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Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române a declarat anul 2019ca An omagial al satului românesc(al preoţilor, învăţătorilor şi pri-marilor gospodari) şi An comemo-rativ al patriarhilor NicodimMunteanu şi Iustin Moisescu şi altraducătorilor de cărţi bisericeşti.Prin această iniţiativă, s-a dorit evi-denţierea faptului că satul este şispaţiul în care s-au format şi păs-trat, de-a lungul timpului, multe din-tre valorile spirituale, culturale şiidentitare transmise până în zilelenoastre.În acest sens, preţuirea satuluiromânesc şi a contribuţiei salemajore la devenirea istorică apoporului român este o necesitate şio mare demnitate. Satele româneşti,cu biserici şi case ţărăneşti, cu cim-itire şi morminte străjuite de cruci,cu uliţe şi porţi primitoare, suntpurtătoarele unui limbaj tainic şivizibil al tradiţiei, al continuităţiifizice şi spirituale ale acestui neam,sunt oglinzi ale sufletului românesc,în care se arată astăzi, după caz, hăr-nicia sau delăsarea noastră, respon-sabilitatea sau indiferenţa.Atunci când facem referire lanecesitatea sfinţirii timpului vieţiipământeşti pentru dobândirea mân-tuirii, observăm cum, la sat, mai

mult decât în mediul urban, viaţaeste înţeleasă ca timp binecuvântatpentru a sfinţi locul în care trăim.Iar dacă sfinţim locul în care trăimpe pământ putem spera să primim şiun loc în ceruri, „un colţişor în rai”,cum spunea Părintele Paisie Olarude la mănăstirea Sihăstria de Neamţ.Din nefericire, este limpede pen-tru noi toţi că satul românesc nu maieste astăzi ce era cu mai mulţi ani înurmă. În acelaşi timp, nici nu sepoate spune că nimic din ce a fost întrecut nu mai poate fi recuperat saucultivat astăzi.Cea mai profundă criză pe careo resimte în prezent ţăranul româneste suferinţa dezrădăcinării sale şi aînstrăinării sale prin emigraţie înstrăinătate, lucrând mai mult pentrudezvoltarea altor ţări, decât pentrupropria sa patrie de origine. Locurilenatale sunt părăsite de către gener-aţiile tinere, iar solidaritatea dintreoameni este tot mai redusă, săteniiînstrăinându-se de propriul pământ şide propria lor identitate.De aceea, Biserica OrtodoxăRomână susţine satul românesc,organizând programe de întraju-torare şi mobilizând credincioşii săofere ajutor celor săraci, vârstnici şibolnavi. Acolo unde există cooper-are strânsă între preot, primar,

învăţător şi medic, se creează spe -ranţă mai multă şi comuniune spiri-tuală mai intensă.În acest context, în sprijinulzonei rurale este derulat şi Proiec-tul SĂNĂTATE PENTRU SATE,organizat de Patriarhia Română înparteneriat cu Ministerul Sănătăţii,proiect iniţiat şi dezvoltat mai alesde voluntarii de la Paraclisul Cate-dralei Mântuirii Neamului şi extinsla nivelul întregii Patriarhii Române.

Acest proiect, de care au beneficiatpână în prezent peste opt mii delocuitori ai satelor, în majoritatevârstnici şi bolnavi, reuneşte entuzi-asmul şi disponibilitatea voluntar-ilor cu buna cooperare a preoţilorparohi şi a primarilor din sate, mobi-lizând astfel populaţia din mediulrural spre a beneficia de consultaţiimedicale gratuite.Prin urmare, se constată că estenecesară o mai intensă solidaritate

între parohiile urbane şi cele rurale,între parohiile şi comunităţile deromâni ortodocşi din străinătate cuparohiile din satele româneşti, pre-cum şi mai multă cooperare cuautorităţile locale, regionale şi cen-trale, pentru a susţine şi amelioraviaţa satelor.Cu prilejul Duminicii mi -granţilor români, îi felicităm pe toţiierarhii şi slujitorii Sfintelor Altareortodoxe româneşti din străinătatepentru lucrarea lor pastorală şimisionară, de păstrare şi cultivare acredinţei creştine ortodoxe şi a val-orilor spirituale, culturale şi iden-titare româneşti. De asemenea, nerugăm Milostivului Dumnezeu sădăruiască tuturor românilor aflaţiprintre străini sănătate şi bucurie,pace şi mult ajutor în fapta cea bunăde ajutorare a celor dragi din Româ-nia.Cu preţuire şi părinteascăbinecuvântare, † DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române
*Mesajul Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii Orto-doxe Române, adresat cu prilejul,,Duminicii Migranţilor Români”,18 august 2019

După cum se cunoaște , anul2019 a fost declarat în PatriarhiaBisericii Ortodoxe Române ca fiindAnul Omagial al Satului Românesc(al preo[ilor, învă[ătorilor și prima-rilor gospodari),al Patriarhilor Nico-dim Munteanu și Iustin Moisescu, șial traducătorilor de căr[i bisericești.Una dintre temele propuse spredezbatere se referă la „Identitateasatului românesc și viitorul incertal acestuia. Programe pastoralmisionare pentru revigorarea vie[iiîn mediul rural.”În cele ce urmează vom încerca,în câteva cuvinte, să reflectăm toc-mai la Identitatea satului românesc.Ca urmare, această temă o vomstructura în trei păr[i: 1. Identitatea satului românesc 2. Prezentul și viitorul incert alsatului românesc 3. Programe pastoral misionarepentru revigorarea vie[ii în mediulrural.
I. Identitatea satului românesc

