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Anul acesta, la Sărbătoarea Naşte-rii Sfântului Ioan Botezătorul, se împli-nesc 50 de ani de când Arhipăstorulnostru, Înaltpreasfinţitul Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Ara-dului, a fost tuns în monahism. Potri-vit Protocolului celor tunşi în mona-hism a bisericii Intrarea în Biserică aMaicii Domnului, a Mănăstirii deobşte a Hodoşului, care a început a sescrie din anul 1857, solicitând intrareaîn monahism, cu aprobarea SfinteiArhiepiscopii a Timişoarei şi Caran-sebeşului, Nr. 1347/1969 şi a SfinteiEpiscopii a Aradului, Nr. 2014/1969,la 2 aprilie 1969, Duminica Floriilor, afost închinoviat la Sfânta MănăstireHodoş-Bodrog. Tunderea în mona-hism a avut loc în baza aprobării Sfân-tului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne, cu Nr. 3490 din 18 martie1969 şi a Adresei Sfintei ArhiepiscopiiOrtodoxe Române a Timişoarei şiCaransebeşului, Nr. 1682 – B din 8aprilie 1969, cu binecuvântarea Înalt-preasfinţiei Sale Dr. Nicolae Cornea-nu, Mitropolitul Banatului şi a Preas-finţitului Părinte Episcop Teoctist alAradului, respectându-se întru totulrânduielile canonice şi ritualul SfinteiBiserici Ortodoxe cu privire la intrareaşi tunderea în monahism precum şiprevederile regulamentare ale Biseri-

cii Ortodoxe Române, ţinând cont înprimul rând de dorinţa statornică a PCPărinte Traian Seviciu, vicar eparhial alMitropoliei Banatului, de a îmbrăţişaviaţa monahală. Slujba tunderii înmonahism a avut loc în biserica ceaveche a Mănăstirii Hodoş-Bodrog, laSărbătoarea Naşterii Sfântului IoanBotezătorul, 24 iunie 1969, în cadrulSfintei Liturghii săvârşită de către Înalt-preasfinţia Sa Dr. Nicolae Corneanu,Mitropolitul Banatului, iar prezentareasa în faţa Sfântului Altar pentru depu-nerea voturilor monahale s-a făcut decătre Părintele Arhim. Timotei Iftimie,stareţul sfintei mănăstiri. Părintele Tra-ian Seviciu a primit numele de Timotei.
La această impresionantă ceremo-

nie religioasă au asistat mai mulţi
preoţi, diaconi, monahi, monahii şi un
însemnat număr de credincioşi. Noul
monah, respectiv ieromonah, a fost
introdus apoi în rândul părinţilor din
obştea mănăstirii.

În acelaşi Protocol găsim câte-
va date despre noul călugărit, şi
anume: ,,Părintele ieromonah
Timotei Seviciu s-a născut la 4
iunie 1936, la Timişoara. Părinţii
Preacuvioşiei Sale sunt Caius, pro-
fesor şi Vioara. Şcoala primară şi
liceul le-a urmat în oraşul natal.

Între anii 1953-1957 a urmat cur-
surile Institutului Teologic Univer-
sitar din Bucureşti, unde şi-a luat şi
licenţa în teologie. La acelaşi insti-
tut a urmat între anii 1957-1960,
cursurile de doctorat, secţia isto-
rică, specialitatea Patrologie. În
anul 1962 a dat examenul aprofun-
dat de admisibilitate, între timp a
făcut studii ecumenice în Elveţia, în
1967 la Facultatea de Teologie
Protestantă din Neuchâtel şi în
1967-1968, la Institutul Ecumenic
de la Bossey, participând totodată
la diferite întruniri ecumenice.

La 1 septembrie 1961 a fost
numit profesor la Seminarul Teo-
logic Ortodox din Caransebeş. De
la 1 octombrie 1961 a funcţionat
ca secretar eparhial la Episcopia
Aradului, iar de la 1 iulie 1962 a
fost secretar eparhial la Arhiepis-
copia Timişoarei şi Caransebeşului
şi, mai apoi, vicar administrativ.
La 22 octombrie 1961, a fost hiro-
tonit diacon, iar la 10 martie 1968
a fost hirotonit preot”. Protosinghel  Dr. Iustin PopoviciMănăstirea Hodoş-Bodrog Continuare în pagina 2

Jumătate de veac de mărturie a vieţuirii monahale a Înaltpreasfinţitului nostru Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu al Aradului

Preotul Cornel LeucuKa (1889-1919) din Șimand. Portret intelectual 
Curgerea vremurilor este ritmatăde oameni și destine rânduite de Dum-nezeu ca lumini și repere atât pentrugenera[iile contemporane lor, cât șipentru genera[iile viitoare. Pilda vie[iilor devine întărire și imbold pentrusemeni, iar fapta și mărturia lor slovă deistorie. Un astfel de exemplu este șipreotul Cornel Leucu[a, o personalita-te duhovnicească și intelectuală pen-tru comunitatea din care a făcut parte șipe care a păstorit-o, pentru scurt timp,la început de secol XX, în vâltoareaprimei conflagra[ii mondiale.Preotul Cornel Leucu[a proveneadintr-o veche familie preo[ească dincomuna Șimand. Străbunicul său, preo-tul Maximilian Leucu[a, este pomenit înanul 1861, în rândul celor patru preo[icare deserveau la acea vreme parohiaȘimand. În anul 1905 se pensionează, înlocul său fiind numit fiul acestuia Ște-fan Leucu[a, născut în Șimand, în 1861.Ini[ial a func[ionat ca învă[ător în loca-litatea Pil, dar din 1906 este hirotonitpreot pentru parohia Șimand. Fiul aces-tuia, Cornel Leucu[a, născut în aprilie1889, este numit preot capelan la Șim-and în 1913. Nu se cunosc prea multedetalii din biografia părintelui CornelLeucu[a. Presupunem că a absolvitInstitutul Teologic din Arad, iar la datamor[ii sale, 9 aprilie 1919, era căsăto-rit având un copil de 4 ani, pe numeAlexandru. Numele so[iei sale eraSinica. În timpul primului Războimondial a slujit ca preot militar, lucrudemonstrat de articolele scrise la aceadată în Biserica și Școala, pe care lesemna cu „preot militar”.

A rămas în conștiin[a urmașilor șia istoriei prin dimensiunea sa de mărtu-risitor și martir. La doar 30 de ani îșisfârșește via[a fiind ucis, în VinereaMare a anului 1919, de către bandelemaghiare bolșevice, care terorizau [in-uturile românești până la venireaArmatei Române, în contextul politic șisocial creat îndată după Mare Unire1.Pe lângă sfârșitul său martiricrămâne și latura sa de intelectual, unom format într-o familie de intelec-tuali, tatăl său fiind învă[ător și preot, elînsuși un intelectual prin forma[ia sa șiprin preocupările sale. Odată cu mobi-lizarea învă[ătorilor pe front el va pre-lua conducerea școlii primare din Șim-and și tot lui i se datorează primainten[ie de a face o monografie a comu-nei Șimand2. Ca dovadă a preocupări-lor sale intelectuale rămân cele opt arti-cole publicate în periodicul eparhialBiserica și Școala, între anii 1917-1919. O scurtă analiză a acestor artico-le ar dezvălui interesele sale intelec-tuale precum și pozi[ia sa fa[ă deprovocările epocii în care a trăit. Cer-cetările noastre au condus la un numărde opt articole, așa cum am amintit,neexcluzând și alte publica[ii neidenti-ficate de noi până la această dată.Primul articol publicat este legat dealegerile congresuale3, având o puter-nică notă de actualitate. După ce face oscurtă incursiune istorică a alegerilorcongresuale, începând cu Statul Orga-nic al mitropolitului Andrei Șaguna,eviden[iază, în continuare, nume sono-re ale epocii care au contribuit la eman-ciparea românilor, precum Vince[iu

Babeș, Ioan Me[ianu, Partenie Cosma,Dr. Alexandru de Mocsonyi. Articoluladuce în actualitate și personalită[iledin acea vreme ca Emanuil Ungurianuși Vasile Goldiș, îndemnând la alege-rea lor ca membri ai congresului. Auto-rul încheie printr-un îndemn de suflet,responsabil și liber: „Să chibzuim decibine şi să dăm mandatul în mâinilecelor mai aleşi şi distinşi dintre noi,vrednici a reprezenta biserica noastrănaţională între ori ce împrejurări”4.Trei din articole publicate în revis-ta eparhiei Aradului sunt legate de acti-vitatea sa ca preot militar. Într-un arti-col redă înmormântarea unui soldatromân căzut pe frontul din Italia întoamna anului 19175. Pentru că la aceadată regimentul din care făcea parte nuavea preot, la momentul sosirii sale capreot în Regimentul 37, luna iunie aanului 1918, Cornel Leucu[a săvârșeșteslujba prohodului pentru cel răposat.Este vorba de învă[ătorul George Rufudin comuna Zărand, jude[ul Arad.Poate și apropierea de eroul răposat,ca loc de baștină, face ca tânărul preotmilitar să [ină solda[ilor o însufle[ită șiemo[ionantă cuvântare, pe care o redăel însuși în acest articol. Redăm câtevafragmente pentru frumuse[ea și mesa-jul ei: „Erou ai fost în satul tău iubitetovarăş şi erou ai fost şi atunci când aicăzut pentru pământul tău strămo-şesc… Să ne plângem? Să tragem larăspundere ceriul, că aşa de timpuriuaşa fără de veste s-a prăbuşit? Nu fraţi-lor! Să ne îmbărbătăm, să adunămputere şi curaj am venit noi la acestmormânt. El a luptat pentru ţara lui nu

cu armele gurii ca şi aceia, cari seînflăcărează de iubirea de patrie numaipână atunci, până când patria nu cerejertfă de la ei. A luptat cu inima plină deînsufleţire şi numele lui străluci-va”6.Tot din aceeași serie face parte șipredica [inută în Duminica a V-a dinPostul Mare, într-o biserică dinTimișoara, presupunem, o bisericădintr-o garnizoană7. Predica este plinăde îndemnuri și sfaturi morale, mai alescă era vremea Postului Mare. Douăîndemnuri se eviden[iază: emancipa-rea prin cultură și depășirea situa[ieisociale și economice prin muncă cin-stită și asumată. Desigur că toate aces-te principii trebuie legate de PersoanaMântuitorului Hristos: „Omule!înzădar te numeşti pe tine creştin ade-vărat, înzădar vii aici în această bise-

rică şi îţi pui mâinile spre rugăciune,zicând: Doamne, Doamne! ce folos,dacă nu ştii preţui bunurile vieţii şilucrurile omeneşti aşa cum Hristos le-a preţuit”8.Al treilea articol legat de activitateasa ca preot militar se referă la o confe-rin[ă pastorală [inută de episcopul refor-mat Balthazar din Debre[in la peste 50de preo[i militari reforma[i, pe frontuldin teritoriul fostul imperiu austro-ungar, mai precis, în orașul Villach,din sudul Austriei de azi9.Împrejurările fac ca el să participela această conferin[ă. Impresionat dediscursul și atitudinea episcopuluireformat, pe care le redă în prima partea articolului, în a doua parte transpuneîn cadrele noastre sociale și cultural-duhovnicești mesajul episcopului.Subliniază și reactualizează rolul preo-tului în via[a credincioșilor, menireapăstorilor sufletești de a emancipapoporul de rând: „Rolul preotuluiromân, fie prelat ori preot la sate nu serestrânge numai la funcţiunile liturgice.Pe lângă serviciile altarului are rolul deluminător şi părinte al sătenilor. El esteun organ de mult folos pentru neam şiţară… E evident deci, că activitatea unuipreot român trebuie să fie multilaterală,atât pe teren religios cât şi cel social şicultural. În întunecime zace cea maimare parte a poporului nostru şi pentrua-l scăpa de răul acesta e datorinţa ceamai sublimă a noastră a tuturor cari nenumim conducătorii lui”10.Protos. lect. dr.Nicolae M. TangContinuare în pagina 4
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Pe 21 aprilie, în acest an, s-auîmplinit 100 de ani de la moartearomânului Ioan Istrate din Cintei, afamiliei Jurju[ Pascu din Nădab, alui Nicoale Precupa, a românilor dinPietriș și Chereluș etc. În lupta pen-tru cauza na[ionalǎ au muritnumeroși oameni nevinova[i înmarea majoritate a comunelor dinjude[ul Arad potrivit ArhivelorNa[ionale. Un document deosebit deimportant pentru starea lucruriloreste peti[ia din 27 februarie 1919adresata de vrednicul EpiscopIgnatie Papp comisarului guverna-mental Varjassy Lajos, în care esteprezentat tratamentul abuziv aplicatînvă[ătorilor și preo[ilor români ară-deni de către o parte a armateimaghiare (fond Prefectura JudePuluiArad, Actele comitelui suprem, doc-

ument 329/1919, f. 1). Despre„surghinul preo[iei” a scris și ven-erabilul episcop Roman Ciorogariuîn lucrarea sa Zile Trăite (p. 205).Primul sentiment al citirii paginilorepiscopului Ciorogariu este că [i setaie respira[ia. Tabloul sumbru alevenimentelor din lunile martie-mai 2019 cuprinde scene cu româniortodocși care mai întâi au fost pușisǎ își sape propria groapǎ, iar apoiau fost împușca[i pe marginea ei(Zile Trăite, pp. 206-214; pp.220 șiurm). Evenimentele petrecute dupǎUnire pânǎ în toamna anului 1919,în Arad și în întregul comitat, aureprezentat de fapt zbaterile unuiimperiu muribund care se pregǎteasǎ iasǎ de pe scena europeanǎ.Gardistul român Nicolae Precu-pa și-a pierdut via[a la Ghioroc.

Victima era tatǎl a doi copiii, altreilea urmând sǎ se nascǎ. Avândîn vedere situa[ia familiarǎ grea aromânului ucis, comandantulGărzii Na[ionale din Ghioroc acerut autorită[ilor românești dinArad, ca acest martir al românilor,sǎ fie înmormântat pe cheltuialastatului (A.N.I.C., fond ConsiliulNaPional Român ComitatensArad,dosar 118/1919, f.1.). Totacum și-au pierdut via[a IgnatUngureanu din Otlaca (Grăniceri),Gheorghe Ioanovici și Ioan Ioanovi-ci. La Nădab, la ieșire spre Cintei, apierit aproape întreaga familie Jur-ju[. Au murit secera[i de gloan[ecapul familiei Jurju[ Pascu, so[iaacestuia Iuliana și cei doi copiii ailor Valeriu de 8 ani și Ioan de 10 ani.A scăpat ca prin minune de moarte

fiul cel mare al acestei familii,Aurel, în vârstă de 12 ani. Și-a pier-dut via[a atunci și Floarea Cosmadin Nădab. Un erou al satului româ-nesc a fost și Ioan Istrate din Cintei,care a fost martirizat pentru cred-in[a lui ortodoxă și pentru atașa-mentul său fa[ă de românism.Moartea sa eroică a avut loc în adoua zi a Sfintelor Paști din anul1919. Românul Ioan Istrate a fostscos din Cintei, obligat să își sapepropria groapă și apoi împușcat fărămilă. În Petriș au fost uciși 24 deoameni care se întorceau de la oînmormântare ortodoxă. Aceștia aufost puși să își sape gropile apoi aufost omorâ[i. La Chereluș au fostuciși de bandele „revolu[ionare”protopopul Augustin Târziu și local-nicii Nicolae Zucudean, Teodor

Herlo, Pavel Tarce și GheorgheBurca, fii ai Bisericii Ortodoxe.Jertfa lor este icoană vie, dar și unexemplu de urmat pentru noi ceicare evocăm Anul omagial al satu-lui românesc în Patriarhia Română,continuitate de suflet a omagieriiCentenarului Marii Unirii. Acesteomagieri ne cheamă să fim fidelipatrimoniului spiritual și culturalprimit de la strămoșii noștri, dar șicapabili de a adapta acest patrimo-niu la noile exigen[e de astăzi. Vomvedea întrupat și asumat în con-temporaneitate acest patrimoniunumai dacă îl vom iubi cu ade-vărat, potrivit ideii Ubi amor, ibioculus, acolo unde este iubire esteși capacitatea de a vedea.Arhim. Teofan Mada,vicar eparhial

100 de ani de la sacrificiul lui Ioan Istrate, precum şi a multor români din satele arădene

Jumătate de veac de mărturie a vieţuirii monahale a Înaltpreasfinţitului nostru Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu al Aradului
Urmare din pagina 1După ce sunt amintite câteva stu-dii şi articole tipărite de către noul iero-monah, prezentarea din Protocol seîncheie cu următoarele cuvinte: ,,Mul-ţumim mai întâi Bunului Dumnezeupentru fericitul prilej avut astăzi de aface aceste preţioase însemnări, Îlrugăm pe El, dătătorul a tot binele, săîntărească prin harul Său ceresc penoul nostru ieromonah, P.C. PărinteTimotei Seviciu, cu sănătate îndelun-gată şi cu sporite puteri sufleteşti, spreslujirea cât mai rodnică a Bisericiistrămoşeşti şi a semenilor noştri”, scri-se de părintele arhim. Timotei Iftimie,stareţul de atunci al Sfintei Mănăstiri.

