monografic despre sate, sugerând celor doritori să lucreze peteren după un plan de investigare şi degrupare a materialului faptic, mai rig-uros şi mai apropiat de cerinţele uneimonografii sociologice, așa cum va for-mula mai târziu în metoda sa mono-grafică, profesorul Dimitrie Gusti. (4)Sinodul Eparhial din 1905 consid-eră că „a desvălui trecutul, a adunamaterial istoric: documente, inscripţiu-ni vechi, pentru a construi istoria bis-ericei din dieceza Aradului, este unadintre cele mai esenţiale probleme ce nise impun” (5).La 15/28 mai 1906 episcopul IoanIgnatie Papp al Aradului (1903-1925)trimite o circulară tuturor oficiilor „pro-toprezviterale şi parohiale” prin care secerea fiecărui paroh „a compune cron-ica bisericei”, sub titlul: ,,Cronica bis-ericei parohiale din comuna ...”, în caresă prezinte date despre biserică. Manu-scrisele trebuiau adunate la protopopi-ate iar apoi la Consistoriul eparhial.Datele oferite de aceste monografiiputeau oferi informaţii preţioase pentruo viitoare sinteză istorică a eparhieiAradului. De altfel, în arhiva Arhiepis-copiei Aradului se păstrează mai multemanuscrise cu titlul: ,,Cronica bisericeiparohiale...” provenite din unele paro-hii arădene (6).Ideea unor cronici parohiale nu esteabandonată nici în perioada interbelică.În şedinţa consilierilor culturali dinPatriarhia Română, ţinută la Bucureştiîn 8 mai 1930 s-a pus problema ca toate

eparhiile să înlocuiască toate „cărţilerituale cu litere slavone bătrâneşti, princărţi tipărite cu litere străbune latine”.Atunci preotul dr. Gheorghe Ciuhandua venit cu o propunere și anume: ca„înainte de ce s-ar face menţionataînlocuire ar fi bine ca înscripţiile deprin vechile cărDi bisericești să fie tran-scrise cu îngrijire, colecDionate,revizuite și studiate, apoi publicate pen-tru a împiedica pierderea acestui mate-rial preţios pentru istoria noastră bis-ericească şi culturală” (7). În anul 1932 şi-a început activitateaSecţia culturală din Arad a InstitutulSocial Banat-Crişana, având ca scopelaborarea de monografii pentru local-ităţile judeţului Arad. Sub patronajulInstitutului a fost editată monografiaţinutului Hălmagiu scrisă de TraianMager (1887-1950), intitulată: ,,Aspectedin MunIii Apuseni. Ţinutul Hălmag-iului. Monografie (vol. I-IV, Arad,1937-1939) (8). Metoda de investigaţiea lui Traian Mager se orienta dupăcercetările sociologice ale profesoruluiDimitrie Gusti. Profesor la Şcoala Nor-mală din Arad, Traian Mager ini_iazăprogramul ,,cercetările monografice-sociologice ca mijloc de educaţie înşcoala normală”.O contribu_ie extrem de importantăla cercetarea istorică locală, și vrednicăde amintit, este cea a părintelui dr. PavelVesa. Prin excelen_ă istoric al vie_ii bis-ericești din Eparhia Aradului, părintelePavel Vesa rămâne, cel pu_in până înacest moment, numele cel mai cunoscutși vocea cea mai autorizată în acestdomeniu, și aceasta și datorită bogateiactivită_i publicistice care însumeazănu mai pu_in de 85 de studii publicate înreviste de specialitate sau volume destudii, 12 lucrări ca și autor, 3 în caresemnează ca și co-autor și 2 ca și co-edi-tor. În anul 2006 la editura Presa Uni-versitară Clujeană publica lucrarea,,Episcopia Aradului: istorie, cultură,mentalităIi, 1701-1918”. Lucrareaistorico-monografică are 740 de pagini,cu un cuvânt înainte al ÎPS Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului. Ală-turi de această lucrare de propor_ii maiamintim ,,Biserici de lemn de odinioarădin judeDul Arad” apărută în 1997, pre-cum și monografiile unor localită_i ară-dene. De asemenea, în cadrul mani-festărilor dedicate împlinirii a 150 de anide la târnosirea Catedralei Vechi dinArad, la 11 octombrie 2015, a avut locși lansarea monografiei Parohiei Arad-Centru. Lucrarea apar_ine tot părinteluidr. Pavel Vesa, care însă se mutase lacele veșnice în anul 2013. Manuscrisullucrării intitulate Spiritualitatearădeană. Istoria Parohiei OrtodoxeRomâne Arad-Centru a fost publicat înîntregime, la ini_iativa părintelui parohTraian Micoroi făcându-se uneleadăugări doar în ceea ce privește șirulpreo_ilor Catedralei.În anul 2018, prin strădania părin-telui Simion Mladin, a fost tipărită și omonografie a Catedralei Arhiepisco-pale din Arad intitulată CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, o lucrare de 411 pagini.În luna octombrie 2012, BancaNa_ională a României publica într-olucrare de 33 de pagini, o Monografieeconomică a jude_ului Arad.O contribu_ie deosebită pe planeparhial a avut-o și ini_iativa Preacuvio-sului părinte Iustin Popovici, Consiliercultural, care, cu binecuvântarea Înalt-preasfin_itului Arhiepiscop Dr. TimoteiSeviciu, a solicitat fiecărui preot, încă dinluna iulie a anului 2014, date despreparohia în care activează, conform uneischi_e anexate, precum, rezultatele con-cretizându-se în realizarea unui sait al

Arhiepiscopiei Aradului cu informa_iicomplexe și utile.În ultimii ani, și institu_iile publiceale jude_ului s-au aplecat asupra studi-ilor cu caracter monografic, pe lângăCentrul Cultural Jude_ean Arad, insti-tu_ie aflată în subordinea ConsiliuluiJude_ean Arad, apărând chiar unComitet Monografic Jude_ean, subcoordonarea domnului Doru Sinaci și adoamnei profesor Elena Rodica Colta.Astfel, au apărut de sub tipar în ultimiiani, monografiile a 36 de localită_i dinjude_ul nostru.De altfel, foarte multe din infor-ma_iile cuprinse în manuscrisele croni-cilor parohiale sau chiar a unor scrieri cucaracter monografic, au fost cercetate decercetători ai zilelor noastre din diferitedomenii de activitate, ele făcând obiec-tul unor articole sau chiar studii apăruteîn diferite colec_ii dintre care amintim:,,Episcopia Aradului în vremuri derăscruce istorică” (Arad, 2006), saucele 13 volume coordonate de DoruSinaci și Emil Arbonie, apărute întreanii 2010-2018 sub titlul ,,Administraţieromânească arădeană”.Prin hotărârea Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române nr. 8575din 07.11.2011 s-a decis publicarea uneiserii monografice în 11 volume, subdenumirea generică de Istoria parohi-ilor ortodoxe românești. Sec_iuneareferitoare la parohii va con_ine prezen-tările istorice ale parohiilor (în ordinealfabetică) pe baza unei Fișe de lucru,fiecare parohie urmând să elaborezemaximum 3 pagini de text fărăfotografii.La 20 octombrie 2014 s-a redactatîn acest sens un document cu reco-mandări editoriale și de ordin gener-al,prin care se sublinia faptul călucrarea este complexă și, chiar dacătermenul de finalizare este îndelun-gat, în final va impune prin valoareacon_inutului și a utilită_ii, solicitândastfel printre altele  prezentarea curealism și demnitate a contribu_ieiparohiilor ortodoxe la via_a și istoriapoporului român. Ca și concluzie putem cita îndem-nul părintelui Ilarion V. Felea carespunea următoarele: „trebuie săfrământe pe toţi preoţii veacului nostru,a readuce în faţa prezentului istoria tre-cutului, care de atâtea ori răscolește înstrăfundul sufletelor noastre sentimentede pietate şi admiraţie. Intelectualii sat-ului au un rol deosebit de însemnat înalcătuirea acestor cronici [...] preoţiisă aştearnă rânduri după rânduri, încronica parohială, pe care cei ce vorveni vor avea obligaţia s-o contin-ue, pentru ca astfel cât mai complectăşi precisă să treacă din mână în mânăşi din generaţie în generaţie”.Note bibliografice: Nicolae Iorga, Istoria ţării prin ceimici, în „Revista Istorică”, VII (1921),nr. 1-3, p. 26.Ştefan Lupşa, Istoria EparhieiAradului, vol. I, Arad, 1958, f. 421Adnecsu la cerculariulu consistori-alu dto 1-13 octomvrie 1890, Nru 2086,în „Biserica şi Şcoala”, anul XIII, nr.42, 1890, pp. 332-335Vasile Mangra, Satele noastre.Invitaţie la monografiere, în „Biseri-ca şi Şcoala”, anul XXIII, nr.1, 1 ian-uarie 1900, p. 5.Pr. Pavel Vesa, Monografiilelocale între istorie și istoriografie, în,,AdministraDie româneascăarădeană”, vol. VII, p. 223ibidem, p. 224Arhiva Arhiepiscopiei Aradului,grupa III, dosar 385/1930,  doc. 6062, f.353, cf. Pr. Pavel Vesa, op. cit., p. 218Pr. Pavel Vesa, op. cit., p. 228

De la cronicile parohiale la scrierile monograficesau istoria așa cum au trăit-o românii



Premisele discuIieiVom discuta, în cele ce urmează, unaspect esen_ial legat de limbaj la nivel intrin-sec, anume problema creativită_ii lingvistice,factor decisiv în considerarea limbajului camod de raportare la realitate, ca „viziuneasupra lumii”, așa cum îl consideră Hum-boldt și, pe drumul deschis de acesta, lin-gvistul român Eugen Coșeriu. Considerămcă creativitatea lingvistică se manifestă întredouă coordonate fundamentale ale actuluilingvistic: a numi, respectiv a spune, ambe-le relevând un anumit grad de apropiere asubiectului fa_ă de realitate.Limbaj – activitate creatoareȘtiin_ă care studiază limbajul uman întoate formele sale, lingvistica acoperă, prinstudiile sale, trei planuri fundamentale caredescriu limbajul în esen_a lui. Așa cum sus_i-ne și Coșeriu, „lingvistica, pentru a fi justi-ficată ca știin_ă a limbajului, trebuie să stu-dieze în mod necesar obiectul său din toatepunctele de vedere posibile, atât din punctulde vedere al esenDei intime, cât și din punc-tul de vedere al constituirii, a modului său derealizare, precum și toate determinările saleintrinseci și extrinseci.”1 Astfel, încercândsă ajungă la modul de realizare a limbajului,deci la modalitatea sa, Coșeriu aduce înlumină valen_a limbajului de activitate crea-toare. Această modalitate este, de fapt, exten-sie a con_inutului cognitiv uman, care evo-luează exclusiv sub formă de limbaj, deci decrea_ie prin cuvânt.1.1 Logosul creator în viziunealogocentrică europeană Societatea europeană este una logo-centrică, având un fundament creștin. Deci,există în mentalitatea ei concep_ia că logosulcreează și ordonează lumea, că cuvântul nupoate fi tratat în aparen_ă, ci în esen_ă, reven-dicându-se de la modelul biblic. În studiulsău legat de pluralitatea limbilor europene,lingvistul J. Trabant ia ca punct de pornireacest imaginar european colectiv, pentru aanaliza coexisten_a a două politici europeneopuse: una de uniformizare lingvistică, anăzuin_ei de suprema_ie a unei limbi unice(nostalgia Paradisului) și una a traducerii șia plurilingvismului (amintind de imagineadiversită_ii limbilor ca moment de glorie, înepisodul Pogorârii Duhului Sfânt peste apos-toli). În mod evident, Trabant pledează pen-tru cea de-a doua viziune, explicând strânsalegătură între ceea ce se creează într-o  anu-mită limbă și formarea unei anumite gândi-rii și conchizând prin a considera diversita-tea lingvistică un câștig, nu o pedeapsă (așacum era ea văzută în episodul TurnuluiBabel).2Deci, valen_ele creatoare ale limbajuluimerită tratate cu aten_ie, întrucât oferă largideschideri interpretative, în vederea în_ele-gerii unor concepte fundamentale care staula baza lingvisticii și, astfel, a culturii uni-versale. În_elegând implica_iile și determin-ările logosului creator, putem ajunge la oexaminare intrinsecă a limbajului și, impli-cit, a modului specific uman de raportare lalume. Propunem, astfel, o în_elegere apro-fundată a conceptului de creaDie prin cuvânt,ale cărui implica_ii adânci din paradigmabiblică pot fi transpuse în plan lingvistic șiinvers. În spirit coșerian, precizăm ab initiocă limbajul este „crea_ie de semnificate”3 și,astfel, proces mereu activ în care este impli-cat decisiv spiritul uman sau, mai propriuspus, proces determinat în esen_a lui de crea-tivitatea spiritului uman.2. Cele două coordonateconceptuale ale creaIiei
Înaintând în paradigma logocentrică

europeană, ne vom îndrepta aten_ia asupra
distinc_iei dintre Cuvântul sau Logosul divin
(lat. Verbum) - care creează în sens literal -
și cuvântul care numește și spune printr-un
efort de crea_ie în limbaj. Pentru aceasta,
men_ionăm că există, pe de o parte, Fiin_a de
la Sine, Dumnezeu, Cuvântul („La început a
fost Cuvântul. Și Cuvântul era la Dumnezeu
și Dumnezeu era Cuvântul”- Ioan, 1; 1)și, pe
de altă parte, fiin_a creată prin cuvânt și înzes-
trată cu darul de a cuvânta. Cuvântul lui
Dumnezeu este cel care face, instituie,
creează lumea. Cuvântul omului este înves-
tit cu puterea să modeleaze realitatea, insti-
tuind, de fapt, un anume decupaj al ei în
concepte. Între cele două planuri, există o distanDăinfinită, drept care între ele apare o muta_ie.Activitatea de bază a cuvântului rămâne cea