De la început se cuvine să pre-cizăm că în cartea de identitate apoporului român stă scris: „popor
ortodox de origine daco-romană și
de limbă latină”. Cu această identi-tate a intrat în istorie, înfruntândvitregia vremurilor, spre a-și men[i-

ne și afirma valorile sale etnice. Deaici rezultă două lucruri: Mai întâi că această identitateetnică apar[ine poporului românîncă de la nașterea sa. Apoi, că, așa cum spunea MihaiEminescu, poetul nostru na[ional,„Biserica Ortodoxă este mama
neamului românesc”.Aceasta înseamnă că identitateasatului românesc are un caracterpropriu și în același timp specific,fiind dată  de identitatea dintre cre-din[a creștină și conștiin[a etnică,sau, mai precis, de legătura organi-
că și funcMională dintre legea cre-

știnească și legea românească.În cuvântul său [inut în Plenul
Parlamentului României la 25octombrie 2011, regele Mihai alRomâniei spunea că „un popor nupoate exista fără credinOă, fărămorală și fără memorie”1

Pornind de la această pertinentăconstatare, vom arăta, în continua-re, că toate acestea au constituit spe-cificul identită[ii satului românesc șichezășia dăinuirii sale istorice.       În primul rând, prin „credinMa
dată odată și pentru totdeauna sfi-
nMilor” (Iuda 1, 3). E vorba de cre-din[a evanghelică, activă și dinami-

că, „lucrătoare prin dragoste”(Galateni 5, 6), așa cum ne-a lăsat-o Mântuitorul și cum au cultivat-oSfin[ii Apostoli în comuniunea ecle-sială, și cum a statornicit-o Bisericade-a lungul vremii.Astfel, „Credin[a în Hristos eiubirea fa[ă de Hristos și însușireaiubirii lui Hristos fa[ă de oameni.Altfel nu e adevărată credin[a”,arată Părintele Stăniloae. „Căci cre-din[a adevărată este ea însăși înce-putul acestei deschideri și încrederiîn infinitatea iubirii lui Hristos. Cre-din[a fără iubire este încruntată,pentru că e efort individual nucomuniune; ea poate fi trufașă,poate ascunde în ea un individua-lism”.2
S-a remarcat că „în societă[ilemoderne laicizate omul este iden-tificat în afara credin[ei, numai pebaza faptelor sale, iar criteriile deapreciere a acestor fapte sunt, înmare măsură, labile și aproximati-ve. În societatea [ărănească clasicăcredin[a reprezenta un factorimportant de identificare și deierarhizare socială, absen[a sauinsuficien[a ei conducând la mar-ginalizare și desconsiderare. A fiun „om fără Dumnezeu”, „fără

frică de Dumnezeu” ac[iona ca unstigmat. Lipsa de credin[ă era san-c[ionată.”3

În discursul de primire la Aca-demia Română, Liviu Rebreanuarăta că [ăranul român se angajaactiv în apărarea credin[ei, fiindcăaceasta „i-a dăruit puterea de a biruiîncercările veacurilor.”4
În acest context al identificării cucredin[a, Părintele Dumitru Stăniloaeconchide fără echivoc: „Numai credi-n[a în Hristos ne poate reunifica și nepoate da puterea pe care am avut-o.Altfel ne prăpădim ca neam.”5
În al doilea rând, la credin[apoporului român se adaugă morali-

tatea lui. Pornind de la faptul că„ethosul” (morala) definește men-talitatea și comportamentul stră-moșilor, eruditul  reprezentant alșcolii de psihologie clujene, Nicolae
Mărgineanu, se referă la legea ome-niei, ca sinteză a identităMii morale a
satului românesc, arătând că „ome-nia este suprema condi[ie a omului,pe care dacă el o împlinește, atunciîn toate actele sale po[i avea încre-dere. De aceea, judecata asupra ori-cărui om este întemeiată pe ea. Cir-cula[ie în lumea toată are judecataasupra „binelui” sau „răului”...Expresia de „om bun” sau „rău„ ofolosim mai des la orașe. Preot Petru Danci Parohia ZorileCaraş-SeverinContinuare în pagina 2

Satul românesc, păstrător al valorilor noastrespirituale, ne cheamă să-l ajutăm!*
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Zăranul preferă criteriile de

„omenie” și „neomenie”. În ele se
materializează însăși judecata
neamului... Ea exprimă de fapt
toată „drama” noastră istorică,
adusă de așezarea „în calea tuturor
răută[ilor”.6

Inspirată și sus[inută de spiri-
tul Evangheliei cultivat de Biserică
în sufletul sătenilor, legea omeniei
românești s-a temeluit pe spiritul
comunitar ca părtășie reciprocă la
bucuriile și necazurile vieMii. Trans-
mis din genera[ie în genera[ie, acest
spirit comunitar a generat și men[i-
nut conștiinMa de neam, reușind să
se impună în istorie ca un drept de
recunoaștere legitimă printre
neamurile conlocuitoare. În acest
sens, Nicolae Iorga remarcă faptul
că „pentru român, orice om bun,
cinstit, care-i vorbește pe limba lui,
este un român și un creștin.”7

La fel într-o poveste, semnala-
tă de Tudor Pamfile, se spune:
„...datina noastră este să facem
binele la oricine, fără a-l întreba de
neam și de credin[ă”8

Această lege a omeniei româ-
nești a străbătut veacurile, înfrun-
tând vitregia vremurilor, datorită
puterii sale morale, concretizată în
păstrarea cu sfin[enie a conștiin[ei
etnice și a   virtuMilor specific cre-
știne, precum: bucuria comuniunii,
spiritul de solidaritate (întrajutora-
rea reciprocă) și dreptate socială;
răbdare și iertare; fermitate și îngă-
duin[ă; hărnicie și în[elepciune; res-
pectul fa[ă de părin[i și de cei în
vârstă; iubire fa[ă de oaspe[i, de
rude și de satul natal; înfrânarea
prin post, rugăciune și milostenie;
moralitatea tinerilor și a vie[ii de
familie; fidelitatea prieteniei, a
comunicării prin cuvânt și păstrarea
cu frică de Dumnezeu și cu inimă
curată a jurământului; cultivarea cu
sfin[enie și bucurie duhovnicească
a rânduielilor bisericești, a datinilor
și obiceiurilor străbune promovate
de Biserica neamului. 