Aceste cuvinte de binecuvântarese împlinesc mai desăvârşit la şapteani de la acest eveniment, mai precis înanul 1976, când în ziua de 8 februariePărintele Timotei este hirotonit înCatedrala din Timişoara ca episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şiCaransebeşului, cu titlul de ,,Lugoja-nul”. Mai apoi, în anul 1984, episcopulTimotei revine la Arad ca şi episcop alAradului, fiind cel de-al 23 –lea ierarhortodox al istoricului scaun episcopalde la Arad. Astfel, în rândul succesiunii neîn-trerupte de peste 300 de ani a ierarhi-lor arădeni, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei se înscrie în şirul înaintaşilor

săi de seamă, harnici, înţelepţi şimisionari, care prin viaţa şi activitatealor au contribuit la devenirea istoricăa acestui scaun episcopal şi a Biseri-cii întregi, după cum frumos arătaPreafericitul Părinte Daniel, PatriarhulBisericii Ortodoxe Române, în mesa-jul transmis cu prilejul împlinirii a 30de ani de arhipăstorire a Eparhiei Ara-dului de către Înaltpreasfinţitul Părin-te Timotei, Arhiepiscopul Aradului (2decembrie 2014) şi publicat într-unVolum omagial tipărit la acest eveni-ment. În acelaşi volum, Înaltpreasfin-ţitul Părinte Nicolae, MitropolitulBanatului, evocând personalitateaIerarhului arădean, afirma faptul căstrăbatem o vreme când avem tre-buinţă de exemple pozitive pe care săle urmăm şi că Înaltpreasfinţitul Părin-te Timotei face parte din importantafamilie a vlădicilor şi teologilor bănă-ţeni, care au lăsat urme semnificativeîn istoria Bisericii româneşti. Bogata activitate desfăşurată deÎnaltpreasfinţia Sa la Arad, în dome-niile: administrativ, cultural, misionar,social şi duhovnicesc este bine cunos-cută de către toţi şi nu voi insista asu-pra acesteia. Însă nu poate rămâneneamintit faptul că prin ArhipăstorulTimotei se împlineşte un vis al atâtorînaintaşi de a avea o catedrală la Arad,ctitorind noua Catedrală arhiepiscopa-lă din Arad, prima catedrală episco-pală ortodoxă începută, finalizată şitârnosită în România, după căderearegimului comunist, aşa cum a arătatPreafericitul Părinte Patriarh Daniel încuvântul de la târnosirea ei în data de6 decembrie 2008. Pe lângă faptul căVlădica Timotei a iniţiat şi construitaproape 100 de noi biserici, peste 10doar în Municipiul Arad, a suprave-gheat restaurarea a sute de locaşuri decult, multe dintre ele fiind monumen-te de cult, faţă de care ÎnaltpreasfinţiaSa are o grijă deosebită, nu a neglijatniciodată latura sa monahală, înnoindşi intensificând permanent viaţaduhovnicească din mănăstiri. Dupăvenirea sa la Arad, pentru început arenăscut vechiul schit părăsit de laFeredeu, devenit acum o mănăstireînfloritoare de monahi, de strajă cetă-ţii Aradului de pe dealurile Şiriei, vatrapărintească a vrednicului nostru părin-te spiritual; apoi sub grija sa părin-tească la Mănăstirea Hodoş-Bodrog afost construită o nouă biserică cu hra-mul ,,Pogorârea Sfântului Duh” iar laMănăstirea Arad-Gai a fost ridicată o

măreaţă biserică nouă, fiind una dintrecele mai mari biserici mănăstireşti dinţara noastră, târnosită de ÎntâistătătorulBisericii noastre, Preafericitul PărintePatriarh Daniel, în anul 2011; înfiinţa-rea mai multor mănăstiri şi schituri,atât în Arad cât şi în Hunedoara (înrăstimpul când judeţul a intrat subjurisdicţia Episcopiei Aradului); înfi-inţarea seminarului monahal de laMănăstirea Prislop; reamenajarea dupăcele mai moderne standarde a spaţiilorpentru colecţiile de obiecte de artăveche bisericească din incinta mănăs-tirilor. Prin ţinuta sa duhovnicească,Arhiepiscopul Timotei a devenit unmodel de smerenie şi trăire monahalăpentru mulţi monahi. Sub binecuvân-tarea sa, zeci de tineri şi tinere auîmbrăcat haina monahală. Doar înmănăstirea sa de metanie au primitîngerescul chip peste 50 de monahi,unii din aceştia ajungând arhierei, pre-cum: Daniil Stoenescu (călugărit laPraznicul Bunei Vestiri, 25 martie1985), ajuns episcop vicar al Arhie-piscopiei Timişoarei, cu titlul ,,Parto-şanul” (2001-2004) şi apoi EpiscopLocţiitor (Administrator) al EpiscopieiDaciei Felix (2004-până în prezent);Sofronie Drincec (călugărit la 6august 1995), ajuns episcop de Gyula(1999-2007) şi apoi episcop al Ora-diei (2007-până în prezent); SiluanMănuilă (călugărit la 6 august 1995),ajuns episcopul ortodox român alUngariei (2007- până în prezent).Prin călugărirea sa în străvechealavră a Bodrogului, Înaltpreasfinţia Sase înscrie în şirul iluştrilor ierarhi tran-silvăneni care au primi schima mona-hală în această mănăstire, începând cuMiron Romanul (călugărit la 20

octombrie 1857), ajuns episcop al Ara-dului (1873-1874) şi mitropolit alArdealului (1874-1898); Iosif Goldiş(călugărit la 4 octombrie 1869), ajunsepiscop al Aradului (1899-1902); IoanMeţianu (călugărit la 22 februarie1875), ajuns episcop al Aradului(1875-1898) şi Mitropolit al Transil-vaniei (1898-1916); Vasile Mangra(călugărit la 6 august 1879), ajunsmitropolit al Transilvaniei (1916-1918); Ioan Ignatie Papp (călugăritla 2 aprilie 1900), ajuns episcop al Ara-dului (1902-1925) şi o scurtă vremelocţiitor de mitropolit la Sibiu; RomanCiorogariu (călugărit la 23 ianuarie1901), ajuns episcop al Oradiei (1920-1936); Dr. Iosif Bădescu (călugărit la23 mai 1902), ajuns episcop al Caran-sebeşului (1920-1933); Dr. MironCristea (călugărit la 24 iunie 1902),ajuns episcop al Caransebeşului (1910-1919), mitropolit primat (1919-1925)şi primul Patriarh al Bisericii Ortodo-xe Române (1925-1939); Dr. NicolaeBălan (călugărit la 14 octombrie1918), ajuns mitropolit al Transilvaniei(1920-1955); Lucian Triteanu (călu-gărit la 15 ianuarie 1923), ajuns arhie-reu-vicar al Râmnicului (1923) şi epis-cop al Romanului (1923-1947);Iustinian Teculescu (călugărit la 19ianuarie 1923), ajuns episcop al Arma-tei (1922-1924) şi apoi episcop alCetăţii Albe şi Ismailului (1924-1932);Policarp Moruşca (călugărit la 12iulie 1925), ajuns episcop misionarpentru românii ortodocşi din America(1935-1939); Dr. Vasile Lăzărescu(călugărit la 9 aprilie 1928), ajuns epis-cop al Caransebeşului (1933-1940),iar la 12 iunie 1940 episcop al Timi-şoarei, din 1947 devenind arhiepiscopşi mitropolit al Banatului (1947-1961).La împlinirea acestei jumătăţi deveac de mărturie şi trăire monahală aÎnaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timo-tei, monahii şi monahiile sfintelormănăstiri din cuprinsul Eparhiei ară-dene se cuvine să-I mulţumim luiDumnezeu pentru Părintele nostruduhovnicesc, Vlădica Timotei, nobilulşi seninul chip al blândeţilor şi modelal monahilor, rugându-L pe Acesta,din adândul inimilor noastre, să-i dăru-iască pe mai departe pace şi sănătate,zile îndelungate şi bună sporire îndreapta propovăduire a Cuvântului luiDumnezeu şi călăuzirea noastră pecale mântuirii, şi să ni-L păzească întrumulţi şi binecuvântaţi ani!Întru mulţi ani, Stăpâne!



Dualismul austro-ungar (1867) adefinit o nouă etapă în evolu[ia învă[ă-mântului românesc, care îl va pune subdirecta conducere a statului. Autori-tă[ile bisericești au în[eles că func[io-narea sistemului educa[ional depindeade respectarea normelor legislative. Înconsecin[ă au trecut la elaborarea unorstatute și regulamente de organizare șifunc[ionare care să definească, în con-formitate cu legile statului, întreagainfrastructură de care avea nevoie fun-c[ionarea învă[ământului confesionalromânesc. Stabilirea autorită[ilor șco-lare a fost un punct principal în elabo-rarea acestor regulamente și statute.Fiecare autoritate şi-a asumat rolul decoordonator şi susţinător al sistemuluieducaţional, creându-se astfel o diver-sitate a re[elei școlare care a impus totatâtea tipuri de instruire1.Autorităţile şcolare confesionaleortodoxe româneşti în perioada dua-lismului au fost: Consistoriul Mitro-politan şi Senatul Şcolar Mitropolitan;Consistoriul Eparhial şi Senatul ŞcolarDiecezan; Sinodul şi Comitetul Proto-popesc; Protopopul, în calitate deinspector şcolar; Sinodul şi ComitetulParohial; Preotul, ca director şcolar;Învăţătorul şi Inspectorul şcolar regal.

1. Consistoriul Mitropolitan şiSenatul Şcolar MitropolitanAu constituit forurile supreme deorganizare, conducere și administrare aşcolilor confesionale româneşti de subjurisdicţia Mitropoliei Ortodoxe Româ-ne. Potrivit Statutului Organic al Bise-ricii Ortodoxe din Ungaria şi Transil-vania aveau dreptul de inspecţie asu-pra tuturor şcolilor din cuprinsulMitropoliei. Consistoriul Mitropolitanera compus din mitropolit, ca preşe-dinte, episcopii sufragani şi un numărde asesori aleşi pe viaţă, prin Congre-sul Naţional Bisericesc. Acesta eradivizat în trei senate, unul strict biseri-cesc, al doilea şcolar şi ultimul proto-popesc2.2. Consistoriul Eparhial şi Sena-tul Şcolar Diecezan; Sinodul şiComitetul Protopopesc; Protopopul,în calitate de inspector şcolarOrganul administrativ care s-aimplicat în chestiunile bisericeşti şi şco-lare la nivelul Eparhiei Aradului a fostConsistoriul Eparhial. Era format dinepiscop şi asesori, care după cum spu-neam mai înainte erau aleşi pe viaţă.Cuprindea trei senate, cu atribuţii dis-tincte: bisericesc, şcolar şi epitropesc.

Mă voi opri doar la senatul şcolar, careera compus o treime din clar şi douătreimi din mireni.Senatul Şcolar avea stabilite printr-un statut de organizare, următoareleatribuţii: preocuparea permanentă pen-tru bunăstarea şcolilor confesionale,indiferent de mărimea lor; procurareacărţilor şcolare corespunzătoare; eva-lua învăţătorii; desemna cateheţii; des-emna profesorii merituoşi.Inspectorul şcolar era numit de cătreepiscopul eparhiei şi era membru alSenatului Şcolar Diecezan. El aveadreptul la inspecţie suplimentară, solu-ţionarea unor stări conflictuale, elaboraşi propunea planul de învăţământ, supra-veghea dotarea bibliotecilor şcolare etc.Dintre inspectorii şcolari arădeniamintim pe: Roman Ciorogariu, Vasi-le Goldiş, Gheorghe Ciuhandu.Protopopiatele corespundeauinspectoratelor şcolare. Erau condusede protopopi care administrau toatechestiunile şcolare. Organismul exe-cutiv al Sinodului a fost Comitetul Pro-topopesc.Protopopul sau inspectorul şcolarse ocupa de înfiinţarea unor noi edifi-cii şcolare, căuta mijloace pentru argu-mentarea fondului şcolar3.

3. Sinodul şi Comitetul Parohial;Preotul, ca director şcolar; Învăţăto-rul şi Inspectorul şcolar regalSinodul Parohial era format dincredincioşii unei parohii care se adunauo dată pe an, în luna ianuarie şi luaumăsurile necesare pentru buna des-făşurare a procesului de învăţământ.Comitetul Parohial era organismulexecutiv al sinodului. Se întrunea dedouă ori pe an şi prezentau rapoartedespre activitatea depusă pentru înde-plinirea îndatoririlor stabilite.Directorul şcolar era preotulcomunităţii confesionale. El coordonaactivitatea şcolară, având mai degrabăo funcţie onorifică, ce-i permitea să sepreocupe de chestiunile morale, disci-plinare şi spirituale ale elevilor.Învăţătorul era modelul de con-duită morală şi profesională, învăţăto-rul a fost principalul factor de susţine-re şi asigurare a progresului în sistemulinstructiv-educativ. Obligaţiileînvăţătorului erau următoarele: „pre-darea tuturor disciplinelor deînvăţământ, respectarea orarului şi aprogramei şcolare, consemnarea pre-zenţei elevilor, întreţinerea, aerisirea,curăţirea şi igienizarea instituţiei deînvăţământ”4.

În cele prezentate putem observa căconducerea şcolii confesionale este unabine organizată şi pusă la punct, tocmaide aceea a reuşit să reziste împotrivatuturor asupririlor din acele vremuri.Viaţa la sat a românului a fost una grea.El a întreţinut, cum a putut, şcoalapoporală, pentru că aceasta a fost insti-tuţia care alături de Biserică au reuşit sămenţină vie ideea de popor român,ideea de naţiune, de credinţă şi de dez-voltare culturală într-o societate în carese dorea ca românul să fie fără cultură.Cătălin-Iulian DrăganStudent teolog
1 Felicia Aneta Oancea, „Reţeauaşcolară a comitatului Arad la sfârşitulsecolului al XIX-lea şi începutulsecolului XX”, în: Oara Bârsei,Braşov, VIII (XIX) (2009), nr. 8, pp.116-120.
2 Ioan Munteanu, Banatul istoric(1867-1918). Școală. EducaPie, vol. 3,Editura Excelsior Art, Timișoara, 2008,pp. 129-141.
3 Felicia Aneta Oarcea, Şcoala şisocietatea în comitatul Arad (1867-1918), Editura Gutenberg Univers,Arad, 2012, pp. 104-109.
4 F. A. Oarcea, Şcoala şi societateaîn comitatul Arad, p. 113. 
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Modelul hristic pentru pedagogii de astăzi 
Privind la omul post-modern alsecolului XXI și la lumea în care aces-ta își desfășoară activitatea se observăo dorin[ă acută de nou, de antitradi[io-nal, de senza[ional și senzorial, de rein-terpretare și reorganizare a lumii. Bise-rica în schimb, văzută ca o institu[iecare nu mai [ine pasul cu celelalte, parecă nu se conformează acestei dorin[e șiatitudini noi de desacralizare, dezna-[ionalizare, revrăjire și manipulare alumii. Dar aceasta este tocmai misiu-nea Bisericii în lume, de a judeca dori-n[ele lumii și nu de a se identifica cuele. Să privim la Mântuitorul IisusHristos și la atitudinea Sa fa[ă de lume,în mijlocul căreia a venit din înaltulcerului și i-a oferit acesteia adevăratacreativitate și adevăratul „scandal”.Vie[ii după om i-a opus via[a dupăDumnezeul-Om, pentru că l-a ridicatpe acesta din moarte la via[a veșnică,restaurându-l și îndumnezeindu-l. Astfel după modelul lui Iisus Hris-tos, Pedagogul suprem, noi slujitoriiLui, trebuie să oferim lumii creativita-te și „scandal”, iar aceasta în duhulTradi[iei și al Sfin[ilor Părin[i. Tradi[iafiind via[a Bisericii în Sfântul Duh,oferă prin glasul Părin[ilor răspunscreator și cutremurător lumii de ieri, deazi și de mâine. Noi, pedagogii de azi,suntem continuitori ai Tradi[iei, sun-tem glasul în care judecata Evanghelieitrebuie să răsune și să scandalizezelumea, pentru a o întoarce din moartela via[ă. Clement Alexandrinul arată căpăstorul de suflete, după modelulPedagogului Hristos, are obliga[iacatehizării. Aceasta trebuie să fie nudoar un drept, acela de a-și exercitaputerea învă[ătorească, ci predicareacuvântului să devină o problemă devia[ă și de moarte: „vai mie de nu voipropovădui” (1 Cor. 9,16). Când preo-tul nu-i predicator destionic, credin-cioșii sunt sili[i să sufere multă pagubăsufletească. De ce? Pentru că din pri-cina neștiin[ei unui singur om, estearuncat tot poporul în cea mai adâncăprăpastie a pierzării. Înfrângerea das-călului strecoară atâta tulburare însufletele credincioșilor, încât răul sfâ-rșește prin a-i îneca, spune Sfântul Ioan

Gură de Aur. Sfin[ii Părin[i erauînvă[a[i în artele și știin[ele vremii șidedicau ani buni cunoașterii, atât cre-știne, cât și profane. Este necesar astăzi ca preotul șidascălul să cunoască cultura vremii,insuficien[ele ei, patimile și atrac[iiledominante, felul de manifestare al fie-cărei categorii sociale, psihologiaumană și chiar no[iuni din lumea medi-cală și știin[ifică. Și toate acestea pen-tru a în[elege slăbiciunea, dar și pute-rea de a-și reveni în sine a fiecărui om.Cunoscând o parte din modalită[ileinfinite de manifestare a firii umane,acesta are mari șanse de a se face tutu-ror toate pentru mântuirea lor. Biserica, considerată din ce în cemai mult ca o simplă institu[ie, des-acralizată și umanizată, nu poate rămâ-ne pasivă la dramele societă[ii. Și cemodel mai bun poate urma preotul sauprofesorul de religie decât pe Hristos?Biserica nu distruge, ci formează con-știin[e sociale creștine. Pedagogului ise cere neapărat să fie un om cu per-sonalitate. Iar cuvântările rostite înain-tea credincioșilor, respectiv lec[iile dereligie înaintea elevilor trebuie preg-ătite cu multă osteneală și grijă. Evan-ghelia vine în lume ca o judecată aacesteia. Dacă preotul trebuie să taiesau să ardă, trebuie neapărat să sefolosească de predică. Dacă predicanu-i în stare să facă asta, zadarnicesunt toate celelalte. Prin predicăridicăm sufletul deznădăjduit; prinpredică smerim sufletul îngâmfat; prinpredică tăiem ce-i de prisos; prinpredică împlinim cele de lipsă; prinpredică lucrăm pe toate celelalte câtene ajută la însănătoșirea sufletului, neînva[ă Sf. Ioan Gură de Aur.Pedagogul trebuie să cunoascăadevărurile de credin[ă, iar scopul dis-cursului lui să fie acela de a deschideinimile oamenilor pentru primireacuvântului evanghelic. Sunt impor-tante calită[ile fizice ale predicatorului,cât și voca[ia și pregătirea pentru mis-iunea predicatorială- studiul și medi-ta[ia Sfintei Scripturi nu trebuie sălipsească-, dar cele mai importante cal-ită[i sunt convingerea creștină, evlaviaprofundă și rugăciunea neîncetată. Cu