creatoare, însă cu valen_e diferite: de la cali-tatea performatoare a cuvântului (creatoare însens literal), se trece la puterea sa modela-toare (creatoare într-un sens mult mai nua-n_abil, pe care îl vom explica în cele ceurmează).Astfel, ne confruntăm cu distinc_iaplatoniciană între doi termeni din greacaveche, aparent sinonimici onomazein, a numiși leghein, a spune. Discutând despre aceastădistinc_ie, Coșeriu consideră numirea pri-mară, în_elegând-o drept agent al organizăriilumii în categorii și specii, în timp ce spune-rea (zicerea) o consideră secundară, aceastareferindu-se la stabilirea rela_iilor în lume șicu lumea.4 În_elegem că raportarea lui Dum-nezeu la crea_ie este caracterizată printr-onumire originară, creatoare a lumii, dedusădin pasaje precum „Lumina a numit-o Dum-nezeu ziuă.” etc, în timp ce raportarea omu-lui la realitate _ine de interpretare, organiza-re și clasificare, deci de o numireși o spunerecreatoare a decupajului lumii în concepte.Humboldt lămurește mai bine această rapor-tare mediată a omului la realitate, spunând că„Omul trăiește în primul rând împreună cuobiectele (...) percepute exclusiv în chipulîn care i le prezintă limba. Prin același act învirtutea căruia urzește, pornind din interiorulsău, re_eaua propriei limbi, omul se implicăîn aceasta și orice limbă trasează în jurulpoporului căruia îi apar_ine un cerc din carenu poate ieși decât trecând, în aceeașisecundă, în cercul altei limbi.”5
2. 1 Crearea lumii prin numireO primă paradigmă a lui a numi sesituează, practic, la nivel primordial, Cuvân-tul Creatorului având putere formatoare. Seimpune, astfel, asocierea numirii originare cuno_iunea de limbaj performator - fiat lux!(„a zis și a fost”). Irina Petraș are câtevaintui_ii lingvistice demne de men_ionat înaceastă zonă a discu_iei: „Încă de la gestulzeului egiptean Ptah, care a creat lumea prinCuvântul său, a numi s-a încărcat cu sensulde a crea. Există ceea ce are nume.”6 Datfiind că, pe de o parte, Dumnezeu este Ver-bum, Cuvântul și, pe de altă parte, în omeste imprimată imaginea divină a Cuvântu-lui („Să facem om după chipul și asemăna-rea Noastră”- Facere, 2; 26), în_elegem că latemelia fiin_ei spirituale a omului stă for_acuvântului de a numi și a spune, întrucâtamândouă – actualizate continuu în conști-in_ă -  ordonează, ierarhizează, clasifică ceeace la început a fost numit (și, prin urmare,creat). Așadar, dacă orice gând uman, estedovadă a  „gândirii-sunet”, deci a gândiriimodelate în cuvânt, așa cum sus_ine Saus-sure7, atunci, la rândul ei, gândirea modelatăîn cuvânt e dovada că omul este imago Dei,purtând chipul lui Dumnezeu-Cuvântul.2.2 Stăpânirea lumii prin numireMai mult decât atât, creativitatea lin-gvistică, menită să producă un contact sim-bolic cu realitatea, este ușor deductibilă chiardin al doilea capitol al Facerii, unde luiAdam îi este dată spre stăpânire lumea, tota-litate infinită a obiectelor și a experien_elor:„toate vietă_ile care se târăsc pe pământ și totpământul.” Fiind crea_ie, nu Creator, lumeanu îi este accesibilă omului decât prin limbaj,acesta fiind pus în situa_ia de a o cunoaște șiinterpreta prin intermediul cuvântului. Epi-sodul din Biblie amintit este simptomatic înacest sens. Omul cel dintâi, Adam, nu îșiputea împlini menirea de a stăpâni pământul(deci lumea, realitatea), tocmai pentru că nuîși putea interioriza în conștiin_ă acea reali-tate. Când Dumnezeu constată că Adam estesingur, deci că nu poate intra în contact culumea, face un gest fundamental: aduce înfa_a lui Adam toate animalele pentru el să ledea un nume. Acest act, pe care Blaga îlconsideră o numire de gradul doi, subordo-nată numirii originare, reprezintă de fapt pri-mul act de crea_ie în limbaj făcut de om. Înacest fel, cuvântul încărcat de semanticitateși de creativitate (și abia ulterior de alterita-te, după crearea Evei) îl ajută pe Adam sădepășească condi_ia de om singur, intrând încontact cu natura dezordonată, plurală, fluidă,prin desemnarea ei. Natura devine, altfelspus, ordonată prin cuvânt, în toate cele treiaspecte primordiale ale sale (numite univer-salii esen_iale) teoretizate de Coșeriu în stu-diile sale: semanticitate, creativitate și alteri-tate.În vederea raportării acurate la no_iu-nea de cuvânt, este imperativă în_elegereaacestuia drept semnului lingvistic, așa cumapare în viziunea teoretică a lui Saussure.Acesta reprezintă unitatea inseparabilă din-

tre semnificat, concept, viziune asupra lumiiși semnificant, materialul senzorial prin carene este accesibil acel concept. Omul trăieșteîntr-o logosferă care mediază contactul săucu realitatea. Astfel, ciocnirea dintre subiectși realitate dă naștere limbajului, ca necesi-tate intrinsecă și ca nevoie spirituală funda-mentală a omului de a proiecta în conștiin_ărealitatea. Cuvintele au func_ia unor lentile

prin care omul poate privi realitatea, însăîntotdeauna îmbrăcată în haina conceptului,a semnificatului. Coșeriu clarifică, în acestsens, faptul că semnificatul „nu se referă lalucruri ca  «entită_i », ci la faptul de a fi allucrurilor.”8Astfel, considerăm că semnifi-catele modelează realitatea, adică o fac per-ceptibilă într-un anumit mod. Modul (lat.modus = măsură, limită, mod, fel, chip) încare se raportează fiin_a la realitate este deter-minat de maniera de conceptualizare a rea-lită_ii, care presupune un anumit fel de ainterpreta realitatea și, totodată, o limită, omăsură, întrucât nu vom putea niciodată săcuprindem toate caracteristicile și însușirile(actuale și poten_iale) ale unui obiect din rea-litate print-un concept. Exemple grăitoarepentru ilustrarea modului în care diferitelimbi surprind în concepte diferite trăsăturiale unor obiecte sunt discutate pe larg deOana Boc, în studiul „De la func_ia semni-ficativă, la finalitatea poetică”9
3. Cunoașterea creatoareCâteva lămuriri suplimentare sunt nece-sare pentru a în_elege în ce constă putereacreatoare a limbajului la om.Pentru aceasta,trebuie adusă în discu_ie perspectiva luiCoșeriu asupra limbajului, „ca mod decunoaștere creatoare.”10 Crea_ia limbii estecontinuă; ea nu presupune o acceptare pasivăa realită_ii. Fiind în esen_ă o activitate cogni-tivă, limbajul presupune o crea_ie contiună aformelor de cunoaștere în care acesta semanifestă. Men_ionăm, totodată, că valen_acreatoare a limbajului „nu poate fi în între-gime crea_ie ex novo, ci se structurează pemodelul unor acte lingvistice anterioare. Darprin aceasta nu se elimină caracterul creatoral limbajului, deoarece și re-crea_ia nu estedecât o formă particulară a crea_iei.”11 Nuputem trece mai departe fără să men_ionămo altă referin_ă vetero-testamentară, aceea aalungării din Grădina Raiului, moment încare omul este nevoit să devină culegător șivânător. Sensul acestei deveniri este inter-pretat la nivel lingvistic de Irina Petraș îndouă direc_ii: „culesul leneș al fructelor”,echivalent cu moștenirea tradi_iei istorice aunor comunită_ilor lingvistice, respectiv„trudnica urmărire și capturare a prăzii”, deciefortul creării și al recreării sensului în lim-baj. În acest cadru, limba este creată șirecreată cu fiecare act lingvistic: dobândeștesensuri noi, le pierde pe altele vechi, lepăstrează în diferite măsuri pe cele transmi-se prin tradi_ia lingvistică, manifestându-și,astfel, plenar valen_a sa creativă.Este bine cunoscut că orice activitatecreatoare a spiritului cade sub inciden_a cog-nitivului, deoarece se bazează pe o cunoa-ștere subiectivă, sensibilă a realită_ii, realizatăprin simboluri și semne. Ei bine, la rândulsău, caracterul fundamental de crea_ie al ori-căruiact lingvisticderivă în mod obligatoriudin esen_a cognitivă a limbajului, în viziunecoșeriană. Coșeriu nuan_ează această viziu-ne, explicând maniera în care cunoașterealingvistică (cunoașterea lumii prin limbaj)devine de multe ori cunoaștere metaforică,prin imagini, care au apărut „într-un anumitmoment în imagina_ia creatoare a cuiva.”12

Pentru a-și întări afirma_iile, Coșeriu aducedrept exemple asocieri lingvistice inedite,„ceea ce, într-un sens foarte amplu, numimmetaforă”, precum: cap-dovleac, om bun-

pâinea lui Dumnezeu, om rău-sufletul luiIuda. Toate aceste asocieri se nasc din anu-mite impresii sensibile pe care realitatea i leprovoacă subiectului, acesta creând astfel„materialul sensibil” al cuvântului, în ter-menii utiliza_i de Titu Maiorescu. Meritămen_ionat, în treacăt, că intui_iile maiores-ciene privitoare la for_a creativă a limbajuluisunt în deplină concordan_ă cu concep_ia

coșeriană explicată mai sus. Astfel, acestaconsideră că limbajul are calitatea de a se pre-zenta în conștiin_a vorbitorilor sub formaunor imagini materiale, dovadă că imagina-_ia creatoare este filtrul prin care omul încap-sulează prin limbaj esen_e ale realită_ii. Dreptexemplu, acesta explică originea latineascăa cuvântului eminent (din e-minere), care selega de imaginea sensibilă a unei „ridicăturimai frapante decât toate celelalte”.13 Prinacestea, am ilustrat modul în care cuvintelelimbii clasifică realitatea prin anumiteimagini, (devenite concepte, viziuni asupralumii) ca rezultat al creativită_ii lingvistice. 3.1 De la natura limbajului, la natura gândiriiÎn ceea ce privește consecin_ele creati-vită_ii lingvistice asupra omului, precizămcă acestea sunt strâns legate de modul încare este influen_ată viziunea sa asupra lumii.Se pare că limba vine ,,la pachet” cu o anumepercep_ie asupra lumii, astfel că însăși viziu-nea asupra lumii este modelată de limbă.,,Pentru adult, lumea obiectivă are deja oformă definită ca rezultat al activită_ii limbii,care, într-un anumit sens, a modelat toatecelelalte activită_i ale noastre. Percep_ia, intui-_iile și conceptele noastre s-au întrepătruns cutermenii și formele limbii noastre mater-ne.”14 O afirma_ie asemănătoare găsim și laRicoeur, a cărui viziune readuce în luminăparadigma logosului discursiv, ce determinăpercep_ia omului despre sine și despre lume:,,omul și lumea sunt modelaDi de ansamblullucrurilor spuse într-o limbă.”15
O altă explica_ie o găsim în sintagma deo bogată complexitate semantică „gândire-sunet” propusă de Saussure.16Aceasta suge-rează ideea fundamentală afirmată de Hum-boldt că omul nu poate gândi fără limbaj.Gândirea nu există decât prin limbaj, aceas-ta depinzând fundamental de semnificatelelimbii sale, care aduc „claritate și precizie îngândirea sa, prin gândirea în comun cu al_ii”,așa cum lămurește și Humboldt.Acest feno-men, făcând parte din via_a omului în modnatural, scapă ușor observa_iei noastre, dareste important să îl tratăm cu mare aten_ie, învederea în_elegerii triadei inseparabile lim-baj-gândire-crea_ie. Astfel, explică Saussure,„gândirea, haotică prin natura sa, este obli-gată să se precizeze, descompunându-se. Nuexistă deci nici materializare a gândurilor,nici spiritualizare a sunetelor, ci e vorba doarde faptul oarecum misterios că «gândirea-sunet» implică diviziuni și că limba își ela-borează unită_ile între două mase amorfe.”17

Cazuri celebre ale unor copii surzi și nev-ăzători, care ajung, totuși, să vorbească, pre-cum cazul Helen Keller, ilustrează elocventfor_a modelatoare a limbajului, care deter-mină, de fapt, gândirea, în sensul că ajută fii-n_a umană să clasifice, să ordoneze si săexprime realitatea prin cuvintele limbii. Ast-fel, cazul amintit mai sus relevă saltul de laetapa pre-lingvistică, a gândirii asemănătoareunei „mase amorfe”,nefundamentate pe con-cepte, în care via_a era percepută drept serieinfinită de experien_e unice, la etapa lingvis-tică și post-lingvistică, în care omul are accesla o viziune complexă și organizată asupralumii, dobândind puterea conceptualizării. 4. ConcluziiDeci, omul, creat prin cuvânt, creează, larândul său, tot prin cuvânt. Avându-și origi-

nile în cuvânt, pe de o parte și raportându-se la lume tot prin cuvânt, pe de altă parte,omul se raportează continuu la valen_a intrin-secă a limbajului de activitate creatoare.  Întrecele două puteri ale limbajului se manifestăîntreaga existen_ă: de la puterea sa creatoa-re, la cea modelatoare.studentă Alexandra –Teodora MândraFacultatea de Litere a UniversităţiiBabeş Bolyai, Cluj-NapocaBibliografie:Boc, Oana, „De la func_ia semnifica-tivă, la finalitatea poetică”, în Dumitru-Cor-nel Vâlcu, Eugenia Bojoga, Oana Boc (eds.),Școala integralistă clujeană. Contrib_ii. Vol.1, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016Cassirer, Ernst 1994, Eseu despre om. Ointroducere în filosofia culturii umane, Ed.Humanitas, BucureștiCoșeriu, Eugen, 1999, „Crea_ia metafo-rică în limbaj”, în Revistă de Lingvistică și ști-inDă literară, nr. 4 – 2001, nr. 6Coșeriu, Eugen,2009, Omul și limbajulsău. Studii de filosofie a limbajului, teorie alimbii și lingvistică generală, Ed. Universi-tă_ii „Al. I. Cuza”, IașiCoșeriu, Eugen, „Dix theses a propos del’ essence du language et du signifie”, Col-loque international, „Perception du Monde etPerception du Language”, Strasbourg, 7-10octobre 1999, în volum: în D. Keller, J. P.Durafour, J.F.P. Bonnot, R. Stock (ed.), Per-cevoir: Monde et Language. Invariance etvariabilite du sens vecu, Sprimont (Belgia)Humboldt, Wilhelm, 2008, Desprediversitatea structurală a limbilor și influe-nDa ei asupra dezvoltării spirituale a umani-tăDii, Ed. Humanitas, BucureștiMaiorescu, Titu, 1926, Critice, Ed.Librăriei SOCEC & Comp., S. A., BucureștiPetraș, Irina, 1999, Limba, stăpânanoastră. Încercare asupra feminităDii limbii,Ed. Casa cărDii de știinDă, Cluj-NapocaRricoeur, Paul, 1984, Metafora vie, Ed.Univers, BucureștiSaussure, Ferdinand de, 1998 Curs delingvistică generală, Ed. Polirom, IașiTrabant, Jurgen, „Babel ou le Paradis,L’Europe et ses langues”
1 Eugen Coșeriu, CreaDia metaforică înlimbaj, în Revistă de Lingvistică și știin_ăliterară, 1999, nr. 4 – 2001, nr. 6, p. 12
2 Jurgen Trabant, „Babel ou le Paradis,L’Europe et ses langues”, p. 399
3 Eugen Coșeriu, Omul și limbajul său.Studii de filosofie a limbajului, teorie a lim-bii și lingvistică generală, Ed. Universită_ii„Al. I. Cuza”, Iași, 2009, p. 47
4 Eugen Coșeriu, „Dix theses a proposde l’ essence du language et du signifie”,Colloque international, „Perception duMonde et Perception du Language”, Stras-bourg, 7-10 octobre 1999, în volum: în D.Keller, J. P. Durafour, J.F.P. Bonnot, R.Stock (ed.), Percevoir: Monde et Language.Invariance et variabilite du sens vecu, Spri-mont (Belgia), p. 81
5 Wilhelm von Humboldt, Despre diver-sitatea structurală a limbilor și influenDa eiasupra dezvoltării spirituale a umanităDii,Ed. Humanitas, București, 2008, p. 95
6 Irina Petraș, Limba, stăpâna noastră.Încercare asupra feminităDii limbii, Ed. CasacărDii de știinDă, Cluj-Napoca, 1999, p.25
7 Ferdinand de Saussure, Curs de lin-gvistică generală, Ed. Polirom, 1916/1998Iași, p. 126
8 Eugen Coșeriu, op. cit., p.140 
9 Oana Boc, „De la func_ia semnifica-tivă, la finalitatea poetică”, în Ddumitru-Cornel Vâlcu, Eugenia Bojoga, Oana Boc(eds.), Școala integralistă clujeană. Contri-bDii. Vol. 1, Ed. Presa Universitară Clujeană,Cluj-Napoca, 2016, p. 129-148
10 Coșerio, Eugenio, La creacion meta-forica en le lenguaje, în vol. El hombre y sulenguaje, Madrid, Gredos, 1977, trad. Dinlimba spaniolă de E. Bologa, pag. 13
11 ibidem
12 idem, p 16
13 Titu Maiorescu, Critice, Ed.Librăriei SOCEC & Comp., S. A., Bucu-rești, 1926, p. 17
14 Ernst Cassirer, Eseu despre om. Ointroducere în filosofia culturii umane, Ed.Humanitas, București, 1994, p.187
15 Paul Rricoeur, Metafora vie, Ed. Uni-vers, București, 1984, p.65
16 Ferdinand de Saussure, 1916/1998,Curs de lingvistică generală, Ed. Polirom,Iași, p. 126
17 ibidem.
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ADMITERE 2019 la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad
Acte studii LICENŢĂ  2019a. dosar plic;b. cerere de înscriere tip (de lacomisia de înscriere);c. diploma de bacalaureat sauechivalenta acesteia în original şi xero-copie;d. foaia matricolă a anilor de liceuîn original şi xerocopie;e. diploma de licenţă sau echiva-lenta acesteia în original şi xerocopie;(pentru absolvenţii de facultate);f. foaia matricolă a anilor delicenţă în original şi xerocopie;g. pentru absolvenţii Seminarilor teo-logice: diplomă de atestat sau echiva-lenta acesteia în original şi xerocopie;h. certificat de naştere original şixerocopie;i. certificat sau adeverinţă de botez;j. certificat de căsătorie original şixerocopie – unde este cazul;k. carte de identitate original şixerocopiel. recomandarea Consiliului paro-hial (formular tip) din parohia de prove-nienţă a candidatului;m. binecuvântarea arhierească,din partea chiriarhului locului dineparhia de unde provine candidatul;n. adeverinţă medicală – tip  -  aptpentru înscrierea la facultateo. aviz psihologic de la un cabinet despecialitate;p. 2 poze tip buletin color;q. taxa de înscriere: 80 lei   r. adeverinţă de la locul de muncăpentru cântăreţi, preoţi sau monahi.Atenţie ! La confirmarea loculuieste obligatorie depunerea diplomei debacalaureat în original.Programare calendaristică  pentruadmitere 2019:Sesiunea I - Program de LicenţăÎnscrieri la sediul Facultăţii (str.