Pe de altă parte, potrivit Legii
lui Dumnezeu, care era sfântă în
conștiinMa satului românesc, păca-
tul, ca neîmplinire a voii lui Dum-
nezeu, era blamat. Ca urmare,
necinstirea sub orice formă a lui
Dumnezeu, nerespectarea vie[ii
liturgice, uciderea, desfrâul, divo-
r[ul, avortul, furtul, minciuna,
sudalma, lenea, lăcomia, zgârcenia,
alcoolismul și alte păcate condam-
nate de Legea lui Dumnezeu, atră-
gea, pentru cel ce le săvârșea, ruși-
nea și vinovăMia... Dar Biserica nu-i
părăsea pe păcătoși, ci le ieșea în
întămpinare după un anume pro-
gram de îndreptare în tot cursul
anului bisericesc, spre a le reda
bucuria mântuirii în comuniune cu
Dumnezeu, cu semenii și cu întrea-
ga crea[ie. 

De aici vedem că spiritul de
omenie s-a născut și a fost cultivat
la sat, pe măsură să formeze perso-
nalită[i de elită ale vie[ii sociale și
culturii românești.

În al treilea rând, dăinuirea și
identitatea unui popor rezidă, ală-
turi de credin[ă și morală, în păs-
trarea și cultivarea memoriei sale
etnice. 

Satul românesc a păstrat trează
de-a lungul zbuciumatei sale istorii

conștiin[a dăinuirii etnice pe aces-
te meleaguri binecuvântate de
Dumnezeu. Altfel spus, oamenii
satului românesc aflaMi sub stăpă-
niri străine nu au uitat niciodată
că sunt români, iar această conștii-
n[ă a dăinuirii etnice a fost tot-
deauna trează și plină de dinamism,
precum sună versurile devenite
adevărat imn al angajamentului
identitar românesc: „Nu uita că ești
român/ Că sus la deal la tine-n sat/
Popa Ioan te-a botezat/ Și Lelea
Stanca te-a Minut un an la sân/ Nu
uita că ești român/ Că tatăl tău a
fost cioban,/ Bunicul tău a fost Tra-
ian/ Și-n Mara asta te-ai născut să fi
stăpân/ Nu uita că ești român/ Că
rădăcina ta de-a veacuri/ Stă înfip-
tă în ogor/ Și nu o poate smulge un
viscol trecător”... În același timp,
pentru a men[ine și cultiva conștii-
n[a identită[ii etnice, Biserica
Românească a introdus chiar și în
cultul liturgic acest ideal măre[ al
dăinuirii istorice aflat sub părin-
teasca oblăduire a lui Dumnezeu.
Așa este, bunăoară, cântarea cunos-
cută sub numele de „Polieleul de la
Var” (Eparhia Caransebeșului),
care glăsuiește astfel: „Lăuda[i-
L, că e mare Dumnezeu/ El din veci
ne-a fost Părinte și Stăpân /C-a
păzit cu mână tare. /Pe români,
poporul Său, Aliluia”/Nici de astăzi
înainte/ N-o să-i uite pe români,
Aliluia. /El ne-a scris pe Sfânta
Cruce: Birui[i./ Când purtam în
grea robie lan[ul greu,/.../ L-am
chemat să ne ridice și-a venit /El
ne-a dus la libertate și la drept/ Și
din lan[uri inamice/ Și cu scuturi
vom combate/.../ Cu credin[a Lui
în piept, Aliluia”9

S-a păstrat astfel identitatea
etnică prin conservarea valorilor
tradi[ionale străbune, deopotrivă
prin cultivarea pământului și a spi-
ritului.

Unul din factorii cei mai impor-
tan[i în păstrarea identită[ii satului
românesc l-a constituit limba româ-
nă păstrată din genera[ie în gene-
ra[ie. În acest sens este vrednică de
eviden[iat declara[ia marelui
Andrei Șaguna făcută în 1848 în
fa[a împăratului Ferdinand al- V-
lea: „Tezaurul cel mai scump al
românilor este legea și limba sa”. 

În oda închinată limbii române,
preotul - poet Alexandru Mateevici

eviden[iază deosebit de sugestiv și
plastic rolul pe care l-a avut de-a
lungul veacurilor sfin[enia limbii
păstrată în conștiin[a etnică a [ăra-
nului român:„Limba noastra-i
limbă sfânta,/ Limba vechilor caza-
nii,/ Care o plâng și care o cântă/
Pe la vatra lor Măranii. Conștient și
îndrăgostit de valoarea limbii sale,
românul a deprins să cânte plin de
admira[ie: „Mult e dulce și fru-
moasă/ Limba ce-o vorbim,/ Altă
limbă armonioasă/ Ca ea nu
găsim.”

Interesant este faptul că s-a sta-
bilit o identitate între limbă, credi-
n[ă și neam. Bunăoară, când se spu-
nea în popor: „Biserică româ -
nească” se în[elegea „Biserica
Ortodoxă”; precum „Biserica
nemMească” definea Biserica roma-
no-catolică sau evanghelică, iar
„Biserica ungurească” se referea
la Biserica reformată... Aceasta
înseamnă că limba fiecărui popor s-
a format și s-a dezvoltat prin iden-
tificarea cu credin[a sa, după cum
remarcă Liviu Rebreanu: „Precum
și-a păstrat limba, tot astfel a păs-
trat și a modelat [ăranul român,
după chipul și asemănarea lui, cre-
din[a în Dumnezeu.”10

Pe lângă credin[ă și limbă, s-a
transmis din genera[ie în genera-
[ie și tradiMiile statornicite în viaMa
satului românesc. Astfel, [inerea
cu evlavie a sărbătorilor biseri-
cești, familiale, precum și a fru-
moaselor obiceiuri ale locului lega-
te de anumite evenimente din via[a
na[ioanală, sau din via[a fiecărui
om, de la naștere și cununie, până
la înmormântare și dincolo de
moarte, au rămas puternic impreg-
nate în conștiin[a sătenilor, pe
măsură să le cultive identitatea
etnică.