privire la calităţile fizice menţionăm căînvă[ătorului i se cer: un trup sănătos,voce plăcută faţa prietenoasă,atrăgătoare, ţinută vestimentară curatăşi lipsită de excentrisme. Ordinea saudezordinea externă a unui om, oreflectă, desigur, pe cea interioară.Scriptura are astăzi nevoie să fietâlcuită și adusă la zi, făcută relevantăpentru credinciosul de azi și pentrulumea lui spunea Mitropolitul AntoniePlămădeală. Preotul trebuie să fie celcare îl face prezent pe Hristos în via[aoamenilor și prin duhul Scripturii, carenu e o carte moartă, ci o veste bună aCuvântului vie[ii.Patriarhul Justinian Marina, înlucrarea „Apostolat social”, subliniazăfaptul că puterea şi valoarea prediciiizvorăşte din exemplul personal al pre-dicatorului: „Prin nimic altceva nuputem dovedi credincioşilor noştri ade-vărul credinţei pe care o propovăduim,decât prin fapte concrete. Credincioşiinoştri sunt foarte ascultători la sfaturi-le noastre, la predicile noastre; dar săfim convinşi că asemenea activitatepredicatorială, oricât de măiestritalcătuită, nu va putea da roade în sufle-tele lor, dacă nu vom dovedi prin fapteconcrete adevărul a ceea ce spunem.Credincioşii aşteaptă de la preot o trăi-re a vieţii cu adevărat creştină, dorescsă vadă în preotul lor întruparea ade-văratei vieţi evenghelice. Deci preotuleste controlat de credincioşi în gestu-rile şi comportarea lui”. De aceea, estenevoie ca el să fie înfrânat și veghetor,pentru că trăiește nu numai pentru el,ci și pentru o mul[ime de oameni. Pen-tru că și el e supus păcatului și misiu-nea sa e cu mult mai grea decât a unuisimplu func[ionar, trebuie men[ionat,că nu se cere să fie un savant, sfânt, saugeniu, altfel spus, un desăvârşit, dar eltrebuie să tindă neîncetat spre desăvâ-rşire. Simion Mehedinţi enumeră câte-va dintre însuşirile pedagogului șianume să aibă iubire de părinte, darulde a pătrunde în sufletul învăţăceilor,ştiinţa de a se face plăcut, optimism șitărie de caracter. El este personalitatea,care se inspiră, având ca model perso-nalitatea Pedagogului suprem, IisusHristos. Nu poate fi vorba nici de exa-

gerare nici de ipocrizie, când afirmămcă Iisus a fost cel dintâi şi cel mai mareeducator al omenirii şi adevăratul mân-tuitor al copiilor.După modelul lui Hristos, preotultrebuie să fie blând pentru că „nu stădeasupra capului lui amenin[area luiDumnezeu dacă nu postește, dacă nuse culcă pe pământul gol; dar îlamenin[ă iadul și focul iadului numaidacă se mânie pe cineva spune Sf. IoanGură de Aur. Să aibă mereu acel zâm-bet cu fa[a gravă și acea mânieiubitoare de care vorbește psalmistul:„Mânia[i-vă dar nu greși[i” (Psalmul4,4).Nu numai activitatea catehetică șiomiletică, ci și toate sfaturile morale pecare învă[ătorul le dă păstori[ilor săi,întreg modul lui de ac[iune și via[a lui,să fie orientată și trăită după modelulPedagogului suprem-Iisus Hristos. Sf.Grigorie cel Mare zice că propovădui-torii trebuie să arate drumul credin-cioşilor mai mult prin viaţa lor curată,decât să le arate prin cuvinte drumul pecare trebuie să-l urmeze. Înainte de arăsuna cuvintele lor de dojană, faptelevieţii lor să fie mărturii dovedite a ceeace vor să spună cu gura. Cât de impor-tantă e via[a preotului o arată acelașiSfânt Părinte: „Mă gândesc, câtă grijătrebuie să acorde predicatorul faptuluide a fi exemplu viu prin purtarea sa şiastfel, prin felul său de a fi, să aratecelor ce ascultă de el calea vieţii, iarturma – care e cu ochii la cuvântul şi ladeprinderile preotului – să se poatăcălăuzi mai mult după exemplele,decât după cuvintele lui. Căci dacălocul pe care îl ocupă, îl obligă să vor-bească despre adevărurile cele maiînalte, apoi acelaşi lucru îl obligă sădea şi exemplele cele mai desăvârşite.E cunoscut că inima ascultătorilor opătrunde mai uşor cuvântul, care esprijinit prin felul de viaţă al vorbito-rului, întrucât ceea ce învaţă princuvânt, el ajută să fie transpus în prac-tică prin pilda proprie”. În acest sensviaţa preotului este o predică neîntre-ruptă, o propovăduire cu sau fără voialui, dar cu puterea de înrâurire şi cuefecte care depind de el şi de care eleste de-a dreptul răspunzător.

Ortodoxia a avut mul[i dascăli,însă nu și mul[i Părin[i. Problemasocietă[ii noastre secularizată, pietistă,individualistă, consumistă și din ce înce mai revrăjită are o singură solu[ie:revenirea la Persoana divino-umană alui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dum-nezeu adevărat și om adevărat.Învă[ătorul trebuie să fie și părinteleși părintele învă[ătorul. Prima trasa-tură a celui ce înva[ă pe al[ii prin slu-jirea de la catedră sau de la altar tre-buie sa fie credin[a fierbinte șineclintită în Iisus Hristos. Pentru a ficonvertitor de suflete, catehetul tre-buie să fie el însuși convertit la Hris-tos. Credin[a, nădejdea și dragosteacreștină trebuie să fie trăite în primulrând de catehet. Cuvintele Mântui-torului sunt adresate fiecărui peda-gog creștin: „Așa să lumineze luminavoastră înaintea oamenilor, încât săvadă ei faptele voastre cele bune și săpreamărească pe Tatăl vostru Cel dinceruri” (Matei 5,16).Pr. Drd. Florin GașparParohia Cărand
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Domnul Dr. Doru Sinaci, Directorul Bibliotecii Judeţene,,Alexandru D. Xenopol” Arad, a primit din partea PatriarhuluiRomâniei, o Distincţie pentru promovarea Anului Centenar 2018
Patriarhul României a oferit vin-ery, 21 iunie 2019, distincţii celor cares-au implicat în promovarea AnuluiCentenar 2018.2018 a fost declarat Anul Omagialal unităPii de credinPă și de neam șiAnul comemorativ al FăuritorilorMarii Uniri din 1918 în PatriarhiaRomână.Anul Centenar 2018 a culminatcu sfinţirea Catedralei Naţionale,moment unic ce a încununat eforturilede peste 130 de ani ale înaintaşilor careşi-au dorit un lăcaş de cult reprezenta-tiv pentru poporul român.La întâlnirea din Reşedinţa Patri-arhală, Părintele Patriarh şi-a expri-

mat recunoştinţa şi i-a felicitat pecei care au ajutat anul trecut în moddeosebit „pentru a promova AnulCentenar”.Patriarhul Daniel a făcut referirela sfinţirea Catedralei Naţionale şi asubliniat că în acelaşi timp cu pregătir-ile pentru buna organizare a eveni-mentului istoric s-au desfăşurat omulţime de activităţi de zidire „a cat-edralei din sufletele oamenilor, maiales a catedralei demnităţii naţionaledin sufletele românilor”.„La aceste activităţi a participat omulţime de oameni nu numaiinteligenţi şi talentaţi, dar şi de bunăcredinţă şi cu o simţire românească

profundă”, a spus Preafericitul PărintePatriarh Daniel.Toţi aceştia au primit din parteaPatriarhului Diploma omagială a anu-lui 2018 în semn de „recunoştinţă” şiîndemn la „continuitate şi cooperare”.Pe lângă distinc[ia amintită maisus, persoanele care au contribuit labinele Bisericii în anul 2018 au maiprimit volume apărute la editurilePatriarhiei Române, precum şi unDVD producţie Trinitas TV care prez-intă sfinţirea Catedralei Naţionale.Sursa: https://basilica.ro/patri-arhul-romaniei-a-oferit-distinctii-celor-care-s-au-implicat-in-pro-movarea-anului-centenar-2018/

În ziua de 19 iunie 2019, în SalaSinodală din Reședin[a Patriarhală, subpreședin[ia Preafericitului PărintePatriarh Daniel, a avut loc ședin[a delucru a Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române în cadrul căreia:Au fost aprobate RegulamentulOrganismelor Centrale ale BisericiiOrtodoxe Române și RegulamentulAdministrării Bunurilor Bisericești,înaintate Sfântului Sinod de cătreComisia pentru Statut și regula-mente.A fost aprobat textul AcatistuluiCuv. Teoctist (3 septembrie) și al Slu-jbei și Acatistului Sfin[ilor Mc. Mon-

tanus preotul şi so[ia sa, Maxima (26martie). De asemenea, au fost apro-bate și textele Slujbelor Sf. Mc. Dasie(20 noiembrie); Sf. Mc. Hermes (31decembrie); Sf. Mc. Ermil și Straton-ic (13 ianuarie); Sf. Sfin[it Mc. Efrem,episcopul Tomisului (7 martie); Sf.Sfin[it Mc. Irineu, episcop de Sirmium(6 aprilie); Sf. Mc. Maxim, Cvintilianşi Dadas din Ozovia (28 aprilie); Sf.Mc. Nicandru și Marcian (8 iunie); Sf.Mc. Lup (23 august) și ale Sf. Mc.Donat diaconul, Romul preotul, Sil-van diaconul şi Venust (21 august).A fost aprobat textul Calendaruluibisericesc pentru anul 2020.

S-a luat act de stadiul actual al rea -lizării Catalogului general al SfintelorMoaște din Biserica OrtodoxăRomână fiind stabilite etapele de par-curs în viitorul apropiat.A fost hotărâtă organizarea Întâl-nirii Interna[ionale a Tineretului Orto-dox, edi[ia a VII-a, în toamna anului2020, la Timișoara.S-a luat act cu apreciere deprezentarea sinteză cu privire la vizitaSanctită[ii Sale Papa Francisc, la Palat-ul Patriarhiei şi la Catedrala Naţională,în ziua de 31 mai 2019.Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Preotul Cornel LeucuKa (1889-1919) din Șimand. Portret intelectual 
Urmare din pagina 1Două articole publicate în anul 1918sunt legate de învă[ământul românesc.Așa cum am specificat deja, părinteleCornel Leucu[a a func[ionat și caînvă[ător pentru scurt timp. Mai mult,tatăl său fiind dascăl de forma[ie desigurcă era familiarizat cu problemeleînvă[ământului românesc. Un articoleste legat reforma învă[ământului teo-logic, iar celălalt de situa[ia școlii deatunci și de menirea dascălului. În arti-colul legat de reforma învă[ământuluiteologic face apologia profesorului șiteologului care îndrumă viitorii preo[i,sus[inând imperios nevoia unei refor-me a învă[ământului teologic, impusă denoile condi[ii sociale și culturale. Ideileacestui articol vin în completarea șiactualizarea unui amplu memoriu redac-tat de profesorul Dr. Lazăr Iacob de laInstitutul Teologic arădean11. Educareaviitorilor preo[i va asigura și educarea șiemanciparea românilor: „«O preoţimedistinsă, crescută, ori câte jertfe s-ar cere,cu o deosebită îngrijire în spirit religios,moral şi cu adevărat filozofic sunt con-diţiuni de existenţă naţională pentru unneam», zicea un mare bărbat de pestemunţi. Nu mă mir, că elemente mai devaloare, talente, nu îmbrăţişează carierade a servi altarului. Cariera preoţeascănu atrage, când educaţia acestor impor-tanţi factori ai culturii unui neam se faceîntr-un mod primitiv, când nu se înţele-ge, că numai o preoţime capabilă de ajudeca din puncte superioare de privire,întreaga cultură intelectuală a timpuluiei, poate deveni o apărătoare entuziastăşi înţeleaptă a religiunei naţionale, oecclesia militans, – o armată învăţată şimorală a bisericei e capabilă de a încru-cişa spada sclipitoare a adevărului întoate timpurile”12. Afirma[iile saledobândesc dimensiunea unui veritabilapologet.

Cel de al doilea articol legat de pro-blema învă[ământului românesc facereferin[ă la situa[ia școlii din vremeaaceea, precum și la menirea dascălului însocietatea românească13.Două problememajore, abandonul școlar și mobilizareaînvă[ătorilor, sunt dezbătute pe larg, elefiind socotite principalul motiv de deca-den[ă al școlii românești. Cu o viziunede mare pedagog, dar și cu un realismdebordant trasează în câteva rânduricoordonatele pe care trebuie să activezedascălul român: „A deschide mintea alormii doritori de lumină, a le arăta drumul,care conduce la bine, a învăţa norodul acunoaşte pe cei trei prieteni cu tragere deinimă pentru noi, prin mijlocirea căroraa putut străbate neamul nostru prin greulvremurilor, pe prietenii cei dragi ainoştri, cari sunt: limba, pământul şilegea, a pune bază solidă la sute şi mii deviitori clăcaşi ai neamului şi apoi dupătoate acestea să vezi poporul curăţit deglodul veninos, în care trăia, ah! cenobilă, ce dumnezeiască misiune.Aceasta e chemarea unui dascăl al zile-lor noastre precum şi al unui preotromân”14. Tot din rândurile acestui arti-col aflăm ca a fost redactat pe frontul dinItalia, acolo unde părintele C. Leucu[aslujea [ara și neamul său.Ultimele două articole la care nevom referi scot în eviden[ă preocupări-le de istoric și sunt redactate la începu-tul anul 1919. Aminteam mai sus că luii se datorează prima inten[ie de a scriemonografia comunei Șimand, în spe-cial a vie[ii bisericești din comuna sanatală. În această linie publică un articoldespre istoria comunei Șimand. Amin-tește despre atestarea documentară alocalită[ii și despre principalele familiinobiliare care aveau domeniile în Șim-and. Articolul descrie pe larg istoriafamiliei Putnik, care la începutul sec.XIX s-a stabilit în Șimand. Reprezenta-

tul cel mai de seamă al acestei familii afost episcopul Iosif Putink (1776-1830),care ajunge episcop la Timișoara, iar în1818 administrator al eparhiei Aradului,după moartea episcopului Pavel Ava-cumovici. Mama episcopului Iosif Put-nik făcea parte din familia nobiliară Sza-ploncay de Tivodory, care în anul 1770primește domenii întinse în localitateaȘimand. Articolul oferă informa[ii pre-[ioase nu doar despre trecutul comunei,ci și informa[ii pentru istoria bisericiilegate de personalitatea episcopului IosifPutnik. Tot din acest articol aflăm căpărintele s-a documentat în arhivele sâr-bești de la Timișoara și Carlovi[, unde ași stat o perioadă de timp15.Al doilea articol cu caracter istoricface referire la mitropolitul Moise Put-nik (1728-1790), rezumând importantedate despre activitatea și forma[ia aces-tui mitropolit, cules de părintele C. Leu-cu[a din arhiva episcopiei sârbești dinTimișoara. Este prezentată laudativmisiunea sa de contracarare a prozeli-tismului uniat din păr[ile Bihorului, pre-cum și întreaga sa evolu[ie pe scara cle-ricală și sfârșitul vie[ii sale survenit înViena. Informa[ia prezentată este binedocumentată ceea ce îi oferă o valoareconsiderabilă în istoriografia biseri-cească16.Aceste scurte considera[ii pe margi-nea publica[iilor părintelui Cornel Leu-cu[a vin să întregească portretul său, maiales latura intelectuală, care până astăzinu a fost scoasă la lumină. Din cele maisus expuse putem concluziona că acestslujitor al Bisericii noastre strămoșești afost un intelectual veritabil. Excelentcunoscător al trecutului nostru, pedagogde voca[ie și slujitor devotat, a știut săactualizeze în permanen[ă informa[ia pecare o de[inea, să radiografieze prezen-tul în care trăia și să ofere solu[ii. A fostimplicat realmente în emanciparea

românilor și în impulsionarea acestoraspre bine și educa[ie. Pasiunea sa pentruistorie este demonstrată și de cercetareaarhivelor, precum și de inten[iile salepublicistice, pe care nu a reușit să lefinalizeze. Cuvântările sale ni-l desco-peră ca pe un înflăcărat patriot, dar și unpreot trăitor.De fapt, acest portret intelectual nuface altceva decât să confirme sfârșitulvie[ii lui, jertfa lui pe altarul credin[ei șial neamului, curajul mărturisirii sale,bărbă[ia și noble[ea sa demne de vred-nicii lui înaintași și mari bărba[i ai na[ieiromâne. Actualizarea personalită[ii salela 100 de ani de la martirica sa moarteare menirea de a reaprinde în sufletelenoastre focul credin[ei și al dragostei deneam, mândria celor care au avut ase-menea bărba[i, vrednici de fila istoriei.Acestea toate în contextul Anului oma-gial al satului românesc (al preoţilor,învăţătorilor şi primarilor gospodari),decretat și celebrat în PatriarhiaRomână.
1 Detalii despre biografia și moarteasa, vezi: Pr. Gosta Gabriel, Prof. GostaCarmen, Monografia comunei Șimand,Editura Gutenberg, Arad, 2000, pp. 85-89; Doru Sinaci, Rodica Colta, DimitrieOtavă, Monografia comunei Șimand,Editura Mirador, Arad, 2012, pp. 233-234; Gabriel Gosta, Carmen CorneliaGosta, Biruit-a Crucea. Scurte consi-deraPii istorice asupra Bisericii ortodo-xe din Șimand, Editura ArhiepiscopieiAradului, Arad, 2019, pp. 10-11 și 20-28.
2 Pr. Gosta Gabriel, Prof. Gosta Car-men, Monografia comunei Șimand, p.85 și Pavel Vesa, „Monografiile localeîntre istorie şi istoriografie - Cazul Arhie-piscopiei Aradului”, în: Administraţieromânească arădeană. Studii şi comu-nicări din Banat – Crişana. 95 de ani de

la Marea Unire, Volumul VII, Coordo-natori: Doru Sinaci și Emil Arbonie,Editura „Vasile Goldiş” UniversityPress, Arad, 2013, p. 241.
3 Corneliu Leucu[ia „În preajma ale-gerilor congresuale”, în: Biserica șiȘcoala, anul XLI (1917), nr. 45, pp.360-361.
4 Corneliu Leucu[ia „În preajma ale-gerilor congresuale”, p. 361.
5 Corneliu Leucu[ia, preot militar,„La mormântul unui dascăl!”, în: Bise-rica și Școala, anul XLII (1918), nr. 24,p. 2.
6 Corneliu Leucu[ia, preot militar,„La mormântul unui dascăl!”, p. 2.
7 „Predică în Dumineca a V-a amarelui post, ţinută în biserica dinTimişoara de preotul militar CorneliuLeucuţa”, în: Biserica și Școala, anulXLII (1918), nr. 25-26, p. 2.
8 „Predică în Dumineca a V-a amarelui post…”, p. 2.
9 Cornel Leucu[a, preot militar, „Oconferin[ă pastorală în front”, în: Bisericași Școala, anul XLII (1918), nr. 42, p. 1.
10 Cornel Leucu[a, preot militar, „Oconferin[ă pastorală în front”, p. 1.
11 Corneliu Leucuţia, „Reformaînvă[ământului teologic”, în: Biserica șiȘcoala, anul XLII (1918), nr. 9, p. 1.
12 Corneliu Leucuţia, „Reformaînvă[ământului teologic”, p. 1.
13 Corneliu Leucuţia, preot militar,„Școala de azi și chemarea dascălului”,în: Biserica și Școala, anul XLII (1918),nr. 29, p. 1.
14 Corneliu Leucuţia, preot militar,„Școala de azi și chemarea dascălului”,p. 1.
15 Corneliu Leucu[ia, „Din trecutulcomunei Șimand”, în: Biserica și Școa-la, anul XLIII (1919), nr. 7, pp. 2-3.
16 Corneliu Leucu[ia, „MitropolitulMoisă Putnic”, în: Biserica și Școala,anul XLIII (1919), nr. 15, pp. 2-3.