Academia Teologică nr. 11-13, tel0257.28585): 10.07-25.07.2019Etapa I (vizita medicală, muzică şidicţie) – 26.07.2019 ora 830
Etapa II (examenul scris la disci-plina Teologie Dogmatică) –26.07.2019 ora 1100
Afişare rezultate: 26.07.2019Contestaţii – 26.07.2019Confirmarea locului  - 29.07. –30.07.2019Afişare rezultate finale: 31.07.2019Sesiunea II/ funcţie de numărul delocuri rămase - Program de LicenţăÎnscrieri la sediul Facultăţii (str.Academia Teologică nr. 11-13, tel0257.28585): 02.09-11.09.2019Etapa I (vizita medicală, muzică şidicţie) – 12.09.2019 ora 830
Etapa II (examenul scris la disci-plina Teologie Dogmatică) –12.09.2019 ora 1100
Afişare rezultate: 12.09.2019Contestaţii – 13.09.2019Confirmarea locului  - 16.09.-17.09.2019Afişare listelor finale definitive:18.09.2019TEMATICA EXAMENULUIDE ADMITERE ÎN FACULTĂŢILE DE TEOLOGIE 2019SPECIALIZAREA TEOLOGIEORTODOXĂ  PASTORALĂ1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.Raportul dintre ele. 2. Despre Sfânta Treime: temeiuribiblice şi contribuţii patristice la defini-rea acestei dogme;3. Crearea lumii văzute. Creareaomului.4. Starea primordială a omului. Chipşi asemănare.5. Unirea ipostatică şi consecinţele ei.6. Răscumpărarea şi aspectele ei.

7. Mântuirea subiectivă.8. Biserica, întemeierea, constituţia şiînsuşirile ei.9. Sfintele Taine, consideraţii gene-rale şi particulare.10. Sfânta Euharistie: caracterul detaină şi cel de jertfă.Bibliografie:Pr. prof. dr. Isidor TODORAN,Arhid. prof. dr. Ioan ZAGREAN, Teo-logia Dogmatică (manual pentru Semi-nariile teologice), Ed. Institutului Biblicşi de Misiune al Bisericii OrtodoxeRomâne, Bucureşti, 1991 şi ediţiileurmătoare (Cluj şi Galaţi).Acte admitere MASTER 2019Candidatul va depune următoa-rele acte:a. dosar plic;b. cerere de înscriere tip (de lacomisia de înscriere);c. Curriculum - vitaed. diploma de bacalaureat sauechivalenta acesteia în original şi xero-copie ;e. foaia matricolă a anilor de liceuîn original şi xerocopie;f. diploma de licenţă sau echivalen-ta acesteia în original şi xerocopie ;(pentru absolvenţii de facultate);g. foaia matricolă a anilor delicenţă în original şi xerocopie;h. diploma de master sau echiva-lenta acesteia în original şi xerocopie(pentru înscrierea la studiile de doctorat)i. foaia matricolă a studiilor demaster în original şi xerocopie;j. pentru absolvenţii Seminariilor teo-logice: diplomă de atestat sau echiva-lenta acesteia în original şi xerocopie;k. certificat de naştere original şixerocopie ;l. certificat sau adeverinţă de botez;m. certificat de căsătorie original şixerocopie – unde este cazul;

n. carte de identitate original şixerocopieo. recomandarea Consiliului paro-hial (formular tip) din parohia de prove-nienţă a candidatului;p. binecuvântarea arhierească, dinpartea chiriarhului locului din eparhiade unde provine candidatul;q. pentru candidaţii care aparţinaltor culte sau provin din alte BisericiOrtodoxe surori sunt necesare : acor-dul cultului/ chiriarhului eparhiei  dincare provin; avizul Consiliului Facultăţiiîn care urmează să studieze,  acordulchiriarhului de care aparţine facultateaşi acordul Patriarhului României;r. adeverinţă medicală – tip admiterefacultate, clinic sănătos. Apt pt.înscrierea la facultate.s. aviz psihologic de la un cabinet despecialitate;t. 2 poze tip buletin color;u. taxa de înscriere: 80 lei  v. adeverinţă de la locul de muncăpentru cântăreţi, preoţi sau monahi.Programare calendaristică  pentruadmitere 2019:Sesiunea I  si II - Programe deMasterÎnscrieri la sediul Facultăţii (str.Academia Teologică nr.11-13, tel0257.28585): 10.07-25.07.2019 şi02.09-11.09.2019Interviu – 10.09.2019 ora 1000
Contestaţii – 12.09.2019Confirmarea locului  - 16.09-17.09.2019Afişare listelor finale definitive:18.09.2019TEMATICA PENTRUINTERVIU-ADMITERE, 2019MASTER Doctrină şi Cultură CreştinăProblema revelaţiei în lumea con-temporană;

Importanţa persoanei lui Iisus Hris-tos în cultura actuală;Rolul Bisericii Ortodoxe în mărtu-risirea lui Hristos astăzi.Bibliografie1. Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae,Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.I-III, Bucureşti, 1978.2. Pr. Prof. dr. Dumitru Popescu,Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti,2005.3. Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecle-ziologia Ortodoxă în Teologia Româ-nească Contemporană, Arad, 2011.4. Anastasios Yannoulatos, Orto-doxia şi problemele lumii contempo-rane, Bucureşti, 2003.TEMATICA PENTRU INTERVIU-ADMITERE,2019MASTER Pastoraţie şi Viaţă LiturgicăImportanţa Sfintei Liturghii înviaţa  Bisericii şi a credincioşilor ei;Probleme pastorale în societateacontemporană;Cultul divin – expresie a interco-muncării între clerici şi credincioşi;Parohia – spaţiu al lucrării mântui-rii preotului împreună cu credincio-şii.Bibliografie1. Alexandre Schmemann –Euharistia – Taina ÎmpărăDiei, Editu-ra Anastasia, 1993.2. Jean Claude Larchet, -ViaţaLiturgică, Editura Doxologia Iaşi,20173. Gheorghios D. Metallinos, Paro-hia – Hristos în mijlocul nostru, Edi-tura Deisis, Sibiu, 2004.4. Mitropolit Emilianos Timiadis,Preot, parohie, înnoire, EdituraAndreiană, Sibiu, 2015. 

Urmare din pagina 1În perioada în care poporul românera lipsit de ediţii ale Sfintei Scripturitipărite în limba sa, singura cale de aavea acces la conţinutul Sfintei Scripturi,fie şi fragmentar era participarea la sluj-ba Sfintei Liturghii din duminici şi săr-bători şi ascultarea cu luare aminte alecturilor biblice şi apoi a Cazaniilor saua exegezelor acestor texte biblice în bise-rici. Deasemenea, este cunoscut faptulcă în şcolile noastre de odinioară, deprin-derea scrisului şi a cititului se făcea prinintermediul cărţilor de cult, că primeleabecedare româneşti au fost Ceasloa-vele şi cărţile de cult, iar preotul satuluitradiţional românesc îndeplinea şi func-ţia de dascăl pentru copii satului. În acestsens, părintele profesor Ilie Moldovanspunea: „la altar s-au născut şi de aici aupurces limba şi cultura românească şi totde aici a izvorât şi cântarea ca mijloc alsimţirii şi gândirii lui. Constituie un mareadevăr faptul că muzica noastră popu-lară este legată structural de cântareabisericească”4.În spiritualitaea românească estelesne de observat faptul că nu numaipâinea, vinul şi celelalte elemente alecultului liturgic găsesc o raportare la eleîn chip euharistic, ci orice mâncare, chiarcele din carne, sunt primite cu referiresau prin raportarea lor la Jertfa euharis-tică, masa în familiile tradiţionale româ-neşti se desfăşoară într-un cadru comu-nitar, ea fiind „nu doar legătura cuDumnezeu, ci şi un prilej de a fi împreu-nă cu oamenii”5. În jurul mesei te întâl-neşti cu prietenii, punându-le în faţă ceai mai bun. Poate şi aceasta este una dincauzele pentru care aleargă ţăranul cuprimele sale roade la Biserică, spre bine-cuvântare şi sfinţire, spre afierosire, pen-tru că nu există prieten mai credincios şi

mai prezent decât Dumnezeu. În jurulmesei îi adună ţăranul pe toţi cei deaproape ai săi în momentele de răscru-ce ale vieţii sale: naştere, nuntă, moarte.Sau poate totul este mistică Nuntă6. „Achema pe cineva la masă este un marepas întru întâmpinarea lui, o deschidere-îmbrăţişare, şi tocmai de aceea cândromânul vrea să omenească pe cineva, îlpune la masa sa”7.Biserica de azi a satului, formă tra-diţională cu un conţinut de viaţă actua-lă, reprezintă funcţional viaţa religioasăşi spiritualitatea satului. Ea organizeazăviaţa religioasă şi promovează valorilece-i aparţin. Viaţa religioasă a satuluiromânesc are însă un cuprins mai maredecât acela arătat până aci. Bisericaînsăşi supraveghează sau numai îngă-duie o seamă de credinţe şi acte, caredeşi nu au un caracter creştin, sunt apro-piate ca natură. Este vorba de o întrea-gă serie de fapte religioase, mituri şipractici, trecute în folclor sub numelede credinţe şi superstiţii populare, iar înteologie sub numele de credinţe şi obi-ceiuri păgâne.O credinţă neîntemeiată a făcut cacercetătorii civilizaţiei săteşti să dea o

atenţie deosebită credinţelor şi supersti-ţiilor ca fiind în afara bisericii oficiale, caavând un caracter cu adevărat popular.Cercetătorii folclorişti au ignorat în între-gime rolul Bisericii în viaţa religioasă asatului şi ţăranului român, aşa cumbunăoară teologii înclină să înlăture totce este dincolo de dogma şi ritualul creş-tin. Această deosebire făcută în viaţareligioasă a satului, cercetătorii au pututfi înclinaţi să studieze numai una dincategorii de fapte, fiecare după pregăti-rea şi sensibilitatea de care dispunea,ignorând cu desăvârşire pe cealaltă.În realitate lucrurile stau cu totul alt-fel. Viaţa religioasă a satului românescnu poate fi determinată şi înţeleasă fărăstudierea totală a acestor fenomene. Deşipot fi deosebite mintal, cele două cate-gorii alcătuiesc în realitate un întreg, unorganism cu o tradiţie de milenii. Viaţareligioasă a satului cuprinde în adevărbiserica, cu expresia sa rituală cea maiobişnuită, Liturghia, dar nu o are ori-cum şi niciodată gata, făcută oficial decătre stat. Biserica satului românesc stăsub îndrumarea oficială (îndrumare cepare să fie mai mult administrativă), darviaţa ce o cuprinde ea, sensurile şi ritmulei îi dau un caracter particular ca uneifăpturi aparte. Biserica satului fiind mailegată şi mai adâncită în viaţă, este maiadâncită în sensurile locale tradiţionale;ea nu este străină de sensurile şi chipu-rile sectorului păgân al vieţii religioasesăteşti8.Există cu adevărat în satul româ-nesc o categorie de fenomene religioa-se care nu fac parte din sistemul coerentde credinţe şi acte ale religiei oficiale.Ele sunt totuşi expresia vie şi nu maipuţin organică ale aceleiaşi atitudinifireşti de adorare şi respect pentru lucruri

sfinte sau interzise, manifestată prinforme tradiţionale de cult. Este vorbadeci de o viaţă religioasă mai bogatădecât religia oficială.Pe lângă noţiunea de religie carecuprinde o sistematizare a credinţelor(dogmei) şi riturilor consacrate oficial,mai întrebuinţăm şi noţiunea de viaţăreligioasă care are o sferămult mai largăşi care cuprinde toate fenomenele ceexprimă în vreun fel ideea de sfinţenie,toate credinţele şi actele corespunzătoa-re populare nu numai pe acelea cuprin-se în sistemul religios general şi oficial.Pentru sat, mult mai bogat ne vorbeşteacest fel de a vedea lucrurile; viaţa reli-gioasă a ţăranului, viaţa în care intră totalpoziţia creştină, înţeleasă în acest fel estetotodată şi mai largă şi mai specifică dinpunct de vedere etnic.Această lărgire a câmpului de cer-cetare a fenomenului religios în satulromânesc, pe cât este de rodnică peatât este de necesară. Întinsul spaţiu almitologiei populare stă la dispoziţiacercetătorului pentru complectareastudiului său integral. O largă con-cepţie a universului, prin care ţăranulîncearcă să îmbrăţişeze cu gândultoată această lume de a cărei taină şifrumuseţe se simte atras, o filosofiepopulară dintre cele mai bogate şi inte-resante, fac parte din întregul religiosal satului în care biserica locală tradi-ţională conduce.Sau, pentru a trece în categoria acte-lor, găsim în viaţa religioasă a satului oseamă de rituri şi ceremonii, aşa cum ebunăoară ceremonia înmormântăriiunde slujba religioasă creştina domină,dar unde o lume întreagă de credinţe şiacte rituale precreştine (în orice caznecreştine) de o străveche origine loca-lă, sunt prezente şi integrate organic în

unitatea atât de complexă şi variată aceremoniei. Ritualul bradului, aşa cumse obişnuieşte în Valea Jiului şi Haţeg,simbolurile ce le cuprinde, actele şi evo-cările ce se fac, deşi nu sunt expresii aleBisericii care este prezentă, rămân faptereligioase necontestate.Ce s-a întâmplat în realitate? Sau,cum este astăzi această realitate? În viaţareligioasă a satului românesc oficialul şipopularul sunt adânc întrepătrunse,uneori până la închegarea organică. Spi-ritualitatea locală străveche s-a adaptatformelor şi sensului vieţii religioasereprezentată de Biserică, fără să renun-ţe la conţinutul şi valorile sale, iar Bise-rica s-a adaptat la condiţiile şi sensultradiţiei locale fără să renunţe la ceea ceii era esenţial.În concluzie: aceste două părţi alecâmpului de activitate religioasă alcătu-iesc în sânul satului românesc o singu-ră unitate, un tot organic care metodo-logic vorbind, este nefiresc si nerodnicsă-l desparţi.
1 Ernest Bernea, Civilizaţia românăsătească, Editura Vreamea, Bucureşti,2006, p. 67;
2 Lucian Blaga, Izvoade- eseuri,conferinţe, articole, Elogiul satuluiromânesc, editura Minerva, Bucureşti,1972;
3Pr.Prof.Dr. Ilie Moldovan, Credin-ţa strămoşească în faţa ofensivei anti-hristice sectare, editura Pro-Vita, ValeaPlopului, 1998, p.162;
4Ibidem, p. 213;
5 Costion Nicolescu, Spre o culturăliturgică, editura Anastasia, Bucureşti,1999, p.10;
6 Ibidem, p.11;
7 Ibudem,
8Ernest Bernea, op.cit., p.70; 