Biserica a dezvoltat, apoi, în
via[a satului românesc cultura și
arta prin întemeierea și între[inerea
școlilor românești, la care se adau-
gă creaMiile artistice concretizate în
sfin[itul locaș de cult, în portul
popular, în folclorul românesc, în
muzică și serbări populare, precum
rugile sau nedeile, etc. 

Ancorat adânc în cunoașterea
vie[ii sociale, politice și culturale a
poporului român, poetul nostru
na[ional, Mihai Eminescu, evide-
n[ia faptul că la români via[a socia-

lă „a fost din capul locului o comu-
nitate religioasă care îmblânzea
prin iubire inegalită[ile sociale și
făcea pentru oameni o datorie din
ceea ce în lumea modernă este un
drept... În Ardeal vedem că ea a
devenit totul pentru români: ea
organizează și între[ine învă[ămân-
tul primar, cel secundar clasic, ba
chiar și cel real al poporului. Preo-
tul de acolo nu a învă[at numai
canoanele, ci și disciplinele econo-
miei de câmp; el e învă[ător și sfă-
tuitor în interesele morale și mate-
riale, ba chiar și în cele juridice ale
poporanilor săi. Cu toată toleran[a
care caracterizează în sute de ani
Biserica noastră, nu e de tăgâduit
că îngăduin[a ei răsare din tăria ei
organică. Firele vie[ii religioase se
[ineau în tot organismul social: în
familie, în școală, în rela[iile eco-
nomice chiar.”11 În același context
re[inem și mărturia unui distins
dascăl-cărturar din Caransebeșul de
altă dată, privind rolul hotărâtor pe
care l-a avut Biserica Ortodoxă și
școala confesională în sus[inerea și
promovarea identită[ii etnice a
satului românesc: „...Preo[ii și das-
călii au ridicat neamul nostru de pe
aceste plaiuri atâta vreme înstrăi-
nate, în rând cu neamurile conlo-
cuitoare... Dânșii au călăuzit desti-
nele neamului de-a lungul tuturor
veacurilor învolburate... Ei au trăit
alături de popor, au împăr[it fră[e-
ște, cu to[ii, și binele și răul, toate
amărăciunile și pu[inele bucurii ale
vie[ii. S-au contopit cu to[ii într-o
închegare puternică, din tăria căre-
ia a răsărit viitorul. Avânturile spre
zări mai luminoase ale asupritului
nostru popor sunt opera acestor sufle-
te măre[e, ce s-au mistuit și s-au stins
luminând vatra satului până la ultima
lor licărire...”12 Iar pentru a confirma
promovarea de către Biserica Bănă -
[eană a conștiin[ei identită[ii na[io-
nale, străjuiește ca mărturie, printre
multe altele, și crucea așezată în cen-
trul municipiului Caransebeș (vizavi
de noua Catedrală eparhială),ridica-
tă și sfin[ită cu mai bine de un veac
înaintea Marii Uniri, purtând inscri-
p[ia: „Crucea identită;ii și demnită-
;ii na;ionale – 1810”13

Concluzionând, la sfârșitul
acestui capitol, vom preciza că
deopotrivă credinMa, morala,
memoria și cultura au creat și dez-

voltat identitatea proprie a conștii-
nMei creștine și românești cu care
satul românesc a intrat, a dăinuit și
s-a afirmat în istorie, fiind apre-
ciat de lumea întreagă pentru ori-
ginalitatea valorile sale etnice și
culturale, pe care le-a promovat
de-a lungul vremii.

2. Prezentul și viitorul incert al satului românesc
După cum am văzut din cele

până aici expuse, identitatea satu-
lui românesc s-a plămădit și sta-
tornicit într-un proces istoric bimi-
lenar, temeluit pe îmbinarea
armonică a celor trei factori deter-
minan[i: credinMa, morala și memo-
ria, respectiv cultura creatoare de
valori proprii, specific creștine și
românești.

În ultimul secol însă, identita-
tea satului românesc a cunoscut un
proces de destabilizare, datorită
secularizării și desacralizării, ini-
[iată, mai întăi, de comunismul
ateu, iar apoi prin dezorientarea
culturală și economică actuală.

1. Comunismul instaurat ile-
gal și abuziv în România a făcut
din ateism politică de stat, orien-
tată diabolic împotriva credinOei
susOinută de Biserică. Astfel,
Biserica fiind doar tolerată, i s-a
interzis orice ac[iune pe plan social.
„Omul nou” ce se dorea să se for-
meze și să se afirme în noua ideo-
logie atee, trebuia să fie total
detașat de credin[a, de morala cre-
ștină și de memoria culturală a
satului românesc de altă dată. În
felul acesta s-a creat ruptura și con-
tradic[ia dintre Biserică și Școală,
ca factori educativi în societatea
românească; Bisericii interzicându-
i-se să-și catehizeze și proprii cre-
dincioși, în timp ce școala avea
datoria să imprime în sufletul
„omului nou” ideologia atee comu-
nistă.

În același timp, lupta de clasă,
la care trebuia să se înregimenteze
fiecare cetă[ean, s-a dovedit
extrem de defavorabilă unită[ii
na[ionale de altă dată, încât s-a
creat o învrâjbire generalizată,
înlocuind duhul iubirii creștine cu
ura și crima...

Pe de altă parte, promovând
internaMionalismul proletar, ideo-
logia comunistă s-a angajat într-o
ac[iune distructivă a tradi[iilor cul-
turale promovate de Biserică de-a
lungul vremii. Și tot în contextul
aceluiași interna[ionalism proletar
s-a creat și ruptura dintre munci-
torii de la orașe și [ăranii de la
sate.