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Binecuvântare de lucrări şisfinţire de clopot în ParohiaLuncşoaraÎn Duminica a 6-a după Învierea Dom-nului(a Vindecării orbului din naștere), Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a poposit în mijloculcredincioşilor din Parohia Luncșoara, filiaLuncșoara de Sus, Protopopiatul Sebiș, sprea binecuvânta şi sfinţi lucrările săvârşite șinoul clopot la biserica parohială cu Hramul,,Sf. Ilie Testviteanul”.Chiriarhul arădean a fost întâmpinat înfa[a bisericii de Pr. Botea Alexandru, pro-topopul Sebișului, preo[ii din vecinătate șide credincioşii din sat. După sosire, Înalt-preasfinţia sa a săvârşit slujba de sfinţire alucrărilor exterioare de reînnoire a bisericii,după care, a fost săvârşită Sfânta şi Dum-nezeiasca Liturghie. Din sobor au făcut partePr. Botea Alexandru, protopopul Sebișului,Pr. paroh Tulcan Cătălin, Pr. Cristea Ilie dela Parohia Variaș, Pr. Nicola Adrian de laparohia Dumbrăvi[a, Arhid. Tiberiu Arde-lean, inspector eparhial și Diaconul Mo[Aurelian Iulian.Chiriarhul arădean a rostit un cuvântde învă[ătură pus sub titlul ,,Darul vederiispirituale” (cf. Fp. Ap. 16; Ioan 9), sublini-ind capacitatea şi necesitatea de a fi dobân-dit, ca şi folosul ce-l aduce credinciosului încăutarea căii mântuirii. Referindu-se şi laclopotul sfinţit, Chiriarhul a vorbit desprelocul acestuia în biserică precum şi desprerostul lui în folosul de obşte.Răspunsurile liturgice au fost date demembrii Grupului vocal,,Trifon Lugojan” alCatedralei Arhiepiscopale din Arad.Cu această ocazie, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a hirotonit întru preot pediaconul Ros Roman Ioan Sorin pe seamaParohiei Ciuntești, protopopiatul Ineu.La finalul Sfintei Liturghii, Înalpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop, a hirotesit întruiconom, pe părintele paroh Tulcan Cătălin,pentru activitatea pastoral-misionară des-făşurată în mijlocul credincioşilor pe care îipăstoreşte.Apoi, Înalpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop a sfin[it și noul clopot al bisericii.La eveniment a participat şi doamnaprimar a comunei Hălmăgel.La rândul său părintele paroh amulţumit Arhipăstorului arădean pentrutoate binecuvântările şi pentru toatăpurtarea de grijă, precum și tuturor cred-incioşilor implicaţi, ostenitorilor, bine-făcătorilor şi donatorilor pentru fru-moasele lucrări de renovare ce s-ausăvârşit la sfânta biserică rugând pe BunulDumnezeu să le dăruiască multă sănătate,bucurie și mântuire.Cu acest prilej, Chiriarhul a vizitat şibisericile celorlate sate aparţinătoare paro-hiei.Binecuvântare de lucrări înParohia HălmagiuDuminică, 2 iunie 2019, în Duminica a6-a după Învierea Domnului (a orbului dinnaștere), Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi a săvârşit slujbaVecerniei în biserica Parohiei „NaștereaMaicii Domnului” – Hălmagiu, din Pro-topopiatul Sebiș.Înainte de a se săvârși slujba Vecerniei,s-au sfin[it troi[ele din curtea bisericii și s-aubinecuvântat lucrările săvârșite prin oste-neala preotului paroh, Bacoș CristianMihăi[ă și a credincioșilor parohiei.În cuvântul de învă[ătură, Înaltpreas-fin[ia Sa a vorbit despre lucrarea luminii, tâl-cuind pericopele evanghelice ale dumini-cilor după Sfintele Paşti şi trebuinţacredinciosului de a lua aminte la aceastaspre dreaptă călăuzire pe cărările vieţii, alecele obişnuite cât şi a celei duhovniceşti.Din soborul preo[ilor au făcut parte: pr.protopop Alexandru Botea, arhid. inspectorTiberiu Ardelean, pr. paroh Cristian Mihăi[ăBacoș, pr. Dorel Mo[ (Parohia Gurahon[),pr. Cătălin Tulcan (Parohia Luncșoara), pr.Sebastian Rocsa (Parohia Pescari), diac.Aurelian Iulian Mo[.Pe lângă oficialită[ile locale au mai par-ticipat la slujbă un impresionant număr decredincioși.La finalul slujbei, Înaltpreasfin[ia Sa, aacordat distinc[ia de iconom stavrofor părin-telui paroh pentru toată munca și ostenealade care a dat dovadă pe tot parcursul păs-toririi sale în Parohia Hălmagiu. La rândulsău, părintele paroh a adresat mul[umiriÎnaltpreasfin[itului Părinte Timotei pentru

toată grija părintească purtată și credin-cioșilor pentru sprijinul acordat.Răspunsurile la strană au fost date decătre o parte a Grupului vocal ,,Trifon Lugo-jan” al Catedralei Arhiepiscopale din Arad.Praznicul Înălţării Domnului şiZiua Eroilor sărbătorite la AradJoi, 6 iunie 2019, cu prilejul praznicu-lui împărătesc Înălţarea Domnului şi a ZileiEroilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit SfântaLiturghie în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, după slujba ofici-ată în Catedrala Arhiepiscopală, a săvârşitslujbe de pomenire la Monumentul ridicat încinstea eroilor Revolu[iei, în fa[a PalatuluiAdministrativ; la Crucea Martirilor din Par-cul ,,Mihai Eminescu”precum şi la celedouă monumente, român şi sovietic, dinCimitirul Pomenirea.Chiriarhul Aradului a adresat celorprezenţi, la fiecare popas de rugăciune şicomemorare, cuvinte de cinstire a eroilor,temeiul fiind predica zilei cu tema ,,Măreţiasărbătorii şi a vieţii creştine”, făcând o para-lelă între textile biblice ale prazniculuiÎnălţării Domnului şi înălţării Sfintei Cruci(Fp. Ap. 1; Luca 24 şi Gal. 6; Ioan 3), sub-liniind că Înălţarea Domnului la cer s-a făcutdupă jertfa Sa pe cruce şi Înviere, iarînălţarea spirituală a credincioşilor se faceprin comuniunea cu El şi puterea lor de jert-fă bineprimită de Dumnezeu pentru mân-tuire. Altruismul, patriotismul şi eroismulreflectă spiritul jertfei, drept care Bisericapomeneşte eroii în această zi ca pe unii pil-duitori pentru toţi cei ce luptă pentru valo-rile binelui.Slujire Arhierească şi binecuvântare de lucrări înFilia Adea, Parohia ŢipariDuminica a 7-a după Paști, 9 iunie2019, a constituit pentru preotul paroh şicredincioşii Filiei Adea, Parohia Zipari, Pro-topopiatul Arad, un prilej de nespusăbucurie duhovnicească prin poposirea înmijlocul lor a Întâistătătorului eparhiei, Înalt-preasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului.ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop a dat curs invitaţieipărintelui paroh Mihai Oprea şi a Consiliu-lui Parohial poposind în Filia Adea pentru abinecuvânta lucrările care s-au executat înultima perioadă la locaşul de închinare,respectiv lucrări de înfrumuseţare picturalăși lăcuire a lemnului bisericii, precum şi altelucrări efectuate în curtea bisericii.Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei, însoţit de Părintele Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial au fost aştepta[ide protopopul Aradului, PreacucerniculPărinte Flavius Petcu[, dimpreună cu preo-tul paroh Mihai Oprea, preotul Daniel-MirelDumitru, de la Parohia Chișineu-Criș I,preotul Dan-Viorel Albiș, de la ParohiaChișineu-Criș II, preotul Ioan Pavel, de laParohia Sintea-Mare, preotul Silviu AlinIosif, preot în Parohia Boras, Suedia șinumeroși credincioși. PreacucerniculPărinte Flavius Petcu[, protopopul Aradului,a adresat, în numele tuturor, un frumoscuvânt de bun venit Ierarhului. A urmatapoi slujba de binecuvântare şi sfinţire alucrărilor, după care s-a săvârşit SfântaLiturghie Arhierească la care au luat parte,pe lângă credincioși, oficialită[i centrale șilocale. Răspunsurile la Sfânta Liturghie aufost date de corul mixt al Parohiei Chișineu-Criș I, fapt care a întregit bucuria sărbătoriişi a prilejuit adevărate momente de trăire şiînălţare spirituală pentru toţi cei prezenţi.Cuvântul de învăţătură rostit de cătreChiriarhul arădean a fost pus sub titlul ,,Uni-tatea credinţei” (cf. citirilor scripturistice aleduminicii: Fapte 20; Ioan 17), modelul fiindunitatea Sfintei Treimi reflectată în cea aBisericii spre pilduire lumii. Păstrareatradiţiei în mediul rural pe multiplele planuriale vieţii, aşa cum rezultă şi din momentulsărbătoresc al sfinţirii bisericii parohiale, dăasigurarea pentru mai departe că fiii Bis-ericii, totodată şi ai ţării, vor promova mereuduhul unităţii, manifestat atunci când ausfinţit temelia sfântului locaş, tot într-oduminică aşa ca cea de acum, dar în urmă cuun deceniu şi în pragul praznicului Rusali-ilor, cu nădejdea de a fi părtaş mereudarurilor cereşti spre mai bogate făptuiriaducătoare de mulţumiri tuturor.În încheiere, părintele paroh MihaiOprea a amintit istoricul Filiei Adea și aadus cuvenitele mulţumiri, întâi de toateBunului Dumnezeu pentru darurile revăr-

sate, Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis-cop Timotei pentru acceptarea invita[iei șidragostea părintească, ctitorilor care au ridi-cat această bisericu[ă, preoţilor prezenţi,autorităţilor centrale şi locale, familiei şi nuîn ultimul rând bunilor credincioşi care ausprijinit lucrările efectuate.Praznicul Rusaliilor sărbătoritla Catedrala Veche din AradDuminică, 16 iunie 2019, de PrazniculRusaliilor, numeroşi credincioşi au partici-pat la Sfânta Liturghie oficiată în CatedralaVeche din Arad. În ziua PrazniculuiPogorârii Sfântului Duh, slujba a fostsăvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat deun sobor de preoţi şi diaconi.Cuvântul deînvăţătură al Chiriarhului a fost pus sub titlul,,Înnoire sufletească” (cf. Fapte 2; Ioan 7-8),arătând că sensibilitatea omenească faţă denou, manifestându-se pe multiple câmpuride activitate, include şi pe cel spiritual careimplică şi dorinţa de înnoire continuă a vieţiiîn general. Din toate cele dobândite în acestcadru, cum sunt şi darurile cereşti, nu trebuienimic pierdut, ci mereu înnoite în duhulîndreptăţirii, adică şi a învrednicirii spre maimult bine. Pecetea darului Sfântului Duh,dobândită de credincios prin Sfânta Taină aMirului, este chezăşia strădaniilor creştine înduhul Rusaliilor, cele cincizeci de zile din-tre Sfintele Paşti şi Pogorârea Sfântului Duh,cuprinzând cele patruzeci până la ÎnălţareaDomnului şi zece până la praznicul de azi,numere simbolice ale deplinătăţii, au fosttrebuitoare ucenicilor Mântuitorului pentruînvrednicirea de a primi făgăduinţa unuiMângâitor pentru temeluirea Bisericii şiîmplinirea misiunii pentru cei chemaţi să orăspândească până la marginile lumii, a sub-liniat Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei.Continuare în pagina 5Urmare din pagina 4După săvârșirea Sfintei Liturghii, s-aoficiat o slujbă specială, numită VecerniaRusaliilor, în cadrul căreia au fost rostiteșapte rugăciuni şi au fost binecuvântate frun-zele de nuc sau de tei care amintesc simbolicde limbile ca de foc prin care s-a arătat harulDuhului Sfânt lucrător în ucenicii lui Hris-tos, trimişi de El să binevestească Evanghe-lia Sa în limbi diferite, adică la popoarediferite, până la marginile pământului,începând de la Ierusalim.Frunzele de tei sau de nuc se aduc înDuminica Rusaliilor la biserică pentru căau forma unor limbi şi prin aceasta se bin-evesteşte bucuria răspândirii Evanghelieilui Hristos în toată lumea prin propovă-duirea Tainei mântuirii oamenilor în iubirealui Hristos şi a Preasfintei Treimi.Hramul Catedralei Arhiepisco-pale ,,Sfânta Treime” din AradDe praznicul Sfintei Treimi care este şihramul Catedralei Arhiepiscopale din Arad,Chiriarhul arădean, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, a săvârşit Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie în catedrală, înconjurat fiind de unales sobor de preoţi şi diaconi, din sobor afăcut parte şi Arhid. Dr. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial.Chiriarhul arădean, în cuvântul deînvăţătură, a vorbit despre ,,Unitatea cred-inţei şi împărtăşirea Sfântului Duh” (în bazacitirilor scripturistice ale praznicului: Efes.5; Matei 18), formulă definitorie în ecteniape care o rostim mereu la Sfânt Liturghie,pentru ziua de praznic în care ne aflăm, şianume, închinată Sfintei Treimi. Legăturadintre Persoanele Acesteia reprezentând uni-tatea tuturor credincioşilor în Biserica,Trupul tainic al Mântuitorului. Unirea încugete şi simţiri nu se poate înfăptui maimult ca prin mărturisirea aceleiaşi dreptecredinţe şi împărtăşirea de acelaşi Duh al luiHristos prin care credincioşii au devenitmembri ai Bisericii, nutrind viaţaduhovnicească prin harurile ce li seîmpărtăşesc prin Sfintele Taine. Hramul noiicatedrale arădene întăreşte în toţi aceastăconvingere îndemnătoare la împlinirea cuconştiinciozitate a îndatoririlor lor creştineştişi cetăţeneşti, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.Răspunsurile liturgice au fost oferite deGrupul vocal ,,Trifon Lugojan” al Cate-dralei Arhiepiscopale.Slujire Arhiereascăşi binecuvântare de lucrări înParohia SemlacDuminica întâi după Rusalii (a TuturorSfinţilor), 23 iunie 2019, a fost o aleasă zi desărbătoare pentru preoţii şi credincioşii Paro-hiei Semlac, Pprotopopiatul Arad, întrucâtîn mijlocul lor a poposit Chiriarhul arădean,Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei. Preacucernicul Părinte Flavius Petcu[,protopopul Aradului, a adresat, în numele

tuturor, un frumos cuvânt de bun venitChiriarhului nostru.A urmat apoi slujba de binecuvântare şisfinţire a lucrărilor exterioare de renovareexterioare şi a picturii, după care, Înalt-preasfinţia Sa, înconjurat de un sobor declerici, a săvârşit Sfânta Liturghie Arhie -rească în biserica cu hramul ,,Sfântul IoanGură de Aur”. Din sobor au făcut parte şi:Protos. Iustin Popovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, Pr. Flavius Petcuţ,protopopul Aradului, Arhid. Tiberiu Arde-lean, inspector eparhial, părinţi de la Mănă-stirea Feredeu şi din vecinătate.La sfânta slujbă au luat parte, pe lângăcredincioșii parohiei, domnul Iustin Cionca,preşedintele Consiliului Judeţean Arad,doamna Letiţia Stoian, primarul comunei,primari din localităţile vecine, maici de laSchitul Tămand, în frunte cu maica stareţăSerafima Ciorba, membrii Consiliului Paro-hial.Cuvântul de învă[ătură al Înaltpreas-fin[itului Părinte Timotei a fost pus sub titlul,,Pe urmele sfin[ilor” (Cf. Evrei 11 și 12;Matei 10 și 19), pe care trebuie să meargă șicredincioși, întrucât Biserica este Una, ceade pe pământ și cea din cer, adică luptătoareîmpotriva răului și biruitoare pentru bine.Creștinii, făcând parte din ea sunt, dupăcuvintele Sf.Ap. Pavel ,,împreună-cetă[enicu sfin[ii și casnici ai lui Dumnezeu” (Cf.Efes. 2, 19) prin virtu[ile pe care trebuie sale dovedească în stăpânirea oricărei slăbici-uni. Calendarul creștin înscrie în fiecare zinume de sfin[i, în duminica de astăzipomenindu-i pe to[i laolaltă, cunoscu[i șinecunoscu[i, de pretutindeni și de totdeau-na, fiind cea dintâi după Rusalii, când săr-bătorim Pogorârea Duhului Sfânt și înte-meierea Bisericii, a cărei membri suntem cuto[ii, a subliniat Chiriarhul arădean.La finalul slujbei, Preotul paroh Cipri-an Tripa a primit din partea Înaltpreasfinţi-tului Părinte Timotei, distincţia de iconom.Doamnei primar Letiţia Stoian, de aseme-nea, Chiriarhul i-a oferit o Diplomă demulţumire ,,pentru sprijinul constant oferitParohiei Semlac”. Diplome de mulţumiredin partea Centrului Eparhial şi a ParohieiSemlac au primit mai mulţi credincioşi careau sprijinit substanţial lucrările ce s-au efec-tuat la sfânta biserică din Semlac.Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fostdate de Corul Parohiei Semlac.În încheiere, părintele paroh CiprianTripa a adus cuvenitele mulţumiri, întâi detoate Bunului Dumnezeu pentru darurilerevărsate, Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei pentru acceptarea invi-ta[iei și dragostea părintească, credincioşilorcare l-au spijinit în frumoasele lucrări derenovare la biserică, preoţilor prezenţi,autorităţilor centrale şi locale, precum şibunilor credincioşi prezenţi la această săr-bătoare a parohiei.Hramul Catedralei Vechi dinAradCu binecuvântarea Înaltpreasfin[ituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,în zilele de 23 și 24 iunie 2019, clericii șicredincioșii Parohiei Arad-Centru, Cate-drala Veche a Aradului, au sărbătorit hramulbisericii, care este ,,Nașterea Sfântului IoanBotezătorul”.Cu acest prilej, în seara zilei de ajun asărbătorii, s-a oficiat slujba Privegherii:Vecernia cu Litie și Utrenia, după care aavut loc o procesiune, în jurul catedralei, cuicoana hramului și o părticică din moașteleSfântului Ioan Botezătorul, aflate în vistieriacatedralei.În diminea[a zilei de sărbătoare, la ora9, s-a oficiat Acatistul Sfântului IoanBotezătorul și slujba Ceasurilor.În continuare, ierarhii arădeni, Înalt-preasfin[itul Părinte Timotei dimpreună cuPreasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, încon-juraţi de un numeros sobor de preo[i și dia-coni, au săvârșit Sfânta Liturghiearhierească, în prezen[a oficialită[ilor localeși a unui mare număr de credincioși.Cuvântul de învăţătură al Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei a fost pus sub titlul,,Mergătorul înainte al Luminii”(pe bazacitirilor scripturistice Luca 1; Romani 13 şi14), asemenea unui făclier conştient derăspunderea sa într-o stafetă a luminii de apreda Celui următor făclia, Sfântul IoanBotezătorul este cel mai mare dintre cei năs-cuţi din femeie, vrednic de a pregăti caleaDomnului, adică lucrarea mântuirii. Elînsuşi îşi recunoaşte micşorarea în raportulcu mărirea Celui pe care Îl vesteşte lumii caLumina cea adevărată. De altfel, simetriadatelor sărbătorilor legate de solstiţiul veriişi respectiv, al iernii, când astrul îşi are lumi-