Credinţa ca factor de unitate spirituală, coeziunesocială şi înnoire culturală în comunităţile săteşti



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Slujire Arhierească şi sfinţirede capelă mortuară în Parohia CovăsânţÎn Duminica a 2-a după Paşti (a Sf.Ap. Toma), 5 mai 2019, credincioșii Paro-hiei Covăsânţ, Protopopiatul Lipova, auavut bucuria de a-l avea în mijlocul lor peÎnaltpreasfin_itul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului. Chiriarhul arădean a fostașteptat în fa_a bisericii de soborul de pre-oţi, oficialită_ile locale și de tineri îmbrăca_iîn costume populare locale.După aceasta,Înaltpreasfin_ia Sa a săvârșit SfântaLiturghie Arhierească în biserica parohialăcu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh”,înconjurat de un sobor de preo_i și diaconi.Din sobor a făcut parte și Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhuluia fost pus sub titlul ,,Încredinţarea uceni-cilor” (cf. citirilor scripturistice aleduminicii: Fapte 5; Ioan 20), sau întărirealor, mai ales a Sf. Toma, în misiunea ce oau de a binevesti Învierea. Arătarea ranelorrăstignirii este şi dovada realităţii firiiomeneşti a Mântuitorului în unitatea celeidumnezeieşti, garanţie a schimbării şi acelor credincioşi la judecata din urmă. Pen-tru evidenţierea acestui fapt, duminica Sf.Ap. Toma poartă în popor şi denumirea de,,Paştile mici”, adică reamintind termenulde trecere, înţelegând pe cea de la moartela viaţă, iar iconografia şi imnografia bis-ericească este grăitoare în acest sens, a ară-tat Înaltpreasfinţia Sa.La finalul sfintei slujbe, Înaltpreas-fin_itul Părinte Timotei a hirotesit întruiconom pe preotul paroh Marius Murgu,iar primarului localităţii, domnului Marius-Silviu Oneţ, care este şi absolvent de teolo-gie, pentru sprijinul constant oferit paro-hiei, i-a acordat o Diplomă de merit.După aceasta, Chiriarhul a oficiat slu-jba de sfin_ire a Capelei mortuare ridicatăîn cimitir prin grija autorită_ilor locale. Cuacest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei a adresat un cuvânt de mulţumire tutur-or celor ce au contribuit la ridicarea aces-teia, subliniind beneficial parohiei de aavea un loc de cinstire a celor răposaţi şi dereculegere în rugăciune a celor în viaţă,privind spre veşnicieRăspunsurile liturgice au fost oferitede Corul bărbătesc al parohiei.La final Pr. Paroh Marius Murgu amul_umit Înaltpreasfin_itului PărinteTimotei, pentru acest popas de suflet înmijlocul credincioșilor din Covăsânţ șipentru binecuvântările oferite, precumși tuturor oficialită_ilor, domnuluiIustin Cionca, președintele ConsiliuluiJude_ean Arad și tuturor credincioșilorprezen_i.Resfinţire de biserică în Parohia Sintea MareÎn Duminica Mironosiţelor, 12 mai2019, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a poposit în Paro-hia Sintea Mare, Protopopiatul Arad. Înalt-preasfinţia Sa a fost întâmpinat de PărinteleFlavius Petcuţ, protopopul Aradului şi decătre preotul paroh Ioan Pavel, înconjuraţide preoţii din vecinătate, oficialităţile localeşi mulţimea de credincioşi.Cu acest prilej,Chiriarhul arădean a săvârşit Slujba detârnosire a bisericii cu hramul ,,NaştereaSfântului Ioan Botezătorul” după care asăvârşit Sfânta Liturghie arhierească. Dinsoborul slujitor a făcut parte şi PărinteleArhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial. Credincioşii prezenţi au avut posi-bilitatea de a trece şi a se închina în Sfân-tul Altar.În cuvântul de învă_ătură, Chiriarhularădean a vorbit despre ,,Întărirea credinţeiîn înviere” (cf.citirilor scripturistice aleduminicii: Fp. Ap. 6; Mc. 15-16), sau ceeace au dobândit mironosiţele spre luminareaucenicilor Mântuitorului şi a tuturor celorce primesc adevărul creştin. Totodată, Ier-arhul a tâlcuit numirea de mironosiţă încontextul învăţăturii despre Sfânta Taină aMirului ca pecete a darului Sfântului Duhpe fiecare nou botezat, spre lucrarea bis-ericească a clerului şi poporului, adică apreoţilor de mir şi mirenilor, a întreguluicin monahal, a subliniat ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei.

La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfin_itul Părinte Timotei a oferitpreacucernicului părinte paroh Ioan Pavel,preot în această parohie de peste douădecenii, distinc_ia de iconom stavrofor.Răspunsurile liturgice au fost date decătre un grup de studen_i de la Facultateade Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad.În final, preotul paroh Ioan Pavel, încuvântul său, a mulţumit Bunului Dum-nezeu pentru tot ajutorul şi toate darurilepe care cu îmbelşugare le-a revărsat pestecomunitatea creştinilor dreptmăritori dinSintea Mare. Apoi, i-a mulţumit Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei pentrupurtarea de grijă arătată, pentru osteneală şiprezenţă, precum şi pentru distincţia ofer-ită, apoi preoţilor prezenţi, dar și bunilorcredincioși pentru tot ajutorul.Vecernie şi sfinţire de capelămortuară în Parohia ChierÎn după amiaza Duminicii a 3-a dupăPaști (a Mironosiţelor), 12 mai 2019, cred-incioșii din Parohia Chier, ProtopopiatulIneu, au avut bucuria de a-l primi înmijlocul lor pe Înaltpreasfin_itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, care arăspuns invitaţiei preotului paroh VoicuIvănuţ, pentru a sfinţi capela mortuară dincimitirul localităţii.Chiriarhul a fostîntâmpinat de un ales sobor de preoţi, înfrunte cu părintele Adrian Zaha, pro-topopul Ineului, oficialităţile locale şimulţime mare de credincioşi. Cu aceastăocazie Ierarhul a săvârșit slujba de sfinţirea noii capele mortuare.Chiriarhul Eparhiei arădene a mulţu-mit tuturor celor ce au contribuit la con-struirea acestei capele, a recomandând pemai departe necesitatea construirii acesto-ra în toate parohiile.După aceasta, în biserica parohială cuhramul ,,Adormirea Maicii Domnului”,Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei, înconjurat de un numeros sobor depreoţi şi diaconi, a săvârşit SlujbaVecerniei.La finalul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa aadresat celor prezenţi un cuvânt de învăţă-tură pus sub titlul ,,Zi amintitoare a miisi-unii creştine” (în baza citirilor scripturisticeale Duminicii a 3-a după Paşti), cu incur-siune istorică din vremea Sfinţilor Apostoliîn curgerea vremii prin atestarea ierarhieibisericeşti, în mod deosebit a mărturiei dia-conilor şi diaconiţelor, în împletirea cultu-lui cu activitatea samariteană sau pe tărâmsocial. Aceasta exemplificată cu strădani-ile actuale ale Bisericii Ortodoxe Româneşi în cadrul Anului omagial al satului româ-nesc. Liturghie Arhiereascăşi Parastas în Parohia Arad-Micalaca Veche IIÎn Duminica a 4 –a după Paşti (a Vin-decării slăbănogului de la Vitezda), Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a săvârşit Sfânta LiturghieArhierească în biserica cu hramul,,Naşterea Domnului”, a Parohiei Arad-Micalaca Veche II, înconjurat de soborulslujitorilor acestei parohii, din care a făcutparte şi Arhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial şi în prezenţa unui număr mare decredincioşi.Cuvântul de învăţătură rostit de cătreÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei a fostpus sub titlul ,,Ridicare din cădere” (cf.citirilor scripturistice: Fp.Ap. 9; Ioan 5),în care face o paralelă între cele două vin-decări ale unor slăbănogi, cel de la Caper-naum (Mc. 2) şi cel de la Vitezda, dinpericopa zilei, cu particularităţilefiecăreia, adâncind pe cea a voinţei deînsănătoşire care se leagă firesc de reali-tatea învierii credinciosului cu ÎnviereaDomnului Însuşi. Căderea omeneascăîncepând cu cea a Protopărinţilor cereridicare cum şi imnografia zilei arată, prinmoartea a ceea ce este rău la învierea sprebine în veşnicie.La finalul Sfintei Liturghii a fostsăvârşită Slujba Parastasului la un an de latrecerea la cele veşnice a Părintelui IacobBupte, fost vicar administrativ al Arhiepis-copiei Aradului. În cuvântul rostit cu acestprilej, Chiriarhul nostru, în legătură cu peri-copa zilei, a făcut o o exemplificare a fap-tului prin cel a cărui pomenire s-a făcut,preotul Iacob Bupte, care este şi ctitorul

bisericii parohiale şi a fost unul dintre slu-jitorii de seamă ai Eparhiei Aradului.Răspunsurile liturgice au fost oferitede Corul Mixt ,,Naşterea Domnului” alParohiei Micalaca Veche II, dirijat deOvidiu Căpitan.În numele preoţilor şi credincioşilorparohiei, părintele paroh Mircea Bupte i-amulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Tim-otei pentru prezenţa şi slujirea în mijloculacestei comunităţi parohiale.Hramul bisericii din ParohiaZădăreniCredincioșii Parohiei OrtodoxeZădăreni din Protopopiatul Arad și-auprăznuit duminică, 19 Mai 2019, ocrotitoriispirituali, pe Sfinţii Mari Împăraţi şi întoc-mai cu Apostolii, Constantin şi mama sa,Elena. Cu acest binecuvântat prilej, îndupă-amiaza zilei, aceștia au avut deosebi-ta bucurie de a-l avea în mijlocul lor peÎntâistătătorul Eparhiei arădene, pe Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timo-tei.Ierarhul a fost întâmpinat în faţa bis-ericii de un sobor format din preo_iiapar_inători Cercului pastoral-misionar nr.5 Vinga în frunte cu Protos. Dr. IustinPopovici, consilierul cultural al Arhiepis-copiei Aradului, precum și de oficialită_icentrale și locale.Ierarhul a săvârșit slujba Vecerniei,înconjurat de soborul preo_ilor, alăturându-se acestora și părintele Arhid. dr. TiberiuArdelean, inspector eparhial. La finalulVecerniei s-a săvârșit și slujba de sfin_ire aicoanei-mozaic a hramului montată pefrontispiciul bisericii, donată de S.C. Hala_SRL, ZădăreniÎn semn de apreciere a osteneliidepuse, Înaltpreasfin_itul Părinte Timotei aoferit preacucernicului părinte paroh SorinHigioșan distinc_ia de iconom.Chiriarhul arădean a rostit un cuvântde învăţătură în legătură cu ocrotitorii bis-ericii parohiale, Sfinţii Mari Împăraţi şiîntocmai cu Apostolii,Constantin şi mamasa, Elena. De asemenea, Ierarhul a apreci-at Icoanele Sfinţilor Împăraţi, drept o don-aţie frumoasă pentru parohie de hramul ei,ca îndemn pentru urmarea virtuţilor loroglindite în făptuirile pe principalele pla-nuri ale vieţii bisericeşti, cu precădereprivind lucrarea samariteană.A urmat apoi cuvântul părinteluiparoh, care a mulţumit Chiriarhului pentrupurtarea de grijă şi dragostea părintească pecare a arătat-o de-a lungul anilor faţă decredincioșii acestei parohii, oferindu-i dinpartea acestora, în semn de apreciere, oicoană cu Sfin_ii Împăra_i Constantin șiElena și un buchet de flori.De asemenea, preotul paroh a mulţu-mit oficialită_ilor, invita_ilor și tuturor cred-incioşilor prezenţi pentru dragostea, jert-felnicia şi pentru ostenelile depuse de-alungul timpului.Sărbătoarea hramului s-a încheiatprintr-un spectacol folcloric oferit deansamblul de dansuri populare din locali-tate. Slujire Arhierească de Sf. Împăraţi Constantin şiElena, la Mănăstirea Arad-GaiMarţi, 21 mai 2019, la sărbătoareaSfin_ilor Împăra_i Constantin și mama sa,Elena, Înaltpreasfin_itul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a fost prezent laMănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul”din cartierul arădean Gai.Cu acest prilej, Chiriarhul arădean asăvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghieîn biserica nouă a mănăstirii, împreună cuPărintele Protos. Clement Iordache, Pr.Vasile Chindriș de la Parohia Variaș, Pr.Iulian Botezatu de la Parohia Șiria, Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, înprezen_a obștii monahale de maici, înfrunte cu maica stare_ă monahia EcaterinaJoldeș și a pelerinilor veni_i la sfânta slujbă.La momentul rânduit, Înaltpreasfin_iaSa a rostit un cuvânt de învă_ătură pus subtitlul ,,Întocmai cu Apostolii” (pe baza citir-ilor scripturistice ale sărbătorii: Fp.Ap. 26;Ioan 10), insistând pe lucrarea SfinţilorÎmpăraţi Constantin şi mama sa, Elenapentru libertatea de conştiinţă, răspândi-rea Creştinismului în lume, organizareaBisericii şi conlucrarea cu Statul în vre-mea ulterioară. De asemenea, Chiriarhul asubliniat ţinuta pilduitoare a acestor sfinţi,de cinstire a Bisericii, pentru credincios.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 
Ierarhii arădeni au participatla Simpozionul Internaţionalorganizat la CaransebeşLa Caransebeș au debutat luni, 6 mai2019, lucrările Simpozionului Interna_ion-al „Comuniune şi comunităţi: jertfă, slujire,