Pe plan economic, satul româ-
nesc și-a pierdut identitatea prin
colectivizarea for[ată a agricultu-
rii. Se știe că [ăranul era atașat de
pământul său printr-o legătură exis-
ten[ială, morală și de credin[ă, for-
mându-se o adevărată simbioză
între sufletul Măranului, glia stră-
moșească și credinMa în Dumnezeu.
Zăranul era conștient de faptul că
activitatea lui agricolă se desfășura
cu binecuvântarea și sub purtarea
de grijă a lui Dumnezeu... Ori, prin
ateizarea for[ată a satului româ-
nesc, s-a căutat ruperea de trecutul
său creștin  în care s-a format.Continuare în pagina 3
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Privind însă destrămarea satului

românesc și implicit pierderea
identită[ii sale în perioada comu-
nistă, putem adăuga la cele până
aici expuse, și faptul că industria-
lizarea forMată a determinat urba-
nizarea forMată pe măsură să depo-
puleze satul românesc...

Dar pe lângă propaganda comu-
nismului ateu, la destabilizarea
identită[ii satului românesc, și-au
adus contribu[ia și cultele și secte-
le neoprotestante, care au pătruns
pe teritoriul României mai ales
după Primul Război Mondial. Deși
în opozi[ie cu ideologia comunistă,
și independent de aceasta, cultele și
sectele neoprotestante, autorizate
sau neautorizate, au ac[ionat în
direc[ia înstrăinării credincioșilor
de autoritatea duhovnicească a
preotului, ca și de sfin[enia lăcașu-
lui de cult, precum și de datinile
tradi[ionale creatoare de valori cul-
turale și spirituale statornicite în
bimilenara dăinuire a satului româ-
nesc.

2. În altă ordine de idei, vom
arăta că aceiași destrămare a satu-
lui românesc se menOine sub o
altă formă și în actualitatea pos-
tmodernă din România.

După cum se știe, secularismul
care definește separarea dintre stat
și Biserică, dintre societate și reli-
gie, sau mai mult, dintre om și
Dumnezeu, se impune ca o domi-
nantă în mentalitatea și via[a lumii
postmoderne, încât asistăm și la
procesul de desacralizare a activi-
tă[ilor dependente de religie, pre-
cum: arta, cultura, tehnica, etc. Ast-
fel, cultura tradi[ională dispare sau
se preface în spectacol și marfă, iar
cultura umanistă este eliminată tot
mai mult de tehno-știin[a inovatoa-
re... În acest context, se remarcă și
o schimbare a mentalită[ii satelor
românești prin pierderea memoriei
sale etnice și culturale.

Dar la pierderea identită[ii etni-
ce și culturale a satului românesc,
cauza prioritară o are însăși înstrăi-
narea locuitorilor, datorită con-
fuziei și dezorientării economice. 

În acest context, se apreciază,
în primul rând, faptul că practica
agricolă în România este rudi-
mentară și ineficientă, deși pote-
nOialul agricol al Oării este foarte
ridicat. În concret, statisticile ofi-
ciale arată că România are o supra-
fa[ă de 9,4 milioane hectare de
pământ arabil, din nefericire 800
mii de hectare este nelucrat, iar în
perioada 1991 – 2016, 4 milioane
de hectare au fost înstrăinate (vân-
dute străinilor). 14 Dar, în același
timp, 326 000 de hectare au intrat
în proprietatea „oamenilor cu bani”
din România, aceștia devenind mari
latifundiari pe întinse suprafe[e
agricole.15

Pe de altă parte, 128 de sate nu
mai există pe harta României, unele
dintre ele au fost desfin[ate sau
strămutate în perioada comunistă,
datorită lucrărilor de infrastructură
(hidrocentrale, canale, baraje, etc.),
iar altele au fost desfin[ate sau
depopulate în ultimii 30 de ani din
cauza migra[iei masive spre Occi-
dent.16

În al doilea rând, satul româ-
nesc își pierde identitatea etnică

prin criza demografică ce se
intensifică tot mai mult.

În general, se remarcă faptul
că satele românești sunt din ce în ce
mai îmbătrănite și depopulate,
datorită faptului că numărul dece-
selor întrece numărul nasterilor și
al întemeieri familiilor stabilite în
mediul sătesc. În această situa[ie s-
a ajuns pe deoparte, prin procesul
de urbanizare, că mul[i oameni se
transferă la oraș, unde pot intre-
prinde o activitate prosperă, sau,
emigrează în alte [ări care le oferă
posibilită[i de afirmare și de pros-
peritate mult superioare [ări de ori-
gine. Statisticile oficiale arată că
procesul de emigrare a românilor
este de 3,4 milioane de persoane.
Mai dureros este faptul că cei mai
mul[i dintre emigran[i sunt tinerii.
Statisticile arată că 17% sunt între
25 – 29 de ani; iar procentul de
14% îl reprezintă tinerii între 20 –
24 de ani.17

Pe de altă parte, în jur de 300
000 de copii au rămas în [ară ca
niște orfani, întrucât unul din
părin[i, sau în unele cazuri, ambii
părin[i, lucrează în străinătate. De
asemenea, în jur de 600 000 de
copii ale celor care au emigrat, s-au
născut în străinătate, unde își vor
urma destinul după alte criterii
decât cele românești18... 

Mai tragic este însă faptul că,
potrivit ultimelor informa[ii, 81 de
copii din România sunt declara[i ca
fiind dispăru[i „fără urmă”, iar
16,8% din elevi au abandonat școa-
la; ca să nu mai vorbim de foarte
multele școli din mediul sătesc care
și-au încetat activitatea datorită lip-
sei de elevi...

De men[ionat că majoritatea
emigran[ilor din România cu greu
își găsesc un loc stabil și onorabil
de muncă în străinătate. Majoritatea
activează pe unde apucă, oferind
serviciile cu retribu[ii sub nivelul
muncii prestate... Iar pentru mul[i
dintre ei condi[iile de muncă sunt
total necorespunzătoare. În același
timp, potrivit statisticilor, în Româ-
nia lucrează peste 25000 de stră-
ini19, iar numărul acestora este în
continuă creștere...