na în descreştere, iar în ajunul Crăciunuluiîn creştere, ilustrează acest fapt. Prorociapreotului Zaharia, tatăl Înaintemergătoru-lui, cu prilejul naşterii acestuia, este lămuri-toare în această privinţă, iar credincioşii detotdeauna şi de pretutindeni au primit-o cumultă evlavie, dovedită cu mulţimeanumelor dar şi a hramurilor bisericilor şimănăstirilor, între care şi a Parohiei Arad-Centru, Catedrala istorică a Cetăţii. Cu unastfel de prilej se pomenesc toţi cei vii şi ceiadormiţi care au împlinit un rost aparte înviaţa obştească, dintre care se slujeşte acum şiparastasul pentru regretatul Preşedinte şi Rec-tor fondator al Universităţii de Vest ,,VasileGoldiş” din Arad, Prof.Univ.Dr. Aurel Arde-lean, a cărui activitate se leagă şi de cinstireapersonalităţilor commemorate la CentenarulMarii Uniri din 1918, precum şi la cel alinstaurării Administraţiei Româneşti în 1919,la Arad, a amintit Înaltpreasfinţia Sa.La finalul Sfinte Liturghii, s-au binecu-vântat prinoasele aduse în cinstea SfântuluiIoan Botezătorul, apoi s-a oficiat îndătinat-ul Parastas pentru ctitorii, slujitorii și bine-făcătorii Catedralei Vechi. Tot în cadrulParastasului a fost pomenit şi Prof.Univ.Dr.Aurel Ardelean, fostul Preşedinte şi Rectorfondator al Universităţii de Vest ,,VasileGoldiş” din Arad, la şase luni de la trecereasa la cele veşnice.La sfârșitul slujbei, PreacucerniculPărinte Traian-Ioan Micoroi, Parohul Cate-dralei Vechi, a mul[umit celor doi ierarhipentru prezen[a lor la hramul Catedraleiistorice a Aradului și pentru deosebita grijăpe care permanent o arată acestui locaș, slu-jitorilor și credincioșilor care se roagă aici.De asemenea, au fost adresate mul[umirituturor celor care s-au ostenit pentru orga-nizarea hramului.Hramul Catedralei Vechi s-a încheiat,în seara aceleași zile, prin Taina SfântuluiMaslu și Paraclisul Sfântului Ioan Boteză-torul.Sfinţii Apostoli Petru şi Pavelprăznuiţi la Schitul de la MoneasaÎn minunata zi de prăznuire a SfinţilorApostoli Petru şi Pavel, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului afost prezent în mijlocul credincioșilor laSchitul monahal din staţiunea Moneasa,Protopopiatul Sebiş, cu prilejul hramuluiacestui sfânt lăcaș.Chiriarhul arădean a fost întâmpinat înfa[a bisericii de Pr. Botea Alexandru, pro-topopul Sebișului, preo[ii din vecinătate șipelerinii veni[i în număr mare din sta[iune șidin parohiile învecinateÎnaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta şiDumnezeiasca Liturghie în altarul de vară,înconjurat de un sobor de preo[i.Din sobor au făcut parte: Protos. DavidIonescu, Pr. Alexandru Botea, ProtopopulSebișului, Arhid. Tiberiu Ardelean, inspec-tor eparhial, Pr. Cătălin Rus-Mercea de laParohia Sebiș II, Pr. Marius Ardelean de laParohia Slatina de Criș, Pr. GheorgheBreteanu de la Parohia Moneasa şi Dia-conul Mo[ Aurelian Iulian.În cuvântul de învăţătură, Chiriarhularădean a vorbit despre ,,Cinstirea sărbă-torii Sfinţilor Apostoli” (pe baza citirilorscripturistice ale sărbătorii: II Cor. 11-12; Mt. 16) în legătură cu cea a Rusaliilorsau a întemeierii Bisericii, ei având un locaparte în misiunea creştină, Sfinţii Petruşi Pavel fiind ucenici ai Mântuitorului.Credincioşii Bisericii noastre arătând încursul veacurilor o evlavie aparte faţă depersonalitatea celor pomeniţi s-au dove -dit primitori ai propovăduirii apostoliceîn mod nemijlocit.După terminarea Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţia sa a sfin[it o fântână frumos ame-najată, în apropierea aşezământului mona-hal. Hramul Paraclisului Arhiepiscopal din CimitirulPomenireaÎn Duminica Sfinţilor Români, 30 iunie2019, la o zi după sărbătoarea SfinţilorApostoli Petru şi Pavel, Chiriarhul arădeans-a aflat în biserica – paraclis arhiepiscopaldin Cimitirul Pomenirea din MunicipiulArad care îi are ca ocrotitori pe Sfinţii Apos-toli Petru şi Pavel.Cu acest prilej, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească,împreună cu Pr. Ioan Pagubă, Pr. MirelLazăr de la Parohia Şeitin, Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial şi Diac.Lucian Baba, în prezen[a unui mare numărde credincioși. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat depreotul slujitor al bisericii, Ioan Pagubă,înconjurat de un număr mare de credincioşi,dar şi de copiii care au primit binecuvântareaarhierească în această zi de sărbătoare.Cuvântul de învăţătură rostit de Chiri-arhul nostru a fost pus sub titlul ,,Apostolia”(cf. citirilor scripturistice: Rom. 2; Matei 5)în care a arătat că aceasta este una dintre celepatru însuşiri ale Bisericii, înscrise în Măr-turisirea noastră de credinţă când zicem:Una, Sfântă, Sobornicească şi ApostoleascăBiserică”. Toate pornesc de la întreita mis-iune a Mântuitorului: învăţătorească,arhierească şi împărătească, urmărind comu-niunea între oameni şi cu Dumnezeu întrăire sfântă pe temeiul învăţăturii mântu-itoare, pecetluite de Soboarele a toată lumea.Dintru început creştinismul la strămoşiinoştri este tributar propovăduirii apostoliceprin Sfântul Apostol Andrei, cel întâichemat de Mântuitorul la o atare misiune.Anul în curs rememorează contribuţia laistoria satului românesc, a preoţilor, învăţă-torilor şi primarilor gospodari, a căror activ-itate este considerată ca un adevărat apos-tolat. Totodată, comemorează doi dintrevrednicii de pomenire patriarhi ai României,Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu, oricum ştim, ierarhii Bisericii sunt numiţi şiurmaşi ai Apostolilor. Iată pricini pentrucare Duminica de astăzi, amintind chemareacelor dintâi Apostoli la misiune de cătreMântuitorul, este consacrată şi SfinţilorRomâni, a adăugat Înaltpreasfinţia Sa.Preotului învăţător Ioan Pagubă, slujitorla acest paraclis, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei i-a oferit distincţia de iconomstavrofor.
AGENDAPREASFINBITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Credincioşii din ParohiaComlăuş şi-au sărbătorit hramulParohia Ortodoxă Comlăuş, din Pro-topopiatul Arad a îmbrăcat duminică, 2iunie 2019, straie de sărbătoare, anticipândsărbătoarea ,,Înălţării Domnului”, care esteși hramul bisericii parohiale.În dimineaţa zilei de duminică, Preas-finţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului a fostîntâmpinat, în apropierea bisericii, dupătradiţie, de tinerii și credincioșii acestei paro-hii. După aceasta, Ierarhul a săvârşit Sfân-ta Liturghie în biserica parohială, înconjuratde un numeros sobor de preoţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte şi Pr. FlaviusPetcuţ, protopopul Aradului şi Arhid.Mircea Proteasa, consilier economic.În cuvântul de învăţătură, PreasfinţitulPărinte Emilian a explicat pericopa evanghe-lică de la Ioan, în care este relatată minuneavindecării orbului din naştere. La finalulacestuia, Preasfinţia Sa a transmis binecu-vântarea Chiriarhului locului, a Înaltpreas-finţitului Părinte Arhiepiscop Timotei.La momentul cuvenit, foarte mulţi copiiprezenţi la slujbă fost împărtăşiţi cu SfinteleTaine de către Preasfinţia Sa.Răspunsurile liturgice au fost oferite decătre Corul parohiei, dirijat de doamnaMelania Vuin.La finalul Sfintei Liturghii, părinteleparoh Ioan Vand, a adus mul[umiri Preas-finţitului Părinte Emilian, preo[ilor coli-turghisitori, domnului Răzvan Cadar,vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad,prezent la această sărbătoare a parohiei,autorită[ilor locale, consiliului parohial,comitetului parohial și tuturor celor prezen[i,pentru că prin prezen[a lor au făcut ca ziuade astăzi să fie atât de frumoasă. Sărbă-toarea s-a încheiat cu o procesiune în jurulbisericii.Praznicul Rusaliilor la Catedrala Arhiepiscopală dinAradPraznicul Rusaliilor a adunat, duminică,16 iunie 2019, sute de credincioşi la Cate-drala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” dinArad. Sfânta Liturghie a fost oficiată dePreasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, alăturide un sobor de preoţi şi diaconi.În cuvântul de învăţătură, PreasfinţiaSa a subliniat faptul că acest praznic esteziua noastră a tuturor, sărbătoarea noastră,pentru că astăzi sărbătorim actul de înte-meiere sau de naştere a Bisericii. Aceasta sesărbătoreşte la 50 de zile de la Învierea

Domnului, fapt pentru care este cunoscută înpopor sub numele de Cincizecime, şi la zecezile după Înălţarea Sa la ceruri, şi neaminteşte de Pogorârea Sfântului Duhasupra ucenicilor lui Iisus. EvenimentulPogorârii Duhului Sfânt este descris încartea „Faptele Apostolilor”, unde se spunecă Duhul Sfânt Se pogoară din cer ca unvuiet mare de vânt şi Se împarte deasupracapului fiecăruia din cei prezenţi, în chip delimbi de foc. Astfel, Apostolii au primitputerea de a vorbi în limbi necunoscute deei până atunci, pentru a face cunoscutăînvăţătura Mântuitorului şi altor neamuri,în diferite limbi, începutul fiind realizat chiarde Rusalii, când s-au făcut înţeleşi de toţiiudeii veniţi la Ierusalim din tot Orientul.În continuare, a fost săvârşită Vecerniaplecării genunchilor, în cadrul căreia s-aucitit şapte rugăciuni speciale de invocare aajutorului Sfintei Treimi, cuprinzând şicereri pentru cei adormiţi în Domnul.Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fostdate de Corul Catedralei Arhiepiscopale,dirijat de Diac. Laviniu Morariu.Praznicul Sfintei Treimi la Catedrala Veche din AradA doua zi de Rusalii, la prăznuirea Sfin-tei Treimi, preoţii şi credincioşii de la Paro-hia Arad-Centru, au avut bucuriaduhovnicească de-al avea în mijlocul lor pePreasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Epis-copul vicar al Arhiepiscopiei Aradului.Preasfinţia Sa a săvârşit SfântaLiturghie arhierească, înconjurat de un soborde preoţi şi diaconi ai Catedralei Vechi, înprezenţa oficialităţilor locale şi a unui marenumăr de credincioşi, care ca de fiecare datăau umplut locaşul de cult. Din sobor a făcutparte şi părintele Flavius Petcuţ, protopop-ul Aradului, Pr.prof.dr. Cristinel Ioja,Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad şi Arhid. MirceaProteasa, Consilier economic la CentrulEparhial.În cuvântul adresat celor prezenţi, Ier-arhul a arătat învăţătura despre SfântaTreime în cadrul praznicului Rusaliilor, pre-cum şi arătările Sfintei treimi în SfântaScriptură a Vechiului şi Noului Testamnet,la Buna Vestire, la Botezul Domnului şi laSchimbarea la Faţă, iar cea mai evidentăreferire cu privire la Sfânta Treime este ceadin momentul trimiterii de către Hristos aSfinţilor Apostoli la propovăduire:,,Mergând, învăţaţi toate neamurile,botezându-le în numele Tatălui şi al Fiuluişi al Sfântului Duh” (cf. Matei 28, 19).Tradiţia ortodoxă a legat sărbătoarea SfinteiTreimi de cea a Pogorârii Duhului Sfânt,întrucât oriunde este prezent Duhul Sfânteste prezentă şi Sfânta Treime. Toate sluj-bele, toate sărbătorile, toate Tainele Bis-ericii se săvârşesc spre slava Sfintei Treimi,a mai arătat Preasfinţia Sa.Slujire Arhierească laMănăstirea Hodoş-BodrogDuminica Tuturor Sfinţilor, prima dupăRusalii, 23 iunie 2019, a reprezentat unmoment de bucurie duhovnicească pentruMănăstirea Hodoş-Bodrog, una dintre celemai vechi mănăstiri din cuprinsul ţării noas-tre, întrucât Preasfinţitul Părinte EmilianCrişanul, Episcop-vicar al ArhiepiscopieiAradului, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeias-ca Liturghie în altarul de vară al mănă-stirii.Din sobor au făcut parte şi: arhim. Teo-fan Mada, vicarul-administrativ şi exarhulmănăstirilor din cuprinsul ArhiepiscopieiAradului, protos. Grigorie Timiş, stareţulSfintei Mănăstiri Hodoş-Bodrog, arhim.Nestor Iovan, duhovnicul mănăstirii, protos.Nicolae Tang, lector univeristar la Facul-tatea de Teologie Ortodoxă din Arad, Arhid.Mircea Proteasa, consilier economic la Cen-trul Eparhial, Arhid. Gheorghe Lehaci.În cuvântul de învăţătură, Preasfinţiasa, a vorbit despre cinstirea şi prăznuireatuturor Sfinţilor. Sfinţii sunt cei în care Sfân-tul Duh a rodit, cei în care s-au arătat darurileşi lucrarea Sfântului Duh. Modurile diferitede vieţuire şi de mărturisire ale Sfinţilorarată diversitatea darurilor Sfântului Duh înoameni, arată măsura desăvârşirii la carepoate ajunge firea umană. Sfinţii au fostoameni asemenea nouă, dar prin practicareavirtuţilor şi prin păzirea poruncilor s-au ridi-cat la treapta sfinţeniei. Acestă sfinţenie sun-tem chemaţi şi noi să o urmăm.Referindu-se la pericopa evanghelică,Preasfinţia Sa, a explicat cuvintele Mântu-itorului referitoare la renunţarea noastră detot ceea ce ne leagă de lumea aceasta, cumcă trebuie să existe o prioritate în viaţa noas-tră, raportată atât la relaţiile cu semenii, câtşi la relaţia cu bunurile lumii acesteia. Mân-tuitorul nu ne cere să renunţăm la tot ceea cepresupune existenţa noastră pământească,ci să stabilim o proritate a relaţiilor şi

lucrurilor din viaţa noastră. Sub acest aspect,Sfinţii se pot constitui în adevărate modele,veritabile călăuze ale existenţei noastre, asubliniat Preasfinţitul Părinte Emilian.La finalul Sfintei Liturghii, părintelestareţ Grigorie Timiş, în numele obştii mon-ahale şi a pelerinilor, a adresat cuvânt demulţumire Ierarhului pentru împreuna slu-jire în această frumoasă duminică de vară,închinată Tuturor Sfinţilor.Hramul bisericii noi din Parohia CurticiDuminică, 30 iunie 2019, biserica dinCurtici și-a serbat ocrotitorii, pe Sfin[iiApostoli Petru și Pavel. La acest praznic,înconjurat de un sobor de preo[i și diaconi,a fost prezent Preasfin[itul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Eparhiei Aradu-lui.Din soborul slujitor au făcut parte: Arhid.Mircea Proteasa, consilier economic, pr.paroh Ilie Nădăban, pr. Gheorghe Mo[, pr.pensionar Gheorghe Bozian, pr. GheorgheMorar – Parohia Macea, pr. Tripa Ciprian –parohia Semlac şi Arhid. Gheorghe Lehaci.Începând cu ora 9.30 a fost săvârșităSfânta Liturghie, iar la momentul cuvenitPărintele nostru Episcop a rostit un frumosși profund cuvânt de învă[ătură, în care aprezentat întreita prăznuire a acestei dumini-ci, închinată tuturor Sfin[ilor Români,Soborului Sfin[ilor Apostoli și SfântuluiGhelasie de la Râme[, Mitropolitul Tran-silvaniei. În cadrul cuvântului de învă[ătură,Preasfin[ia Sa a accentuat importan[aurmării modelului apostolilor, prinredescoperirea propriei voca[ii de creștiniîntr-o lume secularizată, men[ionând că Bis-erica este ,,lucrarea tainică a lui Dumnezeuîmpreună cu oamenii, lucrare făcută în Sfân-tul Duh, prin mărturisitori și apostoli”. Toto-dată, în concordan[ă cu martiriul Sfin[ilorApostoli Petru și Pavel, a prezentat legătu-ra cu mărturisitorii temni[elor comuniste,mul[i dintre ei știu[i sau neștiu[i, care s-auînvrednicit a dobândi cununa sfin[eniei.Cuvântul de învă[ătură s-a încheiat cuîndemnul la mărturisirea propriei noastrebogă[ii identitare: ,,Suntem un neam cu omare bogă[ie spirituală și culturală, din caretrebuie să ne împărtășim și pe care trebuie săo mărturisim”.La finalul Sfintei Liturghii, părinteleparoh Ilie Nădăban a mul[umit Preasfin[it-ului Părinte Episcop Emilian, pentru bucu-ria care a adus-o întregii comunită[i prinprezen[ă și împreună rugăciune.Prezent a fost la Sfânta Liturghie, ca defiecare dată, domnul Bogdan Ban, primarulorașului Curtici, căruia la final, Preasfin[it-ul Părinte Emilian i-a mul[umit pentru totdevotamentul și sprijinul pe care-l acordăbisericii în continuarea lucrărilor de picturăși nu numai.Răspunsurile au fost date de corul,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” al Paro-hiei Curtici, dirijat de prof. Adrian Bughi.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Proiectul,,Satul meu, Universul meu”Vineri, 31 mai și sâmbătă, 1 iunie 2019,la Petriș și Roșia-Nouă, s-au desfășuratactivită[ile proiectului ,,Satul meu, universulmeu”. Acest proiect, tributar Anului omagialal satului românesc (al preo[ilor, învă[ăto-rilor și primarilor gospodari), a debutat caidee în cadrul orei de religie a clasei a XI –a A, profil pedagogic de la Colegiul Na[ion-al ,,Preparandia – Dimitrie Zichindeal” dinArad.Din dorin[a de a ajuta, prin cea ce știuelevii de la acest profil cel mai bine să facă,s-a născut ideea de a merge într-o zonărurală și de a desfășura activită[i educative șirecreative cu copiii. Ceea ce in[ial a fostdoar o idee, cu ajutorul lui Dumnezeu, adevenit faptă.Astfel, elevi, profesori, studen[i, volun-tari și părin[i, s-au bucurat timp de două zilela Școala Gimnazială ,,Sabin Drăgoi” dinPetriș, participând la diverse ateliere, dincare amintim: ,,Citești, crești și te însănă-toșești”, ,,Cruciuli[e pe alti[e”, ,,Atelierulfericirii”, ,,Sănătate în toate”, ,,Actor pentruo zi”, ,,Pictezi și te relaxezi”, ,,Socializăm șine distrăm”. Atelierele au fost sus[inute decătre elevele de la spcializarea învă[ători –educatoare a Colegiului Na[ional ,,Preparan-dia – Dimitrie Zichindeal” Arad, studen[i dela Facultatea de Medicină a Universită[ii deVest ,,Vasile Goldiș” Arad, tinerele dinTimișoara care realizează biblioteci în spi-talele de pediatrie (Citești, crești și te însănă-toșești), actri[a Oltea Blaga și eleve de la