spiritualitate”. Evenimentul a fost organi-zat de Episcopia Caransebeșului în cadrulZilelor credin_ei și culturii și s-a desfășuratîn Sala de festivităţi Mitropolit NicolaeCorneanu a Centrului eparhial.Manifestarea a început încă deduminică, 5 mai, cu vernisarea expoziţieifoto-documentare „Episcopia Caranse-beșului, răstignire și înviere (70 de ani dela desfiin_are și 25 de ani de la reînfiin_are)”în Muzeul Episcop Dr. Elie Miron Cristeaal Episcopiei Caransebeşului, de către ier-arhii ce au slujit la hramul Catedralei epis-copale.În cadrul întrunirii, ÎPS Ioan, Mitro-politul Banatului, ÎPS Timotei, Arhiepis-copul Aradului, PS Ignatie, EpiscopulHuşilor, PS Lucian, Episcopul Caranse-beșului, PS Veniamin, Episcopul Basara-biei de Sud, PS Nicodim, Episcopul Sev-erinului și Strehaiei, PS Siluan, Episcopulortodox român din Ungaria și PS EmilianCrișanul, Episcop-vicar al ArhiepiscopieiAradului au sus_inut comunicări având catemă Anul omagial și Anul comemorativ2019 în Patriarhia Română.De asemenea, au fost lansate și volu -mele „Simpozionului Unitate şi Dăinuire.Centenar România Mare 1918-2018” și„Conferinţa Naţională BISERICĂ ȘINA^IUNE la românii din Banat şi Tran-silvania. Episcopul Elie Miron Cristea şiMarea Unire”.Pentru rezultatele activită_ilor deexcep_ie în diferite domenii ale vie_ii bis-ericești și civile în sprijinul Bisericii, părin-tele Prof. Univ. Dr. Sorin Cosma a primitla final din partea Preafericitului PărintePatriarh Daniel „Ordinul Sfântul ApostolAndrei Ocrotitorul României”, distinc_ieînmânată de către Preasfin_itul PărinteLucian.Simpozionul a continuat după-amiazăpe două sec_iuni, una istorică și una teo-logică. În Sala Festivă a Centrului Eparhials-a desfășurat sec_iunea teologică, iar în„Aula 1 decembrie 1918” a PrimărieiMunicipiului Caransebeș cea istorică.Osemintele Părintelui Prof. Petru Deheleanu au fostreînhumate în cimitirulMănăstirii Hodoş-Bodrog Rămăși_ele pământești ale binecunos-cutului profesor de teologie dr. Petru Dehe-leanu (1909-1979), împreună cu cele alepreotesei, înv. Maria Deheleanu (1911-1983) și ale fiului lor, prof. Marin-IoanDeheleanu (1943-1999), au fost reînhu-mate azi, 7 mai 2019, în cimitirul SfinteiMănăstiri Hodoș-Bodrog. Oseminteledefunc_ilor au fost exhumate din cimitirulorășenesc, unde au fost înhumate ini_ial șiaduse la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, undeau fost întâmpinate de obștea mănă-stirească, preo_ii de la Catedrala Veche,părin_ii profesori și studen_ii Facultă_ii deTeologie din Arad.
Slujba de reînhumare a fost săvârșită

în cimitirul mănăstirii de către Înaltpreas-
fin_itul Timotei, Arhiepiscopul Aradului.
Alături de Înaltpreasfin_ia Sa au slujit Pro-
tos. lect. dr. Iustin Popovici, Consilier cul-
tural al Arhiepiscopiei Aradului, Pr. prof.
dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultă_ii de
Teologie din Arad, Pr. Flavius Petcu_, Pro-
topopul Aradului, Pr. Traian Micoroi,
Parohul Catedralei Vechi și Arhid. lect. dr.
Tiberiu Ardelean, Inspector bisericesc. La
slujba de pomenire au participat și părin_ii
din obștea Mănăstirii Bodrog, în frunte cu
Protos. Grigorie Timiș, Stare_ul Sfintei
Mănăstiri Hodoș-Bodrog, preo_ii slujitori
de la Catedrala Veche, părin_ii profesori și
studen_ii Facultă_ii de Teologie, precum și
rude ale familiei Deheleanu.La sfârșitul rânduielii de reînhumare,Înaltpreasfin_itul Părinte Arhiepiscop Tim-otei a rostit un cuvânt de elogiere a celuicare a fost „mândria noastră și a acestorlocuri”. Ca unul care l-a cunoscut și per-

sonal pe marele teolog și slujitor, Înalt-preasfin_ia Sa a eviden_iat latura lui demare orator bisericesc, de slujitor în maimulte centre bisericești ale Banatului șiTransilvaniei, precum și renumele acestu-ia pe latura teologică-misionară prin bine-cunoscutul tratat de sectologie.A urmat apoi cuvântul părinteluidecan, Pr. prof. dr. Cristinel Ioja, care aprezentat o schi_ă biografică a celuipomenit, operele mai de seamă, impor-tan_a și relevan_a acestora în teologiaromânească, precum și principalele direc_iiale gândirii sale teologice.După slujba reînhumării a urmat omasă de pomană oferită de stăre_ia mănă-stirii Hodoș-Bodrog, unde a luat cuvântulPr. Traian Micoroi, Parohul CatedraleiVechi. Preacucernicia sa a prezentat con-textul în care au fost aduse și reînhumateosemintele celor aminti_i, mul_umind tutur-or celor care s-au implicat în acest nobil actde restituire a memoriei celui care a fostpreot, teolog și slujitor de marcă al Bisericiiși teologiei românești, Dr. Petru Deheleanuși a familiei acestuia.Amintim că ini_iativa și cheltuielileacestui nobil act au fost sus_inute de Con-siliul Parohial al Catedralei Vechi dinArad, cu binecuvântarea Înaltpreasfin_itu-lui Părinte Arhiepiscop Timotei și prinosteneala și implicarea părintelui parohTraian Micoroi.Binemeritatul act de restituire a avutloc tocmai în anul acesta în care comemo-răm 40 de ani de la trecerea la cele veșnicea părintelui profesor dr. Petru Deheleanu șiîn anul omagial al satului românesc (alpreo_ilor, învă_ătorilor și primarilor gospo-dari).Chiriarhul arădean a participatla manifestările dedicate Zilei Europei şi Independenţeide Stat a RomânieiJoi, 9 mai 2019, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Araduluia participat la manifestările militare, reli-gioase și culturale organizate cu prilejulsărbătoririi Zilei Independenţei de Stat aRomâniei şi Zilei Europei precum şi ZileiComemorării şi Reconcilierii, în Arad.Alături de Chiriarhul nostru au fostPrefectul Jude_ului Arad, doamna Flo-rentina Horgea, parlamentari, o delega_iemilitară din Ungaria alături de militariromâni componen_i ai Batalionului deInfanterie 191 Colonel „Radu Golescu”,conducători de institu_ii, militari în rezervăsau retragere, mai multe grupe de elevi dela școli din municipiu înso_i_i de profesoriilor. În această zi, la toate sediile institu_i-ilor au fost arborate drapelul na_ional alRomâniei și al Uniunii Europene.Manifestările comemorative s-au des-fășurat în Pia_a Avram Iancu din centrulmunicipiului Arad. După salutul drapelu-lui de luptă şi al gărzii de onoare șiintonarea Imnului naţional al României,Înaltpreasfin_ia Sa în fruntea soborului depreo_i a oficiat serviciul religios prescrispentru acest moment.Chiriarhul și oficialită_ile prezente auevocat semnifica_ia Zilei de 9 Mai,moment urmat de depunerea de coroane șijerbe de flori.Sfinţirea sălii de şedinţe dincadrul Oficiului ProtopopescOrtodox Român din AradÎn seara zilei de 11 mai 2019, Chiri-arhul arădean, Înaltpreasfin_itul PărinteArhiepiscop Timotei Seviciu, înso_it deun ales sobor de preo_i și diaconi, a sfinţitsala de ședin_e a Oficiului ProtopopescOrtodox Român Arad. Sala de ședin_e seaflă în incinta Oficiului Protopopesc, areo capacitate de peste 100 de locuri și afost amenajată prin purtarea de grijă aPreaonoratului Părinte Protopop Flav-ius-Axente Petcu_.Lucrările au fostfinan_ate din fondurile parohiilor dinProtopopiatul Arad, precum și din fon-durile Oficiului Protopopesc. Sala vaservi întrunirilor semestriale ale preo_ilordin Protopopiatul Arad, ședin_eloradministrative organizate la nivel de pro-topopiat, dar va mai putea găzdui și altediverse manifestări cultural-teologice șibisericești care se vor desfășura înArhiepiscopia Aradului.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Cărţi de colorat dăruite copiilor din Parohia Arad-Grădişte IINumeroși credincioşi din parohiaGrădiște II Arad, părin_i, dascăli și vârst-nici, au participat la Sfânta Liturghie înDuminica Mironosi_elor. La finalul SfinteiLiturghii oficiate în Parohia Grădiște II,Arhim. Teofan Mada a dăruit căr_i de col-orat copiilor din atelierele de crea_ie artis-tice, biblice și aghiografice coordonate dePărintele paroh Viorel Roja.Căr_ile de colorat au fost tipărite înEditura Arhiepiscopiei Aradului cu binecu-vântarea Înaltpreasfin_itului Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului. To_i copiiiprezen_i au primi în dar din parteaArhiepiscopiei Aradului câte un exemplardin căr_ile de colorat, ce reprezintă în sineun material didactic-catehetic pentru ceimici, un veritabil material artistic-icono-grafic ce reflectă o realitate biblică și oexperien_ă liturgic-eclezială.Două simpozioane naţionale la Facultatea de Teologie Ortodoxă din AradFacultatea de Teologie Ortodoxă „Ilar-ion V. Felea” din Arad a organizat mar_i,14 mai 2019, două simpozioane na_ionale:studen_esc-masteral și doctoral. Sim-pozionul Naţional Studenţesc-Masteral sedesfășoară sub genericul Exigenţe ale pas-toraţiei şi misiunii Bisericii în parohiilerurale, iar Simpozionul Naţional al Doc-toranzilor se intitulează Rolul BisericiiOrtodoxe în cultura română. De laprimele tipărituri la exigenţele mediaticeactuale.Manifestările academice și cultur-ale se desfășoară sub egida ArhiepiscopieiAradului și a Universită_ii „Aurel Vlaicu”din Arad printr-un proiect sprijinit de Min-isterul Educa_iei Na_ionale.Lucrările simpozionului s-au deschisla ora 9.00, în Aula Facultă_ii de Teologie.La deschiderea festivă au luat parte Înalt-preasfin_itul Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, Prof. Univ. Dr.Codruţa Stoica, Prorectorul Universită_ii„Aurel Vlaicu” din Arad, Pr. Prof. Univ.Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultă_ii deTeologie, Pr. Prof. Univ. Dr. ConstantinRus, Directorul Școlii doctorale, profesorii,studen_ii, masteranzii și doctoranzii teolo-gi arădeni, precum și studen_ii, masteranziiși doctoranzii de la celelalte facultă_i deteologie din _ară, invita_i la aceste mani-festări.În deschiderea manifestării, Pr. Prof.Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultă_ii deTeologie, a adresat cuvânt de salut invi-ta_ilor de la prezidiu și din sală, precum șituturor participan_ilor. A urmat apoi,cuvântul Doamnei Prof. Univ. Dr. CodruţaStoica, din partea conducerii Universită_ii„Aurel Vlaicu” din Arad. Din partea stu-den_ilor a vorbit domnul student Cătălin-Iulian Drăgan, anul III de studii, spe-cializarea Teologie Pastorală, iar din parteadoctoranzilor a vorbit Pr. drd. Vlad-SergiuSandu, profesor la Seminarul Teologic dinArad. În încheierea festivită_ii Înaltpreas-fin_itul Părinte Arhiepiscop Timotei aadresat celor prezen_i un cuvânt în care aamintit de strădaniile şcolilor teologicepentru îmbogăţirea experienţei pastoraţieiîn mediul urban, căutând în acelaşi timp săsusţină la nivelul corespunzător şi pe celrural, de o valoare deosebită pentru cred-incioşia cu care a păstrat mai ales tradiţiacultică legată de tot ce înseamnă cultura. Înplus, Biserica a ţinut mereu legătura(firească) şi cu Şcoala, pentru formareaspirituală a tinerilor. Aceasta în moddeosebit, întrucât Sfântul Sinod al BOR aproclamat anul omagial 2019 satului româ-nesc, ori ştim că Mântuitorul însuşi apoposit adesea în lumea satului din vremeaSa, pentru ridicarea celor simpli şi credin-cioşi, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.Tot în cadrul deschiderii festive au fostlansate și prezentate volumele celor douăsimpozioane studen_esc-masteral și doc-toral, organizate de către Facultatea deTeologie din Arad în anul 2018. Manifestările s-au bucurat de partici-parea studen_ilor, masteranzilor și doctor-anzilor facultă_ilor de teologie dinBucurești, Sibiu, Cluj-Napoca, Iași, Craio-va, Alba-Iulia, Oradea, Caransebeș șibineîn_eles, ai facultă_ii gazdă, înscriindu-se în manifestările Anului omagial al sat-

ului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi
primarilor gospodari) şi Anului comemo-
rativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi
Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi
bisericeşti.Activitate metodică la Seminarul Teologic Ortodoxdin AradMar_i, 14 mai 2019, la Seminarul Teo-logic Ortodox Arad a avut loc o activitatemetodică destinată profesorilor care predauReligie Ortodoxă.Cu binecuvântarea și în prezen_a Înalt-preasfin_itului Părinte dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, a fost sus_inutălec_ia cu tema: ,,Forme de organizare aeduca_iei religioase: cateheza – lec_ia dereligie”, de către pr. prof. Dacian-EmilianNan. Motivul acestei alegeri a fost faptulcă, la Seminarul Teologic Ortodox dinArad, pe lângă materia obligatorie –CATEHETICĂ, se fac și ore de Pedagogieși Metodica predării Religiei – predate deinspectorul de specialitate – Arhid. FlorinSirca.În acest cadru, elevul Dimitrie Blidara susţinut în fa_a colegilor săi, dar și în fa_acelor 25 de profesori de Religie prezen_i și,în special, în fa_a Înaltpreasfin_itului PărinteArhiepiscop Timotei, lec_ia cu tema: Sfân-
ta Liturghie. Elevul a prezentat foarte binetema, dovedind, în primul rând, dragostefa_ă de participarea la Sfânta Liturghie și,mai ales, pentru împărtășirea cu Trupul șiSângele Domnului Hristos.După aceea, au fost discutate cu eleviiclasei a XI-a și cu profesorii prezen_i,aspectele pozitive și cele negative dincadrul lec_iei predate de elevul seminarist.La final, elevii au părăsit sala de clasă,iar, în prezen_a Înaltpreasfin_itului PărinteArhiepiscop Timotei, dar și a Preacuvio-sului Părinte Consilier Iustin Popovici și apărintelui director Pompiliu Gavra, profe-sorii au analizat activitatea desfășurată.Impresia generală a fost de bună organi-zare, iar Înaltpreasfin_ia Sa a apreciat acestdemers pedagogic.Conferinţe preoţeşti deprimăvară în cele patru protopopiate arădeneARAD: Cu binecuvântarea şi înprezenţa Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-cop al Aradului, preoţii din cadrul Pro-topopiatului Ortodox Român Arad, s-auîntrunit miercuri, 15 mai 2019, la confer-inţa preoţească de primăvară.În conformi-tate cu prevederile Sfântului Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române, tema conferinţeia fost: „2019 – Anul omagial al satului
românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi pri-
marilor gospodari)”. Conferinţa a fost pre-
cedată de slujba de Te-Deum, săvârşită în
Catedrala Veche din Arad, iar lucrările
conferinţei s-au desfăşurat mai apoi în salade ședin_e a Oficiului Protopopesc Arad.Conferinţa a fost prezidată de cătreÎnaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei, iar din prezidiu au mai făcut parteArhim. dr. Teofan Mada – vicar adminis-trativ, Protos. dr. Iustin Popovici – consili-er cultural, Pr. drd. Silviu Faur – consilierbisericesc, Arhid. Mircea Proteasa – con-silier economic, Arhid. dr. Tiberiu Arde-lean – inspector eparhial și Pr. FlaviusPetcuţ – protopop al Aradului.Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei a deschis lucrările conferin_ei,făcând o retrospectivă a satului românesc,insistând asupra statutului pe care l-au avutromânii în comunită_ile în care au trăit.Înaltpreasfin_ia Sa, în cuvântul adresat aîndemnat preo_ii să cultive în rândurilecredincioșilor de la sate, dragostea fa_ă de^ară, Neam și Biserică, ca unii care suntapostoli ai satelor.Referen_i la lucrările de la conferin_ăau fost: Pr. Bogdan One_, cu referatul „Bis-erica și educaDia: nume de învăDători șidascăli vrednici ai satului românesc,prezenDi în memoria și culturaromânească”, Pr. Gabriel Gosta, cu refer-atul „De la cronicile parohiale la scrierilemonografice sau istoria așa cum au trăit-o românii” și Pr. Ioan Pagubă, cu referat-ul „Satul românesc în crâmpeie deamintiri”.La finalul conferin_ei a luat cuvântulPr. prof. dr. Cristinel Ioja, decanul Fac-ultă_ii de Teologie din Arad, care a atrasaten_ia asupra pericolelor care planează