În acest context al înstrăinării,
Biserica Ortodoxă Română, con-
știentă de calitatea ei de „mamă a
neamului românesc”, cum am
văzut că o numea poetul nostru

na[ional, Mihai Eminescu, se impli-
că legitim și activ în cultivarea
valorilor creștinești și românești,
neprecupe[ind nici un efort spre a-
și [ine fiii la sânul ei... 

3.  Programe pastoral –
misionare pentru 
revigorarea vie;ii 
în mediul rural

În cuvântul Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel la des-
chiderea lucrărilor ConferinOei
pastoral – misionare din 13 – 14
mai 2019 se arată că „Biserica
Ortodoxă Română militează cu res-
ponsabilitate pentru dezvoltarea
rurală și pentru salvarea satului
românesc, deoarece majoritatea
popula[iei române din mediul rural
apar[ine Bisericii noastre, iar preo-
[ii noștri de la sate se confruntă cu
multe probleme de ordin economic,
social și pastoral”.20

În principiu, Preafericirea Sa
arată că „preotul ortodox trebuie să
fie implicat profund în via[a comu-
nită[ii.”

În primul rând, „se constată tot
mai mult că în satul în care nu este
biserică deschisă permanent, nu este
preot, nu este casă parohială sau
preotul nu locuiește în sat, există
mai multă suferin[ă și mai multă
singurătate, mai pu[ină solidaritate
între oameni, mai pu[ină comuniu-
ne și mai pu[ină bucurie. În schimb,
acolo unde biserica este deschisă,
unde preotul aduce speran[ă, orga-
nizând programe de întrajutorare
fră[ească și mobilizând oamenii cre-
dincioși să-i ajute pe cei săraci,
situa[ia spirituală și socială a paro-
hiei se ameliorează... Desigur, este
nevoie de cooperarea tuturor insti-
tu[iilor care doresc să ajute concret
satul românesc și pe [ăranul român
care se confruntă adesea cu boala,
cu sărăcia și cu singurătatea. Nu
putem cere credincioșilor noștri să
contribuie foarte mult la dezvoltarea
activită[ii social – pastorale a Bise-
ricii în comunitatea rurală dacă ei
sunt foarte săraci. În același timp,
nu trebuie să așteptăm doar ajutorul
autorită[ilor, ci trebuie să încurajăm
și să pre[uim ini[iativele din sânul
comunită[ii care vizează binele
comunită[ii. Suntem interesa[i ca
satul românesc să fie un sat în care
via[a să fie o binecuvântare, nu o

înstrăinare a oamenilor de propriul
pământ și de propria identitate etni-
că și culturală...”21

În acest sens, Preafericirea Sa
recomandă următoarele măsuri con-
crete:

1. Înfră[irea parohiilor mai dar-
nice din mediul urban cu parohii
mai sărace din mediul rural.

2. Organizarea de biblioteci la
sate prin donarea de căr[i.

3. Acordarea de burse elevilor
inteligen[i și harnici de la sate ca să
continuie școala în mediul rural și
apoi eventual în mediul urban.

4. Cumpărarea, renovarea și
dotarea unor case de la sat, care au
și grădină, de către parohii de la
oraș, pentru folosirea lor drept case
de vacan[ă și pentru a dezvolta acti-
vită[i în favoarea satului.

5. Încurajarea și ajutorarea con-
cretă a sătenilor de a păstra și cinsti
memoria înaintașilor prin îngrijirea
cimitirului, a crucii eroilor dar și
oferirea de date pentru întocmirea
monografiei fiecărui sat românesc
de astăzi.

6. Organizarea de tabere de tine-
ret la sate, pentru a desfășura pele-
rinaje, activită[i culturale, social –
filantropice  și ecologice în mediul
rural în colaborare cu preo[ii de la
sate și cu autorită[ile locale.

7.  Încurajarea tinerilor de a dez-
volta proiecte economice atractive
în mediul rural, ca de pildă ferme de
familie rentabile (zootehnice, legu-
micole, pomicole, apicole, etc.)”22

În încheiere, se cuvine să rămă-
nem încrezători în ajutorul lui Dum-
nezeu, care așa cum spune psalmis-
tul, „risipește sfaturile neamurilor,
leapădă gândurile popoarelor și
defaimă sfaturile căpeteniilor. Iar
sfatul Domnului rămâne în veac,
gândurile inimii lui din neam în
neam. Fericit este neamul căruia
Domnul este Dumnezeul lui, popo-
rul pe care l-a ales de moștenire
Lui” (Psalmul 32, 10 – 12)  