Școala Populară de Artă. Activită[ile s-audesfășurat prin grija Asocia[iei ,,Grupul pen-tru Ini[iative Culturale Arad” și cu sprijinulCentrului Cultural Jude[ean AradImplicate în acest proiect au fost urmă-toarele institu[ii: Arhiepiscopia Aradului,Centrul Cultural Jude[ean, Colegiul Na[ion-al ,,Preparandia – Dimitrie Zichindeal”,Școala Gimnazială ,,Sabin Drăgoi” Petriș,Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” Arad,Inspectoratul Școlar Jude[ean.In[iatorii acestui proiect sunt: prof. Lar-isa Chi[u, director adjunct al ColegiuluiNa[ional ,,Preparandia – Dimitrie Zichin-deal” Arad, prof. Lia Faur, prof. Ioana Lazărși prof. Flavius Lazăr.Ziua Internaţională a Copilului în Parohia Aradul NouZiua Interna[ională a Copilului a fostsărbătorită în mod deosebit la Parohia Orto-doxă Aradul Nou, în după-amiaza zilei deDuminică 2 Iunie, zi declarată de Sf. Sinodal Bisericii Ortodoxe Române ca șiDuminică a părin[ilor și copiilor.Copiii din parohie au participat cu acestprilej la o cateheză deosebită în care auînvă[at că Mântuitorul Hristos este Cel careîi iubește necondi[ionat to[i copii, că îiocrotește, că le trimite înger păzitor și leascultă rugăciunile. Preo[ii Bisericii auînăl[at o frumoasă rugăciune către Dum-nezeu împreună cu to[i copiii din biserică șipărin[ii, bunicii prezen[i. Părintele TeodorFaur parohul bisericii, a mul[umit mai apoituturor celor care au făcut posibilă aceastăbucurie a copiilor, invitând copii să par-ticipe în continuare la Sfintele Liturghii și laorele de cateheză.După rugăciune copiii s-au bucurat detoate surprizele pregătite pentru ei în curteabisericii, de activită[i educative, sportive, cân-tece, jocuri, desene cu creioane colorate, pic-tură pe fa[ă, jocuri cu baloane, desene peasfalt cu cretă colorată, amuzament cu ceidoi clovni dar și poze cu mascotele lor prefer-ate din desenele animate. Spre final, copii auprimit daruri de la organizatori bucurându-se și de agapa pregătită special pentru ei cupizza, sucuri, prăjituri și bomboane.Evenimentul a avut în încheiere în bise -rică, după slujba Vecerniei, un concert de depiese dedicat perioadei post-pascale: „Bucu-ria Învierii” sus[inut de Corul Psaltic „Sf.Ioan Damaschin” format din preo[i, profesoriși teologi, spre bucuria duhovnicească a copi-ilor și familiilor acestora prezen[i la eveni-ment.Evenimentul a fost organizat de Asocia[iaOrtodoxă „Sf. M. Mc. Gheorghe” AradulNou, asocia[ie care func[ionează cu binecu-vântarea arhierească pe lângă parohie, cuscopul de a sus[ine activită[ile socio-edu-ca[ionale și de a promova învă[ăturile Bise riciiOrtodoxe. Activită[ile asocia[iei sunt sus[inutede părin[ii copiilor care frecventează orele decateheză și de enoriașii parohiei.Elevii seminarişti arădeni au participat la Festivalul ,,Timotei Popovici” din Reşiţa Cu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiArhiepiscop dr. Timotei, corul SeminaruluiTeologic Ortodox din Arad, a participat lacea de-a XXXVII-a ediţie a Festivalului demuzică corală „Timotei Popovici”, în urmainvitaţiei făcute de organizatori, sub patron-ajul Episcopiei Caransebeşului.Festivalul a fost iniţiat acum 37 de ani,de către profesorul, dirijorul şi compozi-torul Dumitru Jompan, care s-a desfăşurat dela început şi până în 1995, la Marga, an încare a fost transferat în cetatea reşedinţăepiscopală.Corul nostru, dirijat de domnul prof.Adrian-Ştefan Bugyi, a răspuns cu bucurieinvitaţiei făcute, şi a urcat pe scenă inter-pretând un repertoriu pascal, din care nu alipsit Imnul Învierii.Eu sunt Învierea, Sfinte Dumnezeule,Rugăciune, sunt piesele corale, care au între-git repertoriul propus publicului melomandin cetatea Reși[ei.Formaţia noastră a fost însoţită pemeleagurile Banatului montan, de cătredomnul profesor Marius Lăscoiu-Martin,profesor de muzică bisericească la Semi-narul Teologic arădean.În aplauzele auditoriului, PreasfinţitulEpiscop dr. Lucian al Caransebeşului, a pre-miat corala Seminarului nostru, dimpreunăcu dirijorul ei, mulţumind şi felicitându-i înacelaşi timp pentru munca depusă pe tărâ-mul muzicii corale.Duminica Părinţilor şi a Copiilor în Parohia SederhatÎn „Duminica Părin[ilor și a Copi-ilor” conform hotărârii Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române din anul2009 în Patriarhia Română se serbează

într-un mod mai aparte legătura dintrepărin[i și copii. Mai exact în primaduminică din luna iunie sărbătorimcomuniunea dintre părin[i și copii subgenericul „Duminica Părin[ilor și a Copi-ilor”. Cu această ocazie în Parohia Orto-doxă Română Sederhat, printr-unparteneriat între Grădini[a Sederhatreprezentată prin educatoarea PontaAlexandra și Parohia Sederhat reprezen-tată prin preotul paroh Mureșan Arxinte,s-au desfășurat mai multe evenimentecare i-au cuprins atât pe cei mici, cât și pecei mari. Totul a început cu diminea[azilei de duminică, 2 iunie, când în cadrulSfintei Liturghii s-au înăl[at rugăciuni derevărsare a Harului Dumnezeiesc pestecredincioșii parohiei Sederhat, urmat maiapoi de împărtășirea cu Sfintele Taine acopiilor în număr destul de mare.În după-amiaza zilei întâlnindu-ne dinnou în curtea Grădini[ei Sederhat pentru acontinua legătura dintre părin[i și copii într-un mod mai copilăresc prin cântec, joc șivoie bună, precum şi o expozi[ie de desenerealizate de către copiii din sat.De men[ionat este faptul că la acesteveniment, invitat special a fost domnulNoni Groove, care a reușit să capete aten[iacelor mici prin două elemente principale pelângă celelalte jocuri pentru copii. Primul afost ini[ierea copiilor în cântecul de percu[ie,și anume fiecare copil a primit câte o tobăsau un alt instrument de percu[ie fiind ini[i-a[i în tainele muzicii. Iar al doilea a fost opoveste despre foc și modul în care primiioameni s-au raportat la acesta, care sa ter-minat cu jonglerii cu focul urmat de un focde tabără. Așa se face că cei mici au fostfoarte entuziasma[i în special de ultima partea zilei dedicată zâmbetelor celor mici.La sfârșitul zilei cei mici au primit dinpartea preotul paroh si a doamnei educatoarecâte un cadou si o diplomă de participare.Așa s-a terminat cea de-a doua edi[ie a pro-gramului ,,Duminica în Familie „, undefiecare copil şi părinte au mers acasă maiveseli, mai plini de via[ă și de voie bună.Conferinţă teologică dedicatăPatriarhului Iustin Moisescula Centrul de Studii al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din AradCu binecuvântarea și în prezen[a Înalt-preasfin[itului Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, Centrul de Studii Teologice-Istorice și de Prognoză Pastoral-Misionarăal Facultă[ii de Teologie Ortodoxă “IlarionV. Felea”, din cadrul Universită[ii “AurelVlaicu” din Arad, în cadrul unui proiectdesfășurat în parteneriat cu Centrul Munic-ipal de Cultură Arad, a găzduit, în ziua de 3iunie 2019, o nouă conferin[ă teologică pusăsub genericul: Patriarhul Iustin Moisescu,promotor al dialogului ecumenic.În deschiderea manifestării, după salu-tul de bun-venit adresat de către Pr. Prof.Univ. Dr. Cristinel Ioja, decanul Facultă[iide Teologie din Arad, au fost evocate douănoi apari[ii editoriale ale Patriarhiei Române.Părintele profesor Viorel Ioni[ă, în calitate decoordonator, a prezentat primul volum almanualului de Istorie Bisericească Univer-sală, eviden[iind beneficiile și importan[aproiectelor editoriale de acest gen, ini[iate dePreafericitul Părinte Patriarh Daniel, încădin prima zi de activitate în această înaltădemnitate. Părintele profesor Ștefan Buchiua prezentat alte două apari[ii publicis-tice: DicPionarul de Teologie Ortodoxă, pre-cum și primul volum al manualuluide Teologie Dogmatică Ortodoxă. După salutul reprezenta[ilor conduceriiUniversită[ii, a urmat prezentarea referatelorde către conferen[iarii invita[i: PS Conf.Univ. Dr. Emilian Crișanul, Facultatea deTeologie Ortodoxă din Craiova: PatriarhulIustin Moisescu – teolog și ctitor al Bisericiiluptătoare; Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Ioni[ă,Facultatea de Teologie Ortodoxă IustinianPatriarhul din București: Patriarhul JustinMoisescu – reprezentantul Bisericii noastreîn cadrul CEB și CBE, informa[ii inedite dinarhivele CEB de la Geneva; Pr. Prof. Univ.Dr. Ștefan Buchiu, Facultatea de TeologieOrtodoxă Iustinian Patriarhul din București:Contribu[ii teologice ale Pr. Prof. Univ. Dr.Dumitru Popescu în timpul arhipăstoririiPatriarhului Justin Moisescu;Pr. Prof. Univ.Dr. Valer Bel, Facultatea de Teologie Orto-doxă din Cluj-Napoca: Concep[ia Patri-arhului Iustin Moisescu despre Bisericalocală; Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V.Felea din Arad: Aspecte esen[iale ale dia-logului intercreștin în viziunea patriarhuluiJustin Moisescu. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6La finalul acestor diserta[ii interesante,ÎPS Arhiepiscop Timotei a evocat câtevamomente istorice care au conturat personali-tatea marcantă a Patriarhului Iustin Moisescu.În cursul după-amiezii, Pr. Prof. Dr.Viorel Ioni[ă a prezentat, în cadrul ȘcoliiDoctoralea Facultă[ii de Teologie Ortodoxădin Arad, o conferin[ă intitulată: BisericileOrtodoxe după Sinodul din Creta.ÎPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, şi-asărbătorit ziua de naştereMarţi, 4 iunie 2019, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,şi-a sărbătorit ziua de naştere. Cu acest prilej,Chiriarhul arădean a participat la SfântaLiturghie săvârșită în Catedrala Veche dinArad. La finalul acesteia, Părintele ParohTraian Micoroi a rostit un emo[ionantcuvânt aniversar în care a evocat calită[iledeosebite care-l caracterizează pe Arhipăs-torul nostru și în numele tuturor slujitorilorși credincioșilor de la Catedrala Veche i-aînmânat Chiriarhului un frumos coș cu flori.Începând cu orele amiezii, în sala defestivităţi a reşedinţei arhiepiscopale, osten-itorii Centrului eparhial, preoţimea arădeană,stareţii şi stareţele mănăstirilor, părinţii pro-toierei de la toate cele patru protopopiate,oficialităţile jude[ene și locale, reprezen-tanţii celor două Universităţi şi ai Semi-narului teologic arădean, ai cultelor istoricedin municipiu precum şi ai altor instituţiicare au dorit să-şi exprime sentimentele lorde preţuire şi de fiască dragoste pentru Părin-tele sufletesc, de a-i ura Ani Mulţi, cu sănă-tate deplină şi frumoase realizări în slujireaBisericii lui Hristos pe mai departe, au avutacest binecuvântat prilej.Cuvânt de felicitare şi de viaţă îndelun-gată, în numele dascălilor școlilor teologice,clerului şi credincioşilor eparhiei, a adresatPărintele Prof. Pompiliu Gavra, directorulSeminarului Teologic Ortodox din Arad,care a pus în lumină contribu[ia adusă decătre Chiriarh, mai ales în domeniul cultur-al, pastoral-misionar şi administrativ-gospodăresc.Chiriarhul arădenilor, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei, cu adâncăsmerenie şi modestie, a mulţumit Părinteluiceresc pentru anii dăruiţi, cu tot ceea ce arealizat spre binele Bisericii străbune şi celorprezenţi pentru sentimentele şi bunele urăriexprimate.Icoane pictate pe sticlă înParohia ŞilindiaCătre sfârşitul anului şcolar, marţi, 4iunie 2019, Biserica Ortodoxă din Şilindia,în colaborare cu Şcoala Generală din Şilin-dia, a organizat a treia ediţie a concursului depictat icoane „Micul iconar”. La acest con-curs au participat elevii Şcolii Generale dinŞilindia.Ţinând cont de faptul că anul acesta afost numit de Patriarhia Română Anul oma-gial al satului românesc, a fost organizat unconcurs de pictură pe sticlă, amintindu-ne deminunatele icoane ce se găseau în caselevechi ale românilor, în satul românesc dealtădată.Concursul a avut loc pe două secţiuni:mai întâi, elevii claselor pregătitoare până laclasa a IV-a, apoi, elevii claselor a V-a pânăla clasa a VIII-a. Copiii au fost îndrumaţi decătre preotul paroh Gabriel Streulea, dim-preună cu doamna director Lavinia Rus,doamna profesor de religie Liana Cristea şidoamnele învăţătoare. Elevilor li s-a propussă picteze una din următoarele icoane: icoanaMântuitorului Iisus Hristos, icoana MaiciiDomnului, icoana Sfinţilor Apostoli Petru şiPavel, ocrotitorii bisericii din Şilindia, sauicoana Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorulRomâniei. Copiii au fost extrem de entuzi-asmaţi, iar bucuria pe care au exprimat-o afost de nedescris. În urma concursului s-audescoperit reale talente, care s-au ostenit săpicteze cât mai corect şi mai frumos. Pre-mierea celor mai bune reprezentări pe sticlăva avea loc la finalul anului şcolar, odată cupremierea rezultatelor de la învăţătură.La final au fost felicitaţi toţi elevii pen-tru dragostea de care au dat dovadă şi pen-tru modul în care s-au implicat. De aseme-nea, preotul paroh Gabriel Streulea amulţumit doamnei director Lavinia Rus,doamnei profesoare Liana Cristea şi tutur-or cadrelor didactice cu care Biserica acolaborat atât de frumos pe tot parcursulanului şcolar.Concurs de fotografieîn Parohia CărandJoi 13.06.2019, s-a încheiat concursulde fotografie „Satul românesc-regăsirea fru-mosului pierdut”, organizat de către Școala