asupra satului românesc, din care a amintit:înstrăinarea de comunitate, decalajul dintreeconomic și spiritual, muta_iile sociale careduc la depopulare, venirea altor creștini însate, cu un alt set de valori.
La sfârşitul conferinţei Pr. FlaviusPetcuţ, a mulţumit Chiriarhului, membrilorpermanenţei și preoţilor pentru prezenţă,precum şi referenţilor pentru reuşita con-ferinţei.INEU: Luni, 13 mai 2019, în Pro-topopiatul Ineu, a avut loc Conferin_a pre-o_ească de primăvară. Conferin_a a fostprecedată de săvârșirea slujbei de TeDeum, săvârșită în Biserica cu Hramul„Sfin_ii Arhangheli Mihail și Gavriil” Ineu,de către un sobor de preo_i. Lucrările con-ferin_ei s-au desfășurat la sediul Pro-topopiatului Ineu, fiind deschise princuvântul de bun venit adresat de PărinteleProtopop Adrian Zaha. Delegate din parteaCentrului eparhial a fost Părintele Consili-er Silviu-Nicolae Faur.  Referatul princi-pal al Conferin_ei a fost sus_inut de Pr.Tudor Robert – Parohia Drau_, având catemă „Clerici slujitori ai Bisericii stră-moșești în satul românesc”.  Contribu_ii ladesfășurarea lucrărilor conferin_ei au adusși Pr. Sorin Streulea – Parohia Moroda,prin referatul cu tema „Criza actuală a sat-ului românesc și implicarea Bisericii Orto-doxe Române în atenuarea acesteia”; Pr.Răzvan Chivulescu – Parohia Craiva,arătând „Învă_ători devota_i în satul româ-nesc”; Pr. Nicolae Monea – ParohiaTăgădău, prin lucrarea „Satul românesc:vatră a plămădirii, păstrării și promovăriiconștiin_ei na_ionale și ecleziale românești”și Pr. Marius Leucu_a – Parohia AgrișulMare, prin prelegerea „Primari harnici însatul românesc de-a lungul istoriei”. După discu_iile purtate pe margineareferatelor, prin luări de cuvânt și de al_ipreo_i, Părintele consilier, a apreciat pozi-tiv calitatea lucrărilor conferin_ei, apoi aprezentat diferite aspecte administrative,adresând sfaturi preo_ilor care fac parte dinschimbul de genera_ii, semnalând recunoșt-in_a fa_ă de înaintașii noștri.LIPOVA: Marţi, 14 mai 2019, a avutloc Conferin_a preo_ească de primăvară apreoţilor din Protopopiatul Lipova.Con-ferin_a a fost precedată de săvârșirea slujbeide Te Deum, care a avut loc în Biserica cuHramul „Adormirea Maicii Domnului”Lipova, de către un sobor de preo_i.Lucrările conferin_ei s-au desfășuratla sala de şedinţă a Protopopiatului Lipova,fiind deschise prin cuvântul de bun venitadresat de Părintele Protopop Nelu Mer-cea, delegaţilor din partea CentruluiEparhial: P.C. Pr. Gheorghe Gligor- Con-silier social, P.C. Pr. Silviu-Nicolae Faur-Consilier administrativ-bisericesc și P.C.Arhid. Mircea Proteasa, Consilier eco-nomic. Părintele Consilier Gheorghe Glig-or a transmis binecuvântarea și purtareade grijă a Înaltpreasfin_itului Părinte Dr.Timotei Seviciu – Arhiepiscopul Aradului,a Preasfin_itului Părinte Dr. EmilianCrișanul – Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului, a întregului centru eparhial, sub-liniind bucuria revederii cu preo_ii din Pro-topopiatu Lipova.Conferenţiar în cadrul lucrărilor Con-ferinţei de primăvară a preoţilor din Pro-topopiatul Lipova a fost P.C. Pr. CosminIordăchescu de la Parohia Nicolae Bălces-cu care a prezentat lucrarea cu tema ,,Satulromânesc vatră a plămădirii, păstrării şipromovării conştiinţei naţionale şi ecle-siale româneşti”. Au mai susţinut lucrări încalitate de coreferenţi P.C. Pr. Ioan Bachiş-Parohia Baia. P.C. Pr. Viorel Iute- ParohiaConop, P. C. Pr. Dumitru Marionţi- Paro-hia Lupeşti şi P. C. Pr. Cătălin Craveţ-Parohia Roşia- Nouă.SEBIȘ: Joi, 16 mai 2019, a avut loc înBiserica cu hramul „Sfin_ii ArhangheliMihail și Gavriil” a Parohiei Sebiș I, întâl-nirea preo_ilor din Protopopiatul Sebiș cuocazia Conferin_ei de primăvară. În prima parte a întâlnirii, începând cuorele 9,00 a fost săvârșită slujba de Te-Deum, de către un sobor de preo_i. Îndeschiderea păr_ii a doua a, PreaonoratulPărinte Protopop Alexandru Botea, aadresat un cuvânt de bun venit delega_ieichiriarhale alcătuită din: PreacuviosulPărinte Arhimandrit Dr. Teofan Mada –Vicar administrativ; Preacucernicul PărinteIc. Stavr. Silviu – Nicolae Faur – Consili-er administrativ-bisericesc; Preacucernicul

Părinte Arhidiacon Mircea Proteasa – Con-silier economic; Precucernicul Părinte Ic.Stavr. Gheorghe Gligor – Consilier social.Lucrările conferinţei au fost prezidate dePreacuviosul Părinte vicar administrativ –Arhim. Dr. Teofan Mada.Referatul principal a fost susţinut depărintele Daniel Pavel de la Parohia JoiaMare, având titlul: „Satul românesc –vistierie a valorilor neamului și criza luiactuală”.Diferite completări au fost aduse încontinuare și de către coreferen_ii:Pr. Boca Mihai– Parohia Hon_ișor –„Satul românesc: realităţi şi perspective”;Pr. Cristian Bacoș – Parohia Hălmag-iu, cu referatul „Satul românesc: vatră aplămădirii, păstrării și promovării conști-in_ei na_ionale și eclesiale românești”; Pr.Silviu Buda – Parohia Lazuri – cu referat-ul „Probleme economice, sociale, culturalecu care se confruntă astăzi comunită_ileromânești de la sate”; Pr. Ioan Vesa – Parohia Iosășel – cureferatul „Tradi_ii și obiceiuri în sateleromânești”. ÎPS Părinte Timotei a participat la Festivitatea de absolvire a celei de-a 25-a promoţii, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din AradAbsolvenţii celei de-a 25-a promoţii aFacultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din cadrul Universităţii „AurelVlaicu” Arad şi-au încheiat parcursul studi-ilor universitare de licenţă, prin festivitateaemoţionantă a îndătinatului curs festiv, des-făşurat cu binecuvântarea şi în prezenţaÎnaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Timo-tei Seviciu în ziua de 16 mai 2019.Deschiderea manifestărilor a începutcu oficierea Sfântei Liturghii în capela fac-ultăţii, soborul slujitor fiind format din pre-oţii profesori ai Facultăţii, iar răspunsurileliturgice au fost date de către absolvenţi.Programul a continuat în Aula Magna,în prezenţa invitaţilor, a absolvenţilor, stu-denţilor facultăţii, precum şi a unei asis-tenţe formate din părinţi, prieteni şi apropi-aţi ai absolven_ilor.În prezidiul manifestării s-au aflat:Înaltpreasfin_itul Părinte dr. Timotei,Arhiepiscop al Aradului, profesor univ. dr.Ramona Lile, Rectorul Universită_ii „AurelVlaicu” din Arad, părintele profesor univ.dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii deTeologie din Arad, părintele conferen_iaruniv. dr. Caius Cuţaru, Directorul Depar-tamentului de Discipline Teologice al Fac-ultăţii arădene, precum și părintele profe-sor Codin Șimonca, din partea SeminaruluiTeologic Ortodox din Arad.Festivitatea a debutat prin cuvântul dedeschidere al decanului, pr. prof. dr.Cristinel Ioja.Cursul festiv a fost susţinut de părin-tele profesor dr. Ioan Tulcan, îndrumătorulde an al absolvenţilor.Rectorul Universităţii arădene, profe-sor universitar Ramona Lile, i-a felicitatpe absolven_i și pe părin_ii acestora pentrufaptul că au ales să urmeze cursurile aces-tei facultă_i, transmi_ându-le urări deîmpliniri frumoase și multe bucurii în via_ă.Părintele profesor Codin Șimonca aadus salutul din partea Seminarului Teo-logic arădean, iar Directorul Departamen-tului, părintele Caius Cuţaru a dat citirecatalogului cu cei 29 de absolvenţi ai aces-tei promo_ii, fiecare dintre aceștia primindcâte un trandafir şi o diplomă de onoare.Din partea absolvenţilor a vorbit stu-dentul Ștefan Mu_.A urmat momentul festiv al predăriicheii simbolice a facultă_ii din parteareprezentantului absolvenţilor către colegiilor mai mici, din anul III.Festivitatea s-a încheiat prin cuvântulde binecuvântare şi felicitare a absol-venţilor, adresat de către Chiriarhul locului,ÎPS Arhiepiscop Timotei.Ziua Familiei sărbătorită înParohia Arad-BujacProclamată de Adunarea Generală aOrganiza_iei Na_iunilor Unite,în 1993, caeveniment cu dată fixă la 15 mai a fiecăruian, începând cu anul 1995, Ziua Familieieste sărbătorită oficial, la propunerea Insti-tutului Român pentru Drepturile Omului,propunere sus_inută și de PatriarhiaRomână și Ziua familiei române.

Într-o atmosferă de destindere, fră_i-etate și bucurie, Centrul cultural- pastoral,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei Arad-Bujac a sărbătorit sâmbătă, 18 mai, ZiuaFamiliei, manifestare pastoral- misionară șisocial- culturală aflată la a doua edi_ie, lacare au participat peste trei sute de per-soane, copii și elevi, tineri și vârstnici.Obiectivul central al evenimentului a fostde a men_ine trează conștiin_a apărării șipromovării valorilor culturale și spiritualelegate de familia tradi_ională.Pe terenul de sport Olimpia, propri-etate a parohiei, s-au desfășurat mini- com-peti_ii sportive, jocuri pentru copii,vizionarea unei piese de teatru pentru copii,tobogan, seminar și dialoguri cu adul_ii peteme legate de problemele cu care se con-frunta familiile astăzi: migra_ie, abandonșcolar, sărăcie.În deschiderea activită_ilor organiza-torii au eviden_iat importan_a comunicăriiinterumane, faptul de a fi împreună într-o societate confruntată tot mai mult culipsa de repere, de dialog și cu tendin_e desegregare.Demersul educa_ional al ParohieiArad- Bujac, de sărbătorire a Zilei Familieipentru întregul cartier, a fost realizat îndeplina colaborare cu: Primăria Municip-iului Arad, Centrul Municipal de CulturăArad, Comunitatea Baptistă Golgota, Aso-cia_ia Oaza, Clubul Sportiv Olimpia-Bujac, Liceul cu Program Sportiv Arad.Participantii a putut să se bucure peparcursul activită_ilor de o masă caldă, cubunătă_i la ceaun, oferite cu generozitate șidragoste de către organizatori.Parastas pentru Elena Ghiba-Birta oficiat de cătreIPS Părinte TimoteiLuni, 20 mai 2019, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Araduluia săvârşit Slujba Parastasului la mormân-tul Elenei Ghiba Birta (1801-1864), mareapatroană a învăţământului arădean, în Cim-itirul Eternitatea din Arad. Din sobor aufăcut parte Părintele Protos. Dr. IustinPopovici, consilier cultural al Arhiepis-copiei Aradului şi Pr. Pompiliu Gavra,Directorul Seminarului Teologic Ortodoxdin Arad, răspunsurile liturgice fiind oferitede un grup de elevi seminarişti.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a ros-tit un cuvânt de comemorare în care a evo-cat rolul deosebit pe care l-a avut ElenaGhiba Birta în viaţa tinerilor studioşi, fiindsupranumită protectoare de seamă aînvăţământului românesc din zona de vesta ţării.La slujba de pomenire au luat partedomnul senator Mihai Fifor, doamna AncaStoenescu, inspector şcolar general încadrul IŞJ Arad, doamna Prof. EugeniaGroşan, Directorul Colegiului Naţional,,Elena Ghiba Birta” din Arad, cadreledidactice, absolvenţi şi elevi ai colegiuluice-i poartă numele celei pomenite.Evenimentul se încadrează în progra-mul organizat de Colegiul Naţional ,,ElenaGhiba Birta” cu prilejul împlinirii a 100 deani de la înfiinţare.Câştigătorii ConcursuluiNaţional Catehetic: ,,Hristos –sufletul satului meu”, dinArhiepiscopia Aradului, aufost premiaţi de Patriarhul RomânieiPe scena din curtea Catedralei Patri-arhale, la finalul slujbei de mar_i, 21 mai2019, Preafericitul Părinte Daniel, Patri-arhul României a premiat câştigătorii Con-cursului naţional catehetic „Hristos: sufletulsatului meu” şi ai Concursului naţional defolclor „Tradiţie şi spiritualitate în satulromânesc”. Tinerii misionari câștigători dinfiecare eparhie, înso_i_i de cei care i-au îndru-mat, au fost premia_i de Preafericirea Sa cudiplome, medalia omagială și premii în bani.Concursul na_ional de folclor „Tradi_ieși spiritualitate în satul românesc” și Con-cursul na_ional catehetic „Hristos: sufletulsatului meu” au fost organizate de Sec-torul teologic-educa_ional al PatriarhieiRomâne și Biroul de catehizare a tineretu-lui din cadrul acestui sector, în parteneriatcu Ministerul Educa_iei Na_ionale cu prile-jul Anului omagial al satului românesc (alpreo_ilor, învă_ă torilor și primarilor gospo-dari). Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Concursurile s-au adresat șco larilor,liceenilor, elevilor seminariilor și liceelorteologice ortodoxe din cadrul PatriarhieiRomâne, iar lucrările înscrise în etapana_ională vor intra într-un proces de selec_iepentru publicare într-un volum.
Concursul Naţional catehetic ,,Hris-

tos: sufletul satului meu” s-a desfăşurat şi
în acest an în eparhia Aradului, cu
purtarea de grijă şi binecuvântarea ÎPS
Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop-
ul Aradului.