Fie ca prin strădania noastră,
harul Duhului Sfânt să restabileas-
că identitatea satului românesc pen-
tru ca Biserica lui Hristos să-și
poată împlini misiunea sa mântui-
toare în lume, precum și pe binecu-
vântatul de Dumnezeu pământ
românesc.
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În general vorbind, comuniu-
nea noastră cu Dumnezeu se reali-
zează prin evlavia sau pietatea ce
se manifestă sub diferite forme
prin actele de cult. Acestea pot să
fie de adorare și de cinstire sau de
venerare. Astfel, fa[ă de Dumne-
zeu avem cultul de adorare numit
de „latrie”, iar când ne referim la
sfin[i, moaște, icoane... avem cultul
de venerare sau de cinstire, numit
de „dulie”. Cultul de adorare
(latrie) este un cult absolut ce I se
cuvine numai lui Dumnezeu, fiin-
dcă El este absolut în Sine, adică
nu depinde de nimeni. Oamenii
sunt relativi, întrucât existen[a lor
depinde de Dumnezeu. El este
Creatorul, Proniatorul, Mântuito-
rul și sfinMitorul vie[ii noastre; și
în același timp Părintele nostru, de
la care „orice dare bună și orice
dar de sus este, coborându-se de la
Părintele luminilor...” (Iacob 1,
17).Astfel, dacă cultul de adorare
(latrie) este absolut, cel de venera-
re, cinstire (dulie) este relativ, fiin-
dcă sfin[ii pe care îi cinstim au fost
oameni asemenea nouă, dar care,
învrednicindu-se de harul lui Dum-
nezeu, l-au cultivat printr-o via[ă
de sfin[enie, rămânând pururea în
comuniene cu Dumnezeu. Fiind în
comuniune veșnică cu Dumnezeu,
noi ne adresăm lor ca unor mijlo-
citori către Dumnezeu... Astfel,
deși deosebite, cele două forme de
cult, adică de adorare și de venera-
re (cinstire) sunt într-o rela[ie bine
determinată, cultul de venerare
find subordonat celui de adorare.
Aceasta înseamnă că adresându-
ne sfin[ilor ca mijlocitori, în cele
din urmă și în esen[ă aducem vene-
rare sau cinstire tot lui Dumnezeu,
fiindcă ei au ajuns la sfin[enia vie-
[ii prin harul lui Dumnezeu, „spre
lauda măririi harului Său” (Efeseni
1, 6 și nu a propriilor merite. Deci,
cinstindu-i, noi recunoaștem în
via[a lor de sfin[enie, însăși sfin[e-
nia lui Dumnezeu. Acesta este, de
altfel, și îndemnul adresat de Mân-
tuitorul Sfin[ilor Apostoli, și prin ei
nouă tuturor: „Așa să lumineze
lumina voastră înaintea oamenilor,
ca văzând faptele voastre cele
bune, să preamărescă pe Tatăl vos-
tru cel din ceruri” (Matei 5, 16).

În acest context psalmistul
exclamă plin de admira[ie: „Cât de
minunat este Dumnezeu întru sfi-
nMii Săi” (Ps. 67, 36).

Prin urmare, noi dobândim
mântuirea de la Dumnezeu, dar,
întrucât sfin[ii sunt într-o comu-
niune veșnică cu Dumnezeu, și în
același timp și cu noi, ne adresăm
lor ca unor mijlocitori de-a căror
iubire milostivă putem beneficia...

În acest sens, practic vorbind,
nu vom cere în rugăciunile adre-
sate unui sfânt să ne mântuiască ci
să ne miluiască!...

În urma acestor precizări gene-
rale, vom eviden[ia faptul că în
cadrul cultului de venerare (dulie)
întru cinstirea sfin[ilor, se înscrie și
cultul de venerare (dulie) întru cin-
stirea Maicii Domnului, cu preci-
zarea că ei i se cuvine un cult de
supravenerare, adică de hiperdu-
lie (sau de preamărire), care între-
ce în cinstire cultul sfin[ilor, ea
fiind Născătoare de Dumnezeu,
„mai cinstită decât Heruvimii și
mai mărită decât Serafimii, care
fără stricăciune pe Dumnezeu
Cuvântulanăscut...”.

Preacinstirea Pururea Fecioarei
Maria se datorește în mod cu totul
deosebit faptului că reprezintă vasul
ales de Dumnezeu, ca să se nască
după trup însuși Fiul lui Dumnezeu
pentru mântuirea lumii. Această
realitate rezultă din bunavestire pe

care i-o face îngerul Gavriil, trimis
de Dumnezeu: „Bucură-te ceea ce
ești plină de har. Domnul este cu
tine. Binecuvântată ești tu între
femei” (Luca 1, 35)...„Duhul Sfânt
se va coborâ peste tine și puterea
celui Preaînalt te va umbri, pentru
aceasta și Sfântul care se va naște
din tine, Fiiul lui Dumnezeu se va
chema” (Luca 1, 35).

În urma acestei bunevestiri
Sfânta Fecioară prevestește vene-
ra[ia specială și universală de care
se va bucura în cadrul mântuirii
oferită de Dumnezeu oamenilor și
lumii: „mărește suflete al meu pe
Domnul... că a căutat spre smere-
nia roabei sale, că , iată, de acum
mă vor fericitoate neamurile. Căci
mi-a făcut mie mărire Cel Puternic
și sfânt este numele Lui” (Luca 1,
46 – 49).

Acordând din totdeauna prea-
cinstire Maicii Domnului, Biserica
noastră dreptmăritoare nu face
altceva decât să împlinească voia
lui Dumnezeu.

Astfel:
1.Biserica a rânduit patru săr-

bători mari în semn de preacinsti-
re a Maicii Domnului, după cum
urmează: 8 septembrie – Nașterea
Maicii Domnului; 25 martie –
Bunavestire; 21 noiembrie – Intra-
rea în Biserică a Maicii Domnului;
15 august – Adormirea Maicii
Domnului.

2.Credincioșii sărbătoresc
Adormirea Maicii Domnului cu o
pregătire duhovnicească de post,
pe o perioadă de două săptămăni
precedate praznicului.

3.Multe dintre locașurile de
închinare sunt zidite în cinstea
Maicii Domnului sau sunt puse sub
ocrotirea ei duhovnicească, pur-
tând, fie numele ei, fie al uneia din-
tre sărbătorile închinate ei.

4.Chipul Maicii Domnului,
zugrăvit în icoane, împodobește
sfin[itul locaș de cult, precum și
casele credincioșilor.

5.De-a lungul vremii multe
femei au primit la botez numele
Preacuratei Fecioare și Născătoare
de Dumnezeu, încât acesta a deve-
nit foarte răspândit și a rămas ca un
mijloc de exprimare a pietă[ii prin
preacinstirea ei.

Maica Domnului ocupă un loc
cu totul deosebit în desfășurarea
întregului cult al Bisericii. I se
aduc imne de laudă, rugăciuni de
mul[umire și de cerere, fiind rân-
duite și slujbe speciale, precum:
Acatistul Buneivestiri și Paracli-
sul Maicii Domnului.