Gimnazială Cărand, prin prof. de religieClaudia Bun și Biserica Ortodoxă Cărand,prin pr. Florin Gașpar.Scopul acestui concurs a fost acela de a-i motiva pe elevi să descopere frumuse[eacomunei în care s-au născut și să surprindăprin fotografie peisajele satului, activită[ileoamenilor din sat, obiectele vechi și tradi[i-ile populare cât și religioase din Cărand.La acest concurs au participat eleviiclaselor I-IV, respectiv V-VIII. Ultima zide înscriere a fost duminică, 09.06.2019.Au fost trimise pentru a fi evaluate 190 defotografii, în care au fost surprinse peisajedin natura satului, momente din anumitesărbători religioase, oameni lucrând la câmp,obiecte vechi, straie populare, casebătrânești, portrete autentice de [ărani, etc.Fotografiile au fost expuse pe mai multeplanșe. În urma jurizării acestora, premiereas-a făcut pe două sec[iuni și anume: au fostacordate trei premii la ciclul gimnazial șitrei premii la ciclul primar și mai multemen[iuni la ambele sec[iuni. Premiile auconstat în diplome, căr[i, cruciuli[e, bani șidulciuri.În numele Școlii Gimnaziale Cărand,dna prof. Claudia Bun i-a oferit părinteluiFlorin Gașpar o icoană cu Sf. Nicolae și odiplomă de excelen[ă pentru meritedeosebite, coordonarea elevilor și muncadepusă în cadrul Proiectului „Lăsa[i copiii săvină la Mine”, desfășurat la școala dinCărand în parteneriat cu Biserica OrtodoxăCărand, în anul școlar 2018-2019.Părintele paroh în cuvântul de încheierei-a felicitat pe elevi pentru fotografiile real-izate, încurajându-i pe mai departe la activ-ită[i comune între Biserică și școală. Aces-ta a eviden[iat deosebita activitate pe caredna prof. Claudia Bun o desfășoară înaceastă școală și a felicitat-o pentru impli-carea deosebită de care a dat dovadă.Festivitatea de premiere la Seminarul Teologic Ortodoxdin AradVineri, 14 iunie 2019, ultima zi din cal-endarul şcolar al anului şcolar 2018-2019, s-a desfăşurat la Seminarul Teologic Orto-dox din Arad, în prezenţa ÎPS dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscop al Aradului, festivi-tatea de premiere a elevilor seminarişti, înaula Facultăţii de Teologie “Ilarion V.Felea” din Arad.După rostirea rugăciunii, PC părinte pr.prof. Pompiliu Gavra, directorul şcolii, adeschis ceremonia, adresând cuvântul desalut invitaţilor, profesorilor, elevilor semi-narişti şi părinţilor acestora, precum şi întregiiasistenţe, din care, pe lângă cei menţionaţi auluat parte şi PC părinte dr. Iustin Popovici,consilier cultural al Arhiepiscopiei Araduluişi membru în Consiliul de Administraţie şiPC părinte Vlad Oneţ, preot capelan încadrul Penitenciarului de Maximă Siguranţădin Arad, absolvent al Seminarului Teolog-ic arădean. A urmat apoi un program depoezii şi cântece recitate şi interpretate decătre elevii seminarişti, program care a avutca scop evidenţierea anului omagial al satu-lui românesc, precum şi comemorarea poe-tului naţional Mihai Eminescu, de la moarteacăruia se împlinesc zilele acestea, 130 deani, elevii aceştia fiind coordonaţi de cătredoamna prof. dr. Florica Faur şi de cătredomnii profesori Marius Lăscoiu-Martin şiŞtefan-Adrian Bugyi.Au luat cuvântul apoi domnul FlaviusMoraru, consilier în cadrul Prefecturii Aradşi PC părinte lect. univ. dr. Nicolae Tang,reprezentând Facultatea de Teologie Orto-doxă „Ilarion V. Felea”, din cadrul Univer-sităţii „Aurel Vlaicu” Arad, felicitându-i petoţi elevii premianţi.ÎPS Timotei al Aradului a adresat uncuvânt celor prezenţi, în care, amintind tem-atica anului omagial, a accentuat câteva ideicu privire la personalităţile celor doi patriarhiai Bisericii noastre, Nicodim Munteanu şiIustin Moisescu, amândoi absolvenţi şi, maiapoi, profesori la Seminarii Teologice şi arolurilor importante pe care aceştia le-auavut în istoria neamului nostru.În continuare, diriginţii claselor Semi-narului arădean, precum şi alţi profesori, auoferit premiile celor mai merituoşi eleviseminarişti, aceştia fiind aplaudaţi de cătreîntreaga asistenţă. Totodată, au fost premi-aţi şi elevii care s-au clasat pe primele treilocuri în cadrul concursului propus de Patri-arhia Română, “Tradiţie şi Spiritualitate însatul românesc”: Elian Bodonea – PremiulI; Dimitrie Blidar – Premiul al II-lea, coor-donaţi de pr. prof. Pompiliu Gavra şi DorinBogan – Premiul al III-lea, coordonat de pr.prof. drd. Vlad-Sergiu Sandu. De asemenea,i s-a oferit Premiul Special şi elevei care aurcat în acest an pe podiumul etapeinaţionale a Olimpiadei Naţionale de Religie

pentru Seminariile şi Liceele TeologiceOrtodoxe din România, eleva Giorgiana-Mihaela Mateş din clasa a IX-a, coordo-nată de pr. prof. drd. Vlad-Sergiu Sandu.Premiile au fost oferite din parteaArhiepiscopiei Aradului, din fondurile pro-prii ale Seminarului şi ale Asociaţiei dePărinţi a şcolii, precum şi din partea parohieiOrtodoxe Micălaca Veche, prin PC părintedr. Paul-Sebastian Orădan şi a ParohieiOrtodoxe Şagu, prin PC părinte MariusArdelean.Învăţătorul Petre Ugliş, comemorat la Gurahonţ În ziua de 14 iunie 2019, în ParohiaGurahon[, cu prilejul „Anului omagial alsatului românesc (al preoţilor, învăţătorilorşi primarilor gospodari)”, a avut locdezvelirea și Sfin[irea unei plăci comemo-rative, care a fost așezată pe frontispiciulcasei parohiale la ini[iativa preotului parohMo[ Dorel.Pe placă a fost gravat numele unuiadintre oamenii de seamă ai satului Gura-hon[ din perioada interbelică și postbelică,învă[ătorul Petre Ugliș, născut la 1 septem-brie 1885 în comuna Pecica.Om de cultură,scriitor, dascăl, politician și cetă[ean al Gura-hon[ului care a construit și a locuit în aceastăcasă în perioada 1927-1978, când a trecut lacele veșnice.Casa aceasta a devenit casăparohială încă din timpul când învă[ătorulPetre Ugliș trăia, el manifestându-și aceastădorin[ă în fa[a preotului de atunci GheorgheȘerb și arătând o mare bunăvoin[ă în acestsens. La slujba de comemorare și la sfin[ireaplăcii comemorative au luat parte: oficialită[ilocale din partea primăriei, din partea con-ducerii liceului, consilieri locali, profesori,învă[ători și elevi înso[i[i de părin[i, precumși credincioșii din parohie. După terminarea slujbei, au avut locluări de cuvânt din partea oficialită[ilorlocale care au evocat personalitatea mareluiom de cultură înv. Petre Ugliș și rolul lui înce privește dezvoltarea și culturalizareasatelor de pe aceste meleaguri. De asemeni un grup de elevi îmbrăca[iîn costume populare conduși de învă[ătoareaCorina Tulea, au prezentat un frumos pro-gram artistic, în care a fost subliniată activ-itatea marelui învă[ător și om de culturăPetre Ugliș, înso[it de cântece patriotice. În încheiere preotul paroh Mo[ Dorel amul[umit tuturor celor prezen[i care au luatparte și l-au comemorat pe cel care a fostînvă[ătorul și omul de cultură Petre Ugliș.ÎPS Părinte Timotei a participatla Festivalul coral ,,Lumină lină” din AradSâmbătă, 15 iunie 2019, Înaltpreas-fin[itul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a participat la prima edi[ie a Fes-tivalului coral ,,Lumină lină’’ desfășurat înSala Mare a Filarmonicii de Stat Arad. Înalt-preasfin[ia Sa a fost înso[it de către Protos.Dr. Iustin Popovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului.Evenimentul organizat de Asocia[iaCulturală „Cantarad” a reunite 13 ansamblecorale (grupate pe categorii de vârstă: copii,tineret și adul[i), adresându-se atât forma[i-ilor de amatori, cât și iubitorilor acestui gende spectacol. Corurile participante sunt dinmunicipiul Arad și apar[in mai multor cultereligioase, respectiv unor organiza[ii de cul-tură: Corul „Acord” al Colegiului NaPion-al „Preparandia Dimitrie-Oichindeal”Arad; Corul Liceului Teoretic „GheorgheLazăr” Pecica, jud. Arad; Corul „Allegria”al Colegiului NaPional „Preparandia Dim-itrie-Oichindeal” Arad; Corul Seminaru-lui Teologic Ortodox Arad; Grupul Psaltic„Sfântul Ioan Damaschin” Arad; Corul„Soli Deo Gloria” al Liceului TeologicBaptist „Alexa Popovici” Arad; Corul băr-bătesc „Atanasie Lipovan” al FacultăPiide Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”;Grupul „Kolo” al AsociaPiei Cultural-Sportive a MinorităPii Sârbești și FundaPiei„Kolo”; Corul Mixt „Nașterea Domnu-lui” al Parohiei Ortodoxe Române AradMicălaca-Veche II; Corul „SfinPii ApostoliPetru și Pavel” al Parohiei OrtodoxeRomâne Curtici, jud. Arad; Corul„Intrarea Domnului în Ierusaliim” al Paro-hiei Ortodoxe Române Arad Grădiște II;Corul „Pro Musica” al Uniunii Culturalea Românilor din Ungaria, Gyula; CorulCantarad al AsociaPiei Culturale „Can-tarad” Arad.Făcând parte din proiectul cultural„Aradul cântă”, festivalul a reprezentat opremieră pentru orașul nostru, propunândsprijinirea și stimularea tinerilor şi adulţilor,de către persoane competente, în dez-voltarea aptitudinilor pentru valorificareamuzicii corale şi a tradiţiilor culturale

româneşti şi interculturale regionale, speci-fice acestei zone. La final, toate corurile s-au reunit și au cântat împreună imnul,,Lumină lină”.Festivalul a fost organizat de către Aso-cia[ia Culturală ,,Cantarad’’ Arad, iar proiec-tul este finan[at de către Centrul Municipalde Cultură al Municipiului Arad. Directorartistic al Festivalului coral „Lumină Lină”și dirijor al Coralei „Antim Ivireanul” aArhiepiscopiei Râmnicului este prof. Mar-ian-Cristi Stroe.Sfinţirea holdelor în satelearădene Firiteaz şi FiscutÎn cea de-a doua zi a Rusaliilor, cândeste prăznuită Sfânta Treime, este în tradiţiaortodoxă, mai ales în parohiile de la ţară, capreoţii dimpreună cu credincioşii lor să iasăla holde pentru a rosti rugăciuni speciale şipentru a le sfinţi.În acest context, în biserica cu hramul,,Adormirea Maicii Domnului” din Paro-hia Firiteaz, Sfânta Liturghie a fost săvârşităde Protos. Dr. Iustin Popovici, consilier cul-tural al Arhiepiscopiei Aradului, dimpre-ună cu Pr. Prof. Pompiliu Gavra, DirectorulSeminarului Teologic Ortodox din Arad şiPr. Paroh Drd. Vlad-Sergiu Sandu. Cuvântul de învăţătură în cadrul sfinteislujbe a fost rostit de către părintele directorPompiliu Gavra, care a evidenţiat rolul Sfin-tei Treimi în viaţa liturgică a Bisericii şi înviaţa fiecărui credincios în parte.Credincioşii parohiei au trăit clipe deînaltă trăire duhovnicească, întrucât răspun-surile liturgice au fost oferite de către CorulParohiei Ortodoxe Şofronea, dirijat de ele-vul seminarist Mureşan Bogdan.După terminarea Sfintei Liturghii, pre-oţii şi credincioşii au ieşit în procesiune la otroiţă aşezată între cele doua sate, Firiteaz şiFiscut, unde s-au întâlnit cu credincioşii dinsatul Fiscut, însoţiţi de preotul paroh MariusBraiţ, şi împreună au înălţat rugăciuni cătreBunul Dumnezeu şi au sfinţit holdele. Cred-incioşii au purtat steaguri bisericeşti, icoaneşi chiar frunze de nuc sau tei în mână,pornind de la biserică în sunetul clopotelorspre locul stabilit din ţarină, acolo unde pre-o[ii au sfinţit apa şi au făcut rugăciunile spe-ciale pentru protejarea holdelor, livezilor șigrădinilor.Părintele Iustin Popovici a rostit uncuvânt de învăţătură, în contextul Anuluiomagial pe care-l parcurgem, dedicat satu-lui românesc, în care a apreciat acest obiceipăstrat cu sfinţenie în satele noastreromâneşti, în care preoţii dimpreună cucredincioşii lor ies la ţarini şi se roagă caDumnezeu să trimită binecuvântarea Saasupra muncii lor, ca acestea să fie păzite devitregiile vremii şi de insecte, iar recoltele lorsă fie bogate. De asemenea, părintele a sub-liniat faptul că omul, pe lângă grija faţă decele necesare traiului, trebuie să fie preocu-pat şi de rodul cel sufletesc şi mântuitor, iardin ceea ce Domnezeu ne dăruieşte să dămşi celor lipsiţi, dobândind astfel mântuireacea sufletească. La sfârşit, Părintele Vlad-Sergiu Sandu le-a mulţumit tuturor, pre-oţilor şi credincioşilor pentru această fru-moasă împreună-rugare şi în mod specialmembrilor Corului Parohiei Şofronea pen-tru cântările de înălţare spirituală.Hramul bisericii din ParohiaHunedoara-TimişanăÎn după masa zilei de prăznuire a Sfin-tei Treimi, credincioşii din Parohia Hune-doara-Timişană au sărbătorit unul dintrehramurile bisericii parohiale. Cu acest prilej,un sobor de preoţi din vecinătate, avându-lîn frunte pe Preacuviosul Părinte IustinPopovici, consilierul cultural al Arhiepis-copiei Aradului, a săvârşit un Te-Deum demulţumire.Primul hram al bisericii este ,,SfântulMare Mc. Gheorghe”, iar în anul 2016,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei i-a dat şi unal doilea hram, ,,Sfânta Treime”.După slujba de mulţumire, preoţii şicredincioşii au înconjurat lăcaşul de cult,rostindu-se ectenii speciale la fiecare laturăa bisericii.După aceasta, Părintele Iustin Popovi-ci a rostit un cuvânt de învăţătură desprepraznicul de astăzi, care este aşezat în primazi după întemeierea Bisericii. În această zi depraznic adresăm laude şi cântări duhov -niceşti Persoanelor Preasfintei Treimi,deoarece întreaga lucrare liturgică şi sfinţi-toare a Bisericii Ortodoxe se săvârşeşte înnumele şi spre slava Preasfintei Treimi. Deaceea, credincioşii obişnuiesc ca la acestesărbători să facă procesiuni la ţarini pentrua sfinţi şi culturile, rodul muncii lor. Deasemenea, părintele a apreciat în moddeosebit frumoasele activităţi misionar-pas-torale şi administrativ-gospodăreşti des-

făşurate de Părintele Valentin Goronea, dim-preună cu păstoriţii săi, mai ales în acest anomagial dedicat satului românesc, într-oparohie cu un număr mic de credincioşi.La final, părintele paroh ValentinGoronea, a adresat cuvinte de mulţumirepărintelui consilier, preoţilor slujitori, cred-incioșilor și tuturor celor prezenţi la aceastăsărbătoare a întregului sat.Workshop educativ-preventivderulat la Centrul pentru Tineret din IneuÎn cadrul Programului de Prevenire aDelicven[ei Juvenile și Victimizării Mino-rilor s-a desfășurat miercuri, 19 iunie 2019,o activitate de preven[ie și de întărire a fac-torilor de protec[ie, în rândul reziden[ilorCentrului pentru tineret din Ineu.Activitatea a fost coordonată de domnulinspector Tiriteu Cătălin (respectiv inspec-tor Morar Alexandra, DGASPC Arad), lacare au participat domnul Tocan Ciprian(Agent șef, din cadrul IPJ Arad), domnulMânerău Petru (Agent șef principal) șiArhim. Conf. Univ. Teofan Mada, cubinecuvântarea Înaltpreasfin[itului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului.Pelerini din Lipova lamănăstiri din Banat şi OlteniaÎn perioada 19-20 iunie un grup de cred-incioși din Parohia Lipova, înso[i[i de preo[iidin parohie – pr. Raul Mo[ și pr. AlexandruNeicu – precum și de pr. Fabius Trif de laParohia Corbești, au participat la un peleri-naj desfășurat la mai multe mănăstiri dinBanat și Oltenia în dorinţa de a petrecemomente de bucurie sfântă, păşind pelocurile unde au vieţuit sfinţi de al cărornume se leagă viaţa monahală din aceastăparte de ţară şi nu numai.Astfel, pelerinii au vizitat MănăstireaIzvorul lui Miron, ctitorie a PatriarhuluiMiron Cristea localizată în comuna Tomeștidin jude[ul Timiș, Mănăstirea Fârdea,Mănăstirea Teiuș din orașul Caransebeș,Schitul Piatra Scrisă, Mănăstirea Sfânta Anasituată în orașul Orșova pe defileul Dunării,Mănăstirea Mraconia care se află în comu-na Duhova din jude[ul Mehedin[i, Mănă-stirea Vodi[a, Mănăstirea Tismana, ansam-blul monumental denumit simbolic „Aleeaeroilor” din Târgu Jiu, cu frumoasele real-izări artistice în piatră şi metal ale mareluisculptor român Constantin Brâncuşi,Coloana Infinitului, Poarta Sărutului şi MasaTăcerii fiind repere ale culturii naţionale înîntreaga lume, Mănăstirea Polovragi, Mănă-stirea Hurezi, Mănăstirea Bistri[a, Mănă-stirea Cozia, Mănăstirea Turnu.În toate mănăstirile vizitate credincioșiipelerini s-au bucurat nespus că Dumnezeui-a învrednicit să poată vedea lucrarea Sa depeste timpuri transpusă în locurile și oameniipe care i-au văzut. Deasemenea au fost plă-cut impresiona[i și foarte mișca[i de prezen-tările locurilor vizitate făcute de maicile șicălugării din mănăstiri, îmbogă[indu-seduhovnicește și prin cuvintele de folos pecare aceștia le-au transmis.Întâlnirea fiilor satului în Parohia SecusigiuÎn Duminica întâi după Rusalii (a Tutur-or Sfinţilor), 23 iunie 2019, în LocalitateaSecusigiu a avut loc ,,Întâlnirea fiilor satu-lui”, eveniment organizat de PrimăriaComunei Secusigiu în colaborare cu Paro-hia Ortodoxă Secusigiu. Astfel, la invita[iadomnului primar Ilie Cheșa și a preotuluiparoh Horia Ștefan, și-n acest an, au venit însatul natal cei care au plecat din localitate înalte zone ale [ării.Cu acest prilej fiii satuluis-au adunat în biserica parohială cu hramul,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, unde auparticipat la Slujba Utreniei și a SfinteiLiturghii săvârșite de un sobor de preo[i subprotia Pr. Pagubă Ioan, slujitor la bisericacimitirului Pomenirea, din sobor au maifăcut parte, Pr. Paroh Horia Ștefan, Pr. Mar-ius Mateiu de la Parohia Munar, Pr. Bog-dan-Ioan Tod de la Parohia Bodrogu-Nou șiPr. pensionar Jirj Valer.Părintele Pagubă Ioan a rostit un frumoscuvânt de învă[ătură amintind că anul 2019a fost declarat de către Sfântul Siond ca anulomagial al satului românesc, subliniind fap-tul că satul este vatra în care s-au păstratadevăratele valori și tradi[ii ale poporuluinostru. Această reîntâlnire a fiilor satuluiarată că valorile și tradi[iile se transmit maideparte an de an, de la o genera[ie la alta.Răspunsurile liturgice au fost date decătre grupul vocal Trifon Lugojan de la Cat-edrala arhiepiscopală din Arad.La sfârşit Părintele paroh a mul[umittuturor pentru participare la Sfânta Liturghieși le-a urat cele de cuviin[ă fiilor satuluiveni[i din toate păr[ile.Continuare în pagina 8
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Sâmbătă, 1 iunie – A  slujit Sfân-ta Liturghie la Catedrală, hirotonindîntru preot pe diaconul Gra[ian Ciu-ciuc și diacon pe teologul Ioan SorinRos-Roman.Duminică, 2 iunie – A  binecu-vântat şi sfinţit lucrările săvârşite labiserica cu hramul ,,Sf. Ilie Testvitea-nul” de la Parohia Luncșoara.  A slu-jit Sfânta Liturghie în biserica paro-hială, predica fiind pusă sub titlul,,Darul vederii spirituale” (cf. Fp. Ap.16; Ioan 9). A hirotonit întru preot pediaconul Ros Roman Ioan Sorin peseama Parohiei Ciuntești, protopopia-tul Ineu. La finalul Sfintei Liturghii, ahirotesit întru iconom, pe părinteleparoh Tulcan Cătălin, apoi, a sfin[itnoul clopot al bisericii. În dupăamia-za zilei a sfin[it troi[ele din curtea bise-ricii și lucrările săvârșite la bisericaParohiei „Nașterea Maicii Domnului”– Hălmagiu, din Protopopiatul Sebiș,apoi a săvârşit slujba Vecerniei în bise-rică. La finalul slujbei, a acordat dis-tinc[ia de iconom stavrofor părinteluiparoh Cristian Mihăi[ă Bacoș pentrutoată munca și osteneala de care a datdovadă pe tot parcursul păstoririi saleîn Parohia Hălmagiu.Luni, 3 iunie – A participat laconferin[a teologică pusă sub generi-cul „Patriarhul Iustin Moisescu, pro-motor al dialogului ecumenic”, de laCentrul de Studii Teologice-Istoriceși de Prognoză Pastoral-Misionară alFacultă[ii de Teologie Ortodoxă “Ila-