Din partea Arhiepiscopiei Aradului au
fost prezenDi la Festivitatea de premiere
Părintele Florin-Ioan Avram, din Parohia
Prunişor, Protopopiatul Sebiş însoDit de
unul dintre tinerii Grupului catehetic al
Parohiei Prunişor, câştigători ai locului I
la nivel eparhial.Şezătoarea ,,Dor de satulstrămoşesc” în Parohia GalşaSâmbătă, 18 mai 2019, în ParohiaGalşa, Protopopiatul Lipova, la iniţiativaPărintelui paroh Adorian-Lucian Trif, aavut loc şezătoarea pusă sub denumirea,,Dor de satul strămoșesc”, care seîncadrează în tematica Anul Omagial alSatului Românesc. Dorinţa preotului a fostde a aduce în mijlocul comunităţii paro-hiale tradi_ii și meșteșuguri uitate, re_eteculinare vechi, povești cu iz de odinioară,dansul popular specific Galşei (Rara de laGalşa) și bucuria de a fi împreună și de aconștientiza importan_a strămoșilor noștrireflectată în prezent, prin moștenirea spir-ituală pe care ne-au lăsat-o. La acest eveni-ment sărbătoresc au participat invitaţi deonoare: preşedintele Consiliului JudeţeanArad Iustin Cionca, primarul comunei ȘiriaBot Valentin, profesori şi învăţători,reprezentanţi ai comunităţilor maghiare şigermane din localitate. Totul s-a desfăşu-rat într-un cadru redat autentic prin oameniiprezen_i acolo și prin obiectele pline depovești, meşteşugite cu trudă și dragoste,împletite armonios și trainic dintr-un trecutfără de care nu am fi avut prezentul! A fosto bucurie care nu-și găsește rostirea încuvinte! Iar dacă toate-or fi bune ş-om fisănătoși, ne-om vedea și la anu’!, a trans-mis preotul paroh.Cerc pastoral-misionar în Parohia arădeană Scânteia, însprijinul Proiectului caritabil,,Pătuţ de somn şi poveste”Joi, 23 mai 2019, Cercul pastoral –Misionar Sântana și-a desfășurat întâlnireaperiodică în parohia Scânteia – DomeniulLupaș. Întrunirea s-a desfășurat în paralelcu evenimentul caritabil ”Pătu_ de somn șipoveste”, proiect în care parohia Scânteias-a numărat printre partenerii numeroși șiinimoși ai organizatorilor: Cetatea Volun-tarilor, Școala gimnazială ”Andrei Șagu-na”, Primăria Zimandu Nou, DomeniulLupaș.Lucrările cercului au dezbătut prob-leme legate de situa_ia prezentă a așezărilorsătești și rela_ia lor cu modelul de via_ă allocalită_ilor urbane. S-a făcut referire lafaptul că anumite servicii socio-medicalesunt disponibile și necesare tuturor dar elefunc_ionează doar în localită_ile cu statut deoraș sau reședin_ă de jude_. În plan medical,maternitatea este un astfel de serviciu decare au nevoie și cei de la sate, iar proiec-tul ”Pătu_ de somn și poveste” a avut cascop tocmai dotarea cu aparatură și mobili-er a sec_iei de terapie intensivă a SpitaluluiMatern Arad.La ini_iativa coordonatorului CerculuiPastoral – Misionar Sântana, preot NicolaeRădulescu, membri cercului au dorit săsprijine scopul proiectului caritabil amintitcu suma de 5000 de lei. Ini_iatoarea proiec-tului caritabil, Ana Maria Popa a fostprezentă la un scurt dialog cu preo_iiprezen_i cărora le-a adresat și rugăminteade a sus_ine prin rugăciune proiectul carenu este unul ușor de dus la bun sfârșit.Parohia Scânteia, prin parteneriatul cuorganizatorii evenimentului caritabil, șicercul – pastoral misionar Sântana, prinimplicarea spirituală și materială, s-au ală-turat, astfel, eforturilor tuturor celor care audăruit, pentru viitorii nou-născu_i, din tim-pul și din multul sau pu_inul lor: echipa defotbal UTA, Grupul Savori Urbane,Artarad Ciumpe Loredana, Asocia_ia,,Chemarea naturii”, Asocia_ia ,,Mobi-lizeaza-te”, elevii, părin_ii și dascălii școl-

ii ”Andrei Șaguna”, trupa One Shot, Aso-ciaţia ,,Tradi_ii Sagunane”, Webasto, vo -luntari.Preasfinţitul Părinte DaniilStoenescu a conferenţiat în biserica Parohiei CinteiCu binecuvântarea Înaltpreasfin_ituluiPărinte Arhiepiscop Timotei, Preasfin_itulPărinte Daniil Stoenescu a conferen_iat, înDuminica a V-a după Paști, în cadrulcomunită_ii ortodoxe din Cintei, la invi-ta_ia Părintelui Paroh Nicu Breda. La con-ferin_ă a participat și Pr. Conf. Univ.Lucian Farcașiu de la Facultatea de Teolo-gie din Arad.Tema distinsei conferin_e a Preasfin_i-tului Părinte Episcop Daniil s-a referit la„Apele din Sfânta Scriptură”, începând dela râurile din raiul protopărinţilor (Fac. 2,14),până la apa ce _âșnește ca să dea via_acea veșnică, așa cum Domnul Iisus Hristosîi spune femeii samarinence ce venise laizvorul lui Iacov să ia apă (Ioan 4, 14).Fântâna a fost săpată de Iacov pe pămân-tul cumpărat de la fiii Hemor (Emmor)Heveul (Fac. 33, 18). Conform unor măr-turii din veacul al IV-lea, la fântâna luiIacov exista construită o bisericuţă. Deatunci, ea a fost recunoscută ca un loc depelerinaj creştin.Sfânta Scriptură face adesea referirela proprietăţile unice ale apei, în genere,îndeosebi la puterea ei de a curăţa şi de asusţine viaţa, folosind-o ca simbol pentruvalorile spirituale și veșnice (Isaia 58, 11,Ioan 4, 14). Sfântul Chiril al Ierusalimuluispune că „apa este elementul constitutival tuturor lucrurilor”, iar Sfântul ApostolIoan prezintă pe Duhul Sfânt ca fiind dreptapa cea vie. Lucrarea harului dumnezeiesccură_ă păcatele omului prin pocăin_ă şidevine astfel izvor de sfinţenie, virtu_i şi defapte bune. Aceasta este apa cea vie, cesfin_ește. Ea potolește setea sufletuluiuman, prin apa Botezului şi prin lacrimilepocăinţei, pentru a între_ine apoi virtuţilesfinte ale vieţii creştine.Ultima zi a evenimentelor dedicate împlinirii a 10 de anide la înfiinţarea Corului,,Armonia” al CatedraleiVechi din AradDuminică, 26 mai 2019, Înaltprea -sfin_itul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârşit Sfânta Liturghie înCatedrala Veche din Arad, înconjurat de unales sobor de preoţi şi diaconi.La finalul Sfintei Liturghii s-a săvârșitslujba Parastasului pentru dirijorii și mem-brii corului care au activat de-a lungul tim-pului.Răspunsurile liturgice au fost date decătre Corul „Armonia” al Catedralei Vechi,dirijat de către Prof. Ovidiu Boar.În seara aceleași zile, începând cu ora19.00. s-a desfășurat partea a doua a festi-valului de muzică corală și religioasă ded-icat împlinirii a 100 de ani de la înfiin_areaCorului „Armonia”, la Sala Palatului Cul-tural din Arad, prezentarea fiind făcută decătre Pr. Flavius Petcu_, Protopop al Aradu-lui și preot slujitor al Catedralei Vechi.Ultima parte a manifestărilor acuprins un amplu recital coral reunindurmătoarele coruri: Corul „Armonia” alCatedralei Vechi, dirijat de către Prof.Ovidiu Boar, Corul Catedralei Arhiepis-copale „Sfânta Treime” din Arad, dirijatde către Diac. Prof. Laviniu Morariu șiCorala „Ave Musica” a Academiei deMuzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, dirijată de către Conf. Univ. Dr.Ciprian Para.Seria de evenimente bisericești și cul-turale este consacrată cinstirii memorieiînaintașilor, a eviden_ierii aportului Coru-lui „Armonia”, precum și a CatedraleiVechi la promovarea vie_ii bisericești,na_ionale și culturale a românilor ortodocșidin această parte de _ară.Manifestările au fost sus_inute și princontribu_ia Centrului Municipal de Cul-tură Arad.Moment de bucurie pentru absolvenţii Seminarului Teologic Ortodox din AradCatedrala Veche din Arad a găzduitduminică, 26 mai, evenimentul ce a mar-cat absolvirea cursurilor de către elevii pro-moţiei 2019, de la Seminarul TeologicOrtodox Arad.

Evenimentul a debutat cu oficierea slujbeiVecerniei de către un sobor de preoţi şi dia-coni, din care au făcut parte Protos. IustinPopovici, Consilier Cultural al ArhiepiscopieiAradului, Pr. Prof. Pompiliu Gavra, Pr. Prof.Dacian-Emilian Nan, Pr. Prof. Codin Şimon-ca-Opriţa, Pr. Prof. Vlad-Sergiu Sandu, Diac.Prof. Călin Teuca şi Diac. Prof. Lucian-Vic-tor Baba, în prezenţa ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, încadrul căreia au fost înălţate rugăciuni demulţumire pentru binefacerile revărsate deDumnezeu asupra absolvenţilor în cei patruani de studii.Părintele director Pompiliu Gavra aadresat un cuvânt de felicitare prin care aevidenţiat faptul că seminariştii vor fiviitori dascăli şi preoţi.În încheiere, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei a adresat absolvenţilor un părin-tesc cuvânt de învăţătură în contextulperioadei liturgice în care ne aflăm, dupăcare a felicitat întregul corp profesoral pen-tru sprijinul și călăuzirea acordată în aceștipatru ani absolvenţilor. Felicitările s-auîndreptat și către familiile lor, care au fostalături de ei la acest moment special.PS Părinte Emilian Crişanul înmijlocul elevilor Şcolii Naţionalede Pregătire a Agenţilor de Penitenciare din AradLuni, 27 mai 2019, Preasfin_itulPărinte Emilian Crişanul, Episcop Vicaral Arhiepiscopiei Aradului, răspunzândinvita_iei doamnei comisar șef de peniten-ciare Delia Halchin, a săvârșit slujbaTedeumului de mul_umire în prezen_aelevilor Școlii Na_ionale de pregătire aagen_ilor ce se pregătesc să devină lucrătoride penitenciare.După săvârșirea slujbei de mul_umirea urmat cuvântul de învă_ătură rostit decătre PS. Părinte Emilian Crișanul, care aîndemnat pe cei prezen_i, elevi și cadredidactice să primească în inima lor învă_ă-tura Mântuitorului nostru Iisus Hristos,arătând prin faptele lor dragostea pentruDumnezeu în iubirea pentru aproapeleaflat în suferin_ă. La finalul slujbei amul_umit doamnei comisar șef de peni-tenciare Delia Halchin pentru invita_iafăcută, binecuvântând pe to_i cei prezen_i,dărindu-le câte o Carte de rugăciuni pen-tru a le fi de folos pentru fiecare ceas alzilei dar și în momentele importante alevie_ii pentru a întâlni pe Dumnezeu înrugăciune.
Centenarul martiriuluipreoţilor din Şimand 

Duminică, 26 mai, în biserica Paro-hiei Șimand au fost comemora_i cei doipreo_i martiri: părintele Cornel Popescu șipărintele Cornel Leucu_ia, care, în data de9 aprilie 1919, în Săptămâna patimilor, auprimit cununa muceniciei pentru neamul,credin_a și _ara lor.
În urma realizării idealului na_ional

românesc, acela al unirii Transilvaniei cu
România, de la 1 decembrie 1918, admin-
istra_ia asupritoare maghiară, fiind nevoită
sa se retragă, totuși acest lucru nu s-a real-
izat imediat, jude_ul Arad fiind printre
ultimele redute recucerite de români, în
lupta pentru întregirea teritoriului străbun.
Asupritorii unguri, au reușit ca în procesul
de retragere peste limita grani_elor _ării, să
lase răni adânci în sufletul și așa oropsit, al
românilor.

Astfel că prin complicitatea câtorva
cetă_eni de origine maghiară din Șimand,
sprijini_i de un detașament unguresc sub
conducerea lui Endresz Josef din Șimand,
au fost aresta_i si escorta_i, tinerii preo_i,
până aproape de localitatea Socodor, unde
au fost schingiui_i și uciși în chip barbar,
astfel aceștia agonisindu-și cununa muceni-
ciei. Trupurile lor au fost aruncate în
Canalul Morilor, de unde mai apoi au fost
scoase de cerdincioșii români și înmor-
mântate în curtea bisericii din Șimand în
data de 22 mai, unde se odihnesc pâna în
momentul de fa_ă.

Asocia_ia Anastasis Orbis, a organi-
zat cu acest prilej o comemorare în prima
duminică ce urmează acestei date, printr-un
concert omagial, la care a fost invitat Corul
Psaltic “ Sfântul Ioan Damaschin”, condus
de părintele Gabriel Streulea.Programul a debutat printr-o slujbă depomenire a celor doi martiri sfin_i_i, la care

au participat preo_ii din grupul coral,împreună cu părintele Mircea Hurdea,preot slujitor în biserica de la Șimand.După aceea părintele Hurdea a expus celorprezen_i istoria martiriului slujitorilor lor,subliniind aspectul de jertfă pentru credin_astrămoșească și pentru unitatea româ -nească.În fa_a a unui mare număr de credin-cioși, corul psaltic a interpretat un frumosbuchet de cântece bisericești și patrioticedintre care amintim: Hristos a înviat (glasulV ), Cântarea I din Canonul Paștilor,Luminânda Paștilor, Îngerul a strigat(glasul III ), Polieleul Românilor, Nuplânge maică Românie, Avem o _arăRomânia mea și Cântecul Martirilor de laȘimand, piesă în primă audi_ie, pusă penote de părintele dirijor Streulea Gabriel.Au fost prezen_i și doi elevi de laColegiul Na_ional ,,Moise Nicoară” dinArad: Circa Chirilă Anyia și LucaciucTudor din clasa a IX-a, care au recitatpoezii din compozi_iile lui Nichifor Crainicși Valeriu Gafencu.Programul comemorativ s-a încheiatprin dezvelirea sfintei flamure tricolore,lângă care a strălucit Sfânta Cruce.Festivitatea de absolvire a Promoţiei 2019 la SeminarulTeologic Ortodox din AradMarţi, 28 mai, cu binecuvântarea şi înprezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, la SeminarulTeologic Ortodox din Arad s-a desfăşuratfestivitatea de absolvire a elevilor pro-moţiei 2019 a seminarului arădean.După ce toţi cei prezenţi au cântatRugăciunea Domnească, în deschidere,părintele director Pompiliu Gavra, direc-torul seminarului, a transmis mesajul desalut întregii asistenţe, precum şi cel defelicitare către absolvenţi, după care, înauzul ultimului clinchet de clopoţel,absolvenţilor le-au fost înmânatediplomele onorifice de absolvire de cătrepărintele profesor Dacian Emilian-Nan,dirigintele acestei promo_ii, care le-aadresat şi un scurt, dar emoţionant cuvântde imbold la acest moment aniversar. S-au adresat, mai apoi, gândurile de felic-itare şi totodată de responsabilizare absol-venţilor, de către părintele protos. lect.univ. dr. Nicolae Tang, din partea Fac-ultăţii de Teologie „Ilarion V. Felea” dincadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” dinArad.Cuvântul de încheiere l-a avut IPSPărinte Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, care i-a îndemnat pe tineriiabsolvenţi să nu-și trădeze voca_ia. Laacest moment festiv au mai fost prezen_iprotos. lect. univ. dr. Iustin Popovici, pr.Protopop al sârbilor ortodocși din AradPlavsici Ognean, arhid. asist. univ. dr.Paul Tiberiu Ardelean, pr. Gabriel Cos-min Mariș, alături de părin_ii profesori,de doamnele și domnii profesori, precumși părin_ii absolven_ilor, rudele și prieteniiacestora.
În acordurile imnului academic

Gaudeamus Igitur s-a desfăşurat momen-
tul simbolic al predării cheii de către elevii
clasei a XII-a, însoţit de alocuţiunile mer-
ituosului elev al clasei terminale, Radu-
Mihai Popoviciu, care a adus mul_umirile
tuturor celor care au contribuit la formarea
elevilor seminariști ai acestei genera_ii şi a
reprezentantului clasei a XI-a, Bogdan
Mureşan, cel care a preluat cheia şcolii,
încercând să descifreze multiplele sem-
nificaţii ale acestui gest. Festivitatea s-a
încheiat cu un moment susţinut de corul
seminarului arădean dirijat de domnii pro-
fesori: Marius-Martin Lăscoiu și Ștefan-
Adrian Bugyi.Revederea promoţiei anului1999, a Facultăţii de TeologieOrtodoxă din Arad

Ziua de 28 mai 2019 a însemnat, pen-
tru promo_ia anului 1999, a Facultă_ii de
Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea” din
Arad, momentul revederii, la scurgerea a
două decenii de la absolvirea cursurilor
acestei venerabile institu_ii teologice.Festivită_ile aniversare au debutat, înCatedrala veche a Aradului, cu oficiereaunei slujbe de mul_umire și a slujbei depomenire pentru cadrele didactice și absol-ven_ii adormi_i în acest răstimp, de fa_ăfiind Înaltpreasfin_itul Timotei, Arhiepis-

copul Aradului, precum și o bună parte acadrelor didactice ale acestei genera_ii deteologi.La finalul oficiului liturgic, părinteledecan, profesorul universitar Cristinel Ioja,atât în calitatea administrativă de_inută, câtși ca absolvent al promo_iei sărbătorite, aadresat un cuvânt celor prezen_i.În cuvântul său, ÎPS Timotei a evocatfrumoasele realizări ale absolven_ilor aces-tei promo_ii, remarcate prin pozi_iile înalteocupate de o bună parte a acestor absol-ven_i, atât în via_a bisericeasă cât și în ceasocială. Totodată, Înaltpreasfin_ia Sa a salu-tat prezen_a părintelui profesor MihailSăsăujan, de la Facultatea de TeologieOrtodoxă “Iustinian Patriarhul” dinBucurești, care și-a început cariera univer-sitară la Facultatea arădeană odată cu gen-era_ia amintită aici.  Festivită_ile au contin-uat în Aula Facultă_ii, părintele profesorIoan Tulcan vorbind audien_ei despre rolulTeologiei ca mărturisire și mod de via_ă înlume. Părintele profesor Constantin Rus adat citire catalogului, iar fiecare dintreabsolven_i și-a prezentat realizările de pânăacum, to_i mărturisind faptul că au resim_it,din plin, binecuvântarea lui Dumnezeu învia_a lor.  Revederea s-a încheiat cu o agapă debucurie, unde to_i cei 30 de absolven_iprezen_i, alături de dascălii invita_i au depă-nat amintiri frumoase din vremea stu-den_iei.Examen de Certificare a Competenţelor Profesionale laSeminarul Teologic Ortodoxdin AradCu binecuvântarea şi în prezenţa Înalt-preasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Tim-otei Seviciu, elevii absolvenţi ai clasei aXII-a de la Seminarul Teologic Ortodoxdin Arad au susţinut examenul de Certifi-care a competenţelor profesionale.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,având şi calitatea de preşedinte al comisieide examen, a fost prezent la deschiderea şiderularea programului, însoţit de Preacu-viosul Părinte Iustin Popovici, consiliercultural al Arhiepiscopiei Aradului. Înalt-preasfin_ia sa a fost întâmpinat la sosirea înşcoală de către Preacucernicul Părinte Pro-fesor Pompiliu Gavra, directorul Semi-narului, de către membrii corpului profe-soral şi de elevii absolvenţi.Chiriarhul le-a adresat absolvenţilorun cuvânt de binecuvântare, la momentulde rugăciune în capela Seminarului,întărindu-i în dreapta credinţă, arătându-le totodată cât de importantă este misiuneape care ei şi-au ales-o, aceea de a fi măr-turisitori ai lui Hristos, Cuvântul Întrupat.Examenul s-a desfăşurat pe două coor-donate: susţinerea lucrărilor de atestareprofesională şi susţinerea probelor prac-tice. Întregul demers s-a realizat în prezenţacomisiei formată din părinţii profesori de laSeminarul Teologic din Arad, comisieprezidată de către ÎPS dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscop al Aradului.Seară duhovnicească la CatedralaVeche din AradVineri, 31 mai, la Catedrala Veche,părintele arhidiacon Dr. Tiberiu Ardeleana fost prezent la o nouă Searaduhovnicească, unde a vorbit celor prezen_idespre legătura dintre altar, strană șicafas (locul din biserica unde stă corul) înceea ce înseamnă cântare bisericească.Este important ca preotul, cântăre_ul dela strană și corul sa fie într-o comuniune șiarmonie, respectând și regulile cântării bis-ericești, liturgice mai ales, pentru carăspunsurile vocale ale acestora să com-pleteze frumos mesajul slujbei și să-i ajutepe credincioși la intrarea în starea de rugă-ciune.
CERCURI MISIONARE

În luna Mai au avut loc Cercuri pas-toral-misionare în următoarele parohii ară-dene:Protopopiatul Arad: Scânteia; Ţipari;Vladimirescu II.Protopopiatul Ineu: Chier; Seleuş;Tăgădău.Protopopiatul Lipova: Lipova Băi;Măderat.Protopopiatul Sebiş: Almaş;Ţărmure.(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro)
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Joi, 2 mai – A prezidat şedinţa Per-manenţei Consiliului Eparhial.Vineri, 3 mai – A săvârșit SfântaLiturghie în biserica Mănăstirii Arad-Gai, rostind cuvânt de învă_ătură.Sâmbătă, 4mai– A oficiat la Cate-drală arhiepiscopală Taina SfântuluiBotez.Duminică, 5mai– A săvârșit Sfân-ta Liturghie în biserica Parohiei Covă-sân_, predica fiind pusă sub titlul ,,Încre-dinţarea ucenicilor” (cf. Fapte 5; Ioan20). A sfin_it capela mortuară din cimi-tir. La final a hirotesit întru iconom pepreotul paroh Marius Murgu, iar pri-marului localităţii, Domnului Marius-Silviu Oneţ, care este şi absolvent deteologie, pentru sprijinul constant oferitparohiei, i-a acordat o Diplomă de merit.Luni, 6 mai – A participat la Sim-pozionul Interna_ional „Comuniune șicomunită_i: jertfă, slujire, spiritualitate”,organizat de Episcopia Caransebeșului.MarOi, 7 mai – A săvârșit slujba dereînhumare a rămăși_elor pământești alebinecunoscutului profesor de teologiedr. Petru Deheleanu (1909-1979),împreună cu cele ale preotesei, înv.Maria Deheleanu (1911-1983) și ale fiu-lui lor, prof. Marin-Ioan Deheleanu(1943-1999), în cimitirul Sfintei Mănăs-tiri Hodoș-Bodrog.Miercuri, 8 mai – A participat laColegiul Na_ional „Constantin Diaco-novici Loga” din Timișoara, în calitatede absolvent al prestigiosului Colegiu șicu prilejul aniversării a 100 de ani deexisten_ă ca prim liceu românesc dinoraș.Joi , 9 mai – A participat la sărbă-torirea Zilei Independen_ei de Stat aRomâniei și Zilei Europei precum șiZilei Comemorării și Reconcilierii, cuserviciul religios și evocarea  semnifi-

ca_iei sărbătorii. Tot în această zi a par-ticipat la manifestările știin_ifice, cultu-rale și sportive prilejuite de „Zilele aca-demice arădene” in memoriam Prof.Aurel Ardelean, cu o alocu_iune. A sfi-n_it Biblioteca Universită_ii de Vest„Vasile Goldiș” unde se află colec_ia decarte „Prof. Aurel Ardelean”Vineri, 10 mai – A oficiat o slujbăla monumentul „Vasile Goldiș”, apoi afost sfin_ită Aula în memoria omuluipolitic Vasile Goldiș, care a avut o acti-vitate deosebită pentru înfăptuirea MariiUniri. În seara zilei a participat la con-certul postpascal sus_inut de corul Cole-giului „Sabin Drăgoi” în Catedralaarhiepiscopală.Sâmbătă, 11 mai– A sfin_it Sala deședin_ă din cadrul Oficiului Protopo-pesc Ortodox Român din Arad.Duminică, 12 mai – A târnositbiserica Parohiei Sintea Mare, Protopo-piatul Arad, slujind Sfânta Liturghie șipredicând despre ,,Întărirea credin_ei înînviere” (Fp. Ap. 6; Mc. 15-16). A hiro-tesit pe preotul paroh Ioan Pavel întru

iconom stavrofor. A slujit Vecernia înbiserica Parohiei Chier, după care a sfi-n_it Capela din cimitirul localită_ii.MarOi, 14 mai – A prezidat Comi-sia examenului de Certificare a compe-ten_elor profesionale la Seminarul Teo-logic Ortodox Arad. A participat laFacultatea de Teologie Ortodoxă „Ila-rion V. Felea” din Arad, la două simpo-zioane na_ionale: studen_esc-masteral șidoctoral. Simpozionul Naţional Stu-denţesc-Masteral s-a desfășurat subgenericul „Exigenţe ale pastoraţiei şimisiunii Bisericii în parohiile rurale”, iarSimpozionul Naţional al Doctoranzilors-a intitulat „Rolul Bisericii Ortodoxe încultura română. De la primele tipăriturila exigenţele mediatice actuale”, ros-tind un cuvânt festiv. Tot în aceeași zi aparticipat la Seminarul Teologic Orto-dox Arad unde a avut loc o activitatemetodică destinată profesorilor care pre-dau Religie Ortodoxă unde  a fost sus_i-nută lec_ia cu tema: „Forme de organi-zare a educa_iei religioase: cateheza –lec_ia de religie”, cu un cuvânt adecvat.Miercuri, 15 mai– A prezidat con-ferin_a preo_ească de primăvară dincadrul Protopopiatului Ortodox Romândin Arad.Joi, 16 mai – A participat la festivi-tatea de absolvire a celei de-a 25-a pro-mo_ii a Facultă_ii de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din cadrul Universi-tă_ii „Aurel Vlaicu” din Arad, rostindun cuvânt festiv.A participat la ceremo-nia dedicată centenarului intrării Arma-tei Române în Arad, rostind un cuvântde apreciere la adresa armatei.Vineri, 17 mai – A participat lamanifestările organizate sub genericul„Zilele Administra_iei Arădene care auavut loc la Primăria Municipiului Arad,rostind o alocu_iune.

Duminică, 19 mai – A săvârșitSfânta Liturghie în biserica ParohieiMicălaca Veche II, Protopopiatul Arad,predica fiind pusă sub titlul ,,Ridicaredin cădere” (cf. Fp. Ap. 9; Ioan 5). Lafinalul Sfintei Liturghii a fost săvârşităSlujba Parastasului la un an de la trece-rea la cele veşnice a Părintelui IacobBupte, fost vicar administrativ al Arhie-piscopiei Aradului. În dupăamiaza zileia săvârșit slujba Vecerniei, apoi a săvâ-rșit și slujba de sfin_ire a icoanei-mozaica hramului montată pe frontispiciul bise-ricii. Chiriarhul arădean a rostit uncuvânt de învăţătură în legătură cu ocro-titorii bisericii parohiale, Sfinţii MariÎmpăraţi şi întocmai cu Apostolii, Con-stantin şi mama sa, Elena. La final ahirotesit întru iconom pe preotul parohSorin Higioșan, în semn de apreciere aostenelii depuse.Luni, 20 mai – A săvârşit slujbaparastasului la mormântul Elenei GhibaBirta (1801-1864), marea patroană aînvăţământului arădean, în CimitirulEternitatea din Arad. Chiriarhul arădeana rostit un cuvânt de comemorare încare a evocat rolul deosebit pe care l-aavut Elena Ghiba Birta în viaţa tinerilorstudioşi, fiind supranumită protectoarede seamă a învăţământului românescdin zona de vest a ţării.MarOi, 21 mai – A săvârșit SfântaLiturghie în biserica nouă a mănăstirii,predica fiind pusă sub titlul ,,Întocmai cuApostolii” (cf. Fp.Ap. 26; Ioan 10).Sâmbătă, 25 mai – A participat laprima parte a festivalului de muzicăcorală și religioasă dedicat împlinirii a100 de ani de la înfiin_area Corului„Armonia”.Duminică, 26 mai – A săvârşitSfânta Liturghie în Catedrala Veche aAradului, cu prilejul aniversării unui

veac de la înfiinţarea Corului ,,Armo-nia”. Predica a fost pusă sub titlul ,,Apavie” (cf.Fp. Ap. 11; Ioan 4). La finalulSfintei Liturghii, Ierarhul înconjurat desoborul slujitor, a săvârșit slujba Para-stasului pentru dirijorii și membrii coru-lui care au activat de-a lungul timpului.În după amiaza zilei, a votat la Secţia devotare Nr. 91 din cadrul Colegiului Teh-nologic de Industrie Alimentară Arad,atât pentru alegerile europarlamentarecât şi la referendumul naţional. Seara,Chiriarhul arădean a participat la slujbaVecerniei oficiată în Catedrala Veche cuprilejul absolvirii elevilor clasei a XII-ade ai Seminarului Teologic Ortodox dinArad.MarOi, 28 mai –  A participat la fes-tivitatea de absolvire a elevilor promo-ţiei 2019 a Seminarul Teologic Orto-dox din Arad, rostind un cuvânt festiv.A participat la festivitatea aniversării adouă decenii de la absolvirea cursurilorpromo_iei anului 1999, rostind un cuvântfestiv.Miercuri, 29 mai – A prezidatcomisia la examenul de Certificare acompeten_elor profesionale pentru ele-vii clasei a XII-a de la Seminarul Teo-logic Ortodox din Arad.  Joi, 30 mai – A săvârşit SfântaLiturghie în Catedrală și a hirotonit întrudiacon pe teologul Dan Ioan Lulaș.Vineri, 31 mai – A săvârşit SfântaLiturghie în Catedrală și a hirotonit întrupreot pe diaconul Dan Ioan Lulaș, șidiacon pe reologul Gra_ian Ciuciuc. Aparticipat la festivitatea dedicată zileirezervistului, organizată de Filialajude_eană Ziridava Arad aA.N.C.M.R.R., unde a _inut un cuvântfestiv. Pr. Dr. Vasile Cucu – Secretar eparhial

Itinerar chiriarhal al ÎnaltpreasfinOitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Mai 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

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

Agen_ia de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită săparticipa_i la pelerinaje în Grecia, pentru a vă bu-cura de întâlnirea în rugăciuni cu sfin_ii mult iubi_i 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.

Agen_ia de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participa_i 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 veni_i la pelerinaje în Turcia-Capadocia, în care ave_i prilejul să vizita_i 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 participa_i la un pelerinajîn Grecia și Italia. Printre obiective,men_ionăm: 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, Vene_ia, tre-cere prin Budapesta etc.

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

Agen_ia de Pelerinaje ”Basilica Travel”
a Patriarhiei Române vă invită să partici-
pa_i 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,men_ionăm: 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.