rion V. Felea”, din cadrul Universită-[ii “Aurel Vlaicu” din Arad, evocândcâteva momente istorice care au con-turat personalitatea marcantă a Patriar-hului Iustin Moisescu.MarKi, 4 iunie – Chiriarhul ară-dean și-a sărbătorit ziua de naștere. Aparticipat la Sfânta Liturghie săvârși-tă în Catedrala Veche din Arad, înce-pând cu orele amiezii a primit în salade festivităţi a reşedinţei arhiepisco-pale, pe ostenitorii Centrului eparhial,preoţimea arădeană, stareţii şi stareţe-le mănăstirilor, părinţii protoierei de la

toate cele patru protopopiate, oficiali-tăţile jude[ene și locale, reprezentan-ţii celor două Universităţi şi ai Semi-narului teologic arădean, ai culteloristorice din municipiu precum şi aialtor instituţii care au dorit să-şi expri-me sentimentele lor de preţuire şi defiască dragoste pentru Părintele sufle-tesc.Joi, 6 iunie – a săvârşit SfântaLiturghie în Catedrala Arhiepiscopa-lă ,,Sfânta Treime” din Arad, predicaavând ca temă ,,Măreţia sărbătorii şia vieţii creştine”, făcând o paralelăîntre textile biblice ale prazniculuiÎnălţării Domnului şi Înălţării SfinteiCruci (Fp. Ap. 1; Luca 24 şi Gal. 6;Ioan 3). După slujba oficiată în Cate-drala Arhiepiscopală, a săvârşit slujbede pomenire la Monumentul ridicatîn cinstea eroilor Revolu[iei, în fa[aPalatului Administrativ; la CruceaMartirilor din Parcul ,,Mihai Emines-cu” precum şi la cele două monu-mente, român şi sovietic, din Cimiti-rul Pomenirea, rostind cuvânt adecvatla fiecare loca[ie.Duminică, 9 iunie – A slujitSfânta  Liturghie la Filia Adea, Paro-hia Zipari, Protopopiatul Arad, bine-cuvântând și sfin[ind lucrările ce s-auefectuat la biserică. Predica a fostpusă sub titlul ,,Unitatea credinţei”(cf. Fapte 20; Ioan 17).Vineri, 14 iunie – A participatla festivitatea de premiere a elevilorseminariști de la Seminarul Teolo-

gic Ortodox din Arad, cu un cuvântfestiv. Sâmbătă, 15 iunie – A participatla prima edi[ie a Festivalului coral,,Lumină lină’’ desfășurat în SalaMare a Filarmonicii de Stat Arad.Duminică, 16 iunie – A săvârșitSfânta Liturghie la Catedrala Vechedin Arad, rostind predica cu titlul,,Înoire sufletească” (cf. F.A. 2; Ioan7-8).Luni, 17 iunie – A săvârșit Sfân-ta Liturghie la Catedrala arhiepisco-pală, predica având ca titlu ,,Unitateacredinţei şi împărtăşirea SfântuluiDuh” (cf. Efes. 5; Matei 18).Miercuri, 19 iunie, Joi, 20 iunie– A participat la ședin[a de lucru aSfântului Sinod care a avut loc laReședin[a Patriarhală.Vineri, 21 iunie – A prezidatşedinţa Permanenţei ConsiliuluiEparhial.Sâmbătă, 22 iunie – A participatla festivitatea de absolvire a stude-n[ilor de la Facultatea de MedicinăGenerală din cadrul Universită[ii deVest „Vasile Goldiș” din Arad, Pro-mo[ia 2012-2019, [inând o alocu[iu-ne. Duminică, 23 iunie – A  binecu-vântat şi sfinţit lucrările săvârşite labiserica cu hramul ,,Sf. Ioan Gură deAur” de la Parohia Semlac. A slujitSfânta Liturghie în biserica parohia-lă, predica fiind pusă sub titlul ,,Peurmele sfin[ilor” (cf. Evrei 11 și 12).

A hirotesit întru iconom pe preotulparoh Ciprian Tripa.Luni, 24 iunie – A slujit SfântaLiturghie în Catedrala istorică cu hra-mul „Sf. Ioan Botezătorul”, predicaavând ca titlu ,,Mergătorul înainte allumii” (cf. Luca 1; Romani 13 și 14).Miercuri, 26 iunie – A  oficiatslujba de binecuvântare a Drapeluluina[ional, de ziua acestuia, [inând oalocu[iune la Catedrală.Vineri, 28 iunie – A sfin[it cru-cea de pe dealul Merezin din Șiria. Asus[inut Conferin[a Preo[ilor din Pro-topopiatul Lipova cu titlul „Subpavăza Crucii ne apropiem de Dum-nezeu”.Sâmbătă, 29 iunie – A slujitSfânta Liturghie de hram la SchitulMoneasa, Protopopiatul Sebiș,  pre-dicând despre ,,Cinstirea SfinPilorApostoli” (cf. Cor. 11-12; Mt. 16).La sfârșitul Sfintei Liturghii a sfin[ito fântână frumos amenajată, în apro-pierea aşezământului monahal.Duminică, 30 iunie – A slujitSfânta Liturghie în paraclisul arhie-piscopal din Cimitirul Pomenirea,Municipiul Arad care îi are ca ocro-titori pe Sfinţii Apostoli Petru şiPavel. Predica având ca titlu ,,Apos-tolia” (cf. Rm. 2; Mt. 5). A oferitPreotului învăţător Ioan Pagubă, slu-jitor la acest paraclis, distincţia deiconom stavrofor.Pr. Dr. Vasile Cucu – Secretar eparhial

Itinerar chiriarhal al ÎnaltpreasfinKitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Iunie 2019

Urmare din pagina 7În încheiere corul parohiei și grupulvocal Trifon Lugojan au sus[inut un scurtprogram de cântări patriotice și pricesne.Evocarea peoţilor şi dascălilordin satul BuhaniÎn prima Duminică după Rusalii –„Duminica Tuturor Sfin[ilor”,  în ParohiaBuhani şi Filia Minead s-au organizat unelemanifestări spiritual – cultural care au avutca obiectiv evocarea tuturor preo[ilor șidascălilor care fie, au activat în decursultimpului în aceste localită[i. După încheierea Sfintei Liturghii a fostsăvârșită Slujba de Parastas pentru to[i pre-o[ii slujitori şi învăţătorii localită[ii Buhani,precum și pentru to[i ctitorii și binefăcătoriibisericii, trecuţi la cele veşnice. În cele ce auurmat, evocând importan[a misiunii pre-o[ești și a celei de dascăl, preotul paroh aînmânat diplome de apreciere și recunoștin[ăînso[ite de plachete omagiale - tuturor pre-o[ilor, preoteselor și dascălilor– fii ai satuluiBuhani, dascălilor care au activat la şcoaladin Buhani. Totodată au fost oferite diplomede aprecire și recunoștin[ă înso[ite de pla-chete, preo[ilor de comună, cadrelor didac-tice de la Școala Generală din Dezna, altorcadre didactice precum și autorită[ilor localeale Primăriei Dezna și a Primăriei Ignești.Manifestările dedicate zilei de hram s-auîncheiat cu un program cultural-artistic alAnsamblului „Junii Cetă[ii Dezna”, care auimpresionat pe to[i cei prezen[i atât prin fru-mosul port popular, cât și prin poeziilerecitate, cântecele interpretate și dansurilepopulare – specifice zonei.Arhiepiscopul Aradului a sfinţitDrapelul Naţional la CatedralaArhiepiscopală din AradChiriarhul arădean, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, a sfinţit miercuri, 26 iunie,Drapelul Naţional în Catedrala Arhiepisco-pală ,,Sfânta Treime” din Arad. În CetateaAradului, în seara zilei de 25 iunie, Drapelul

Naţional arborat în faţa Palatului Adminis-trativ a fost coborât de pe catarg, împăturatşi condus de către garda portdrapel în Cat-edrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” ,unde a rămas peste noapte.În dimineaţa zilei de 26 iunie, s-a ofici-at slujba de sfinţire a drapelului de cătreÎntâistătătorul Eparhiei noastre, Înaltpreas-fin[itul Părinte Timotei, însoţit de un soborde preoţi. La sfârşitul slujbei, Înaltpreas-fin[itul Timotei a rostit o alocuţiune în carea tălmăcit conţinutul rugăciunii prevăzutepentru această sărbătoare, subliniind legăturaîntre cele trei culori ale Drapelului şi cele treivirtuţi teologice: credinţa, nădejdea şidragostea, şi care consolidează unitateanoastră naţională spre împlinirea îndatorir-ilor ce revin fiecărui cetăţean şi desigur, şifiecărui fiu al Bisericii.La sfârşitul ceremoniei religioasedrapelul a fost înmânat comandatului gărziiportdrapel care l-a dus la locul de arborare.După aceasta, în faţa primăriei s-a des-făşurat ceremonialul militar şi religios dearborare a drapelului. ÎPS Timotei a rostitrugăciunea de binecuvântare, a binecuvântatcu crucea drapelul, l-a sărutat, după care l-ausărutat doamna prefect, Florentina Horgea șicomandantul garnizoanei. La slujba desfinţire au participat şi comandan[ii struc-turilor jude[ene ale M.A.P.N. și M.A.I., mil-itari, Rectorul Universită[ii Aurel Vlaicu, prof.dr. ec. Ramona Lile, directori de institu[iideconcentrate, reprezentan[i ai autorită[ilorlocale, militari în rezervă sau retragere.Semnifica[ia Zilei Drapelului a fostprezentată de domnul muzeograf BogdanIvașcu din cadrul Complexului MuzealArad.După aceasta, potrivit ceremonialuluide sfinţire a Drapelului României, Drapelula fost înălţat pe catarg în acordurile imnuluinaţional.Ceremonia s-a încheiat prin defilareadispozitivului format din militarii Bata lionu-lui 191 de Infanterie Colonel „Radu Goles-

cu”, precum și din personal apar[inândInspectoratului de Jandarmi Jude[ean Aradși Inspectoratului pentru Situa[ii de Urgen[ă„Vasile Goldiș” al Jude[ului Arad.Chiriarhul arădean a sfinţitcrucea din Dealul ŞirieiÎn cadrul evenimentelor organizate înLocalitatea Şiria cu prilejul împlinirii a 850de ani de atestare documentară, în cea de-acincea zi a evenimentelor desfășurate subgenericul „Șiria pe treptele istoriei”, vineri,28 iunie, Întâistătătorul Eparhiei arădene,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, alături deun numeros sobor de preoţi din Pro-topopiatul Lipova, a oficiat slujba de sfin[irea Crucii din Deal.Cu acest prilej, Chiriarhul arădean arostit un cuvânt în care a arătat legătura din-tre cetăţile istorice din întreaga zonă: Şiria,Şoimoş, Dezna, Deva şi crucile aşezate peînălţimi: Muntele Mic, Semenic, DealulGuşteriţa, Muntele Caraiman şi cinstite depoporCrucea de la Şiria a fost ridicată ca sim-bol de pre[uire a înaintașilor participan[i laMarea Unire și a împlinirii celor 850 de anide atestare documentară a localită[ii Șiria.Ulterior oficierii serviciului religios, la Casade Cultură „Ioan Slavici” Șiria a avut locconferin[a „Sub pavăza crucii ne apropiemde Dumnezeu”.Credincioşii din Parohia Sânpetru-German şi-ausărbătorit ocrotitorii spiritualiSâmbătă, 29 iunie 2019, în ziua depomenire a Sfin[ilor Apostoli Petru și Pavel,biserica ,,Sfin[ii Apostoli Petru și Pavel”,din Parohia Sânpetru-German, Pro-topopiatul Arad, a îmbrăcat haine de sărbă-toare cu ocazia sărbătoririi hramului.Un număr însemnat de credincioșiîmbrăca[i în straie populare au participat laSlujba Utreniei și a Sfintei Liturghii săvârșitede un sobor de preo[i sub protia Preacuvio-sului Părinte Iustin Popovici, consilier cul-

tural al Arhiepiscopiei Aradului. Alături dePreacuvioșia sa au slujit părinteleparoh Mihai Blidar și Părintele MariusMateiu de la Parohia Munar.Părintele Iustin Popovici a rostit uncuvânt de învă[ătură în care a vorbit despreistoria şi numele acestei localităţi precum şidespre viaţa şi activitatea Corifeilor Apos-tolilor, Petru şi Pavel, ocrotitorii atât a bis-ericilor ortodoxă şi catolică, precum şi asatului. De asemenea, părintele a vorbitdespre icoana care reprezintă îmbrăţişareaSfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, şi care neînfăţişează imaginea în care cei doi apos-tolic apar într-o duioasă şi frăţească sărutarea păcii, cu obrajii lipiţi şi cu braţelestrângându-se unul pe altul. În aceastăimagine vedem o dumnezeiască invitaţiespre urmare şi imitare.Răspunsurile liturgice au fost date decătre un grup de elevi de la Seminarul Teo-logic Ortodox din Arad, dirija[i de cătrePreacucernicul Părinte Prof. Vlad-SergiuSandu, preot la Parohia Firiteaz.După Sfânta Liturghie, s-a săvârşit slu-jba de hram cu înconjurarea bisericii, apois-a trecut la „sfin[irea colacului” de cătrepreo[ii prezen[i, un vechi ritual al locului,fiind de fa[ă și nașii care s-au ocupat cubuna organizare a sărbătoririi hramului dinanul acesta. La procesiune au participat şiPr. Horea Ştefan, de la Parohia Secusigiu,coordonatorul cercului misionar Vinga şiPr. Bogdan Tod, de la Parohia BodroguNou.De asemenea, dintre oficialităţimenţionăm prezenţa doamnei Dr. CorinaCrişan, consilier judeţean şi a domnului IlieCheşa, primarul Comunei Secusigiu.La sfârșitul slujbei de hram, părinteleparoh Mihai Blidar, a mul[umit Preacuvio-sului Părinte consilier pentru prezen[a sa înmijlocul credincioșilor parohiei în această zide sărbătoare, preo[ilor prezen[i, nașilor hra-mului precum și tuturor credincioșilorprezen[i la sărbătoarea parohiei.

Instalarea noului preot înParohia CiunteştiZiua de 29 iunie, când se prăznuiescSfin[ii Apostoli Petru și Pavel, a fost o zi cuo dublă însemnătate pentru credincioșiiparohiei Ciuntești, aceștia primindu-și noulpăstor sufletesc, în persoana părintelui Ros-Roman Ioan-Sorin.Sfânta Liturghie a fost oficiată în Biser-ica parohiala din Ciuntești, de un sobor depreo[i, din care au făcut parte Pr. Vesa Ioande la parohia Iosășel, Pr. Groza Ștefan de laparohia Tălagiu si Pr. Ros-Roman Ioan Sorinde la parohia Ciuntesti. La finalul slujbei,din binecuvântarea Înaltpreasfin[ituluiPărinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului,părintele Zaha Adrian, Protopopul Ineului,a oficiat instalarea tânărului preot, ca parohal acestei parohii. Acesta i-a înmânat nouluipreot Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce șicheia bisericii, eviden[iind simbolismulacestora pentru cel căruia se încredin[ează.Noul preot al parohiei Ciuntești, a adusmul[umire lui Dumnezeu pentru învredni-cirea de a fi hirotonit preot și pentru toatebinefacerile revărsate asupra sa și asupra fam-iliei sale, a mul[umit deopotrivă Înaltpreas-fin[itului Părinte Timotei pentru frumoasamisiune de a fi păstor sufletesc al credin-cioșilor din parohia încredin[ată spre păstorire.
CERCURI MISIONARE

În luna Iunie au avut loc Cercuri pas-toral-misionare în următoarele parohii ară-dene:- Protopopiatul Arad: Andrei Şaguna;Vânători;- Protopopiatul Ineu: Beliu; Hodiş;Nadăş; Şicula;- Protopopiatul Lipova: Bata; Dumb-răviţa- Protopopiatul Sebiş: Bonţeşti; Sebiş II;Tisa; (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro) 
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