Men[ionăm că în toate slujbe-
le bisericești numele Maicii Dom-
nului este asociat Fiului ei. E sufi-
cient să amintim că în cadrul
Sfintei Liturghi, care știm că
reprezintă centrul cultului orto-
dox, imediat după epicleză sunt

pomeni[i to[i sfin[ii în semn de
mul[umire adusă lui Dumnezeu
pentru slava cu care i-a încunu-
nat, dar și ca mijlocitori pentru
noi. În mod deosebit este pomenit
în semn de preacinstire numele
Maicii Domnului, alături de Sfin-
tele Daruri care reprezintă Trupul
și Sângele Domnului pe care Fiul
lui Dumnezeu le-a luat din fiin[a
ei: „Mai ales pentru Preasfânta,
Curata, Preabinecuvântata, Slă-
vita Stăpâna noastră, de Dumne-
zeu Născătoarea și Pururea
Fecioara Maria”. Iar axionul care
urmează ( „Cuvine-se cu adevâ-
rat...) este răspunsul credincioșilor
întru preamărirea ce i se cucine
Maicii Domnului.

Revenind la calitatea de Mijlo-
citoare a Maicii Domnului, se
cuvine să precizăm că prin cultul
de preamărire sau hiperdulie, la
care ne-am referit la început, se
aduce în esen[ă și în final preacin-
stire lui Dumnezeu, care a ales-o să
fie Maica Mântuitorului nostru, și
a noastră, în același timp. Iată spre
exemplificare, rugăciunea de sfi-
n[ire a icoanei Maicii Domnului:
„Stăpăne Dumnezeule... care ai
voit a alege pe Pururea Fecioara
Maria să fie Maica Unuia-Născut
Fiului Tău... și ai făcut-o mai mări-
tă și mai cinstită decât heruvimii și
serafimii și mijlocitoare mai mări-
tă decât toată făptura... Prin rugă-
ciunile și mijlocirea ei binecuvin-
teză și sfin[ește cu harul Tău...
icoana aceasta, alcătuită în cinstea
și pomenirea ei și pentru Slava
Celui născut dintr-însa, a Fiului
Tău cel Unul-Născut... și pentru a
Ta Slavă, Părintele Lui Cel fără de
început, și a Presfântului, bunului
și de viaMă făcătorului Tău Duh”
(Molitfelnic, București, 1984, p.
590-591).

Prin urmare, în rugăciunile
adresate Maicii Domnului ca Mij-
locitoare, nu vom spune: „Preas-
fântă Născătoare de Dumnezeu
mântuiește-ne pe noi”, ci „miluie-
ște-ne pe noi”. Această precizare
întru nimic nu scade preacinstirea
ei, dar, în schimb, aduce lămurire
în mărturisirea cea dreaptă a credi-
n[ei noastre.Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi...

Preotromân
Preot român din largul zării Preot de azi și din trecut Pentru independen[a [ării Ai fost și sabie și scut 
Te văd mereu doar cu poporul Legat total de-a lui via[ă Împărtășindu-i visul, dorul Istoricu-i destin în fa[ă 
Cu mâna ta bătătorită Ce-mparte binecuvântare Ai mânuit pe sub răchită Un plug din zori până-nserare 
Ai mânuit pe coastă-o coasă Cu poporenii împreună Cu haina-n cot și-n poale roasă Cu zâmbet și cu voie bună 
Cu oile cuvântătoare Ai frământat străbuna glie Și te-ai întors spre înserare Cu sapa-n spate din câmpie 

Duminica în liturghii Peste i[arii [ărănești Luai odăjdii aurii Cu vii motive româneşti 
Când birul apăsa un sat Riscând s-ajungi legat de brazdăDescălecai cu el în lat Având drept mun[ii falnici gazdă 
Și pe poteci de mun[i pitit În care urma [i se pierde Româna doină-ai odrăzlit Din fluier și din frunză verde.
Sorbind din șipot de izvor Cu palmele căuș făcute Ai împăr[it cu-acest popor Pâinea și visul, dor și munte 
I-ai fost alean în vremuri crunte Și-n vreme de iznoavă-amară Și jalbe i-ai făcut la curte Ca greul vie[ii să dispară. 
Luptând cu inima și pieptul Păstor, [ăran și muncitor Smeri[i i[i recunoaștem dreptul Preot de sat rupt din popor. 

Preot Teodor Poneavă

Învăţătorul
Învăţătorul este raza
Ce luminează şi-ncălzeşte
Învăţătorul este paza
Copilului ce-n şcoală creşte
Învăţătorul este cupa
Ce stâmpără setea de carte
Învăţătorul este lupa
Prin care noi vedem departe
Învăţătorul e un plug
Ce mintea ne-o desţeleneşte
Şi dintr-al neştiinţei jug
Ne scoate precum dintr-un cleşte
Învăţătorul este nava
Care ne urcă-n înălţime
Învăţătorul este tava
Ce ne oferă pâine mâine
Învăţătorul e o cheie
Ce ne deschide viitorul
Busolă, far pe o alee
Şi de popor luminătorul
Învăţătorul e albina
Ce dă nectar minţii la rând
Învăţătorul e lumina
Care se stinge luminând.

Preot Teodor Poneavă



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Vizită chiriarhală şi binecuvântare de lucrări în satele arădene Brusturi şiBuceavaÎn Duminica a 7-a după Rusalii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a poposit înmijlocul credincioşilor din ParohiaBrusturi, Protopopiatul Sebiș, spre abinecuvânta şi sfinţi lucrările săvârşitela biserica parohială cu hramul,,Înălţarea Domnului”.Chiriarhul arădean a fost întâmp-inat în fa[a bisericii de Pr. AlexandruBotea, protopopul Sebișului, denumeroși credincioși din parohie şi dinparohiile învecinate.După sfinţirea lucrărilor de reîn-noire a bisericii, Înaltpreasfinţia Sa asăvârşit în biserica parohială Sfânta şiDumnezeiasca Liturghie, înconjuratde un sobor de preoţi. Din sobor aufăcut parte Pr. Alexandru Botea, pro-topopul Sebișului, Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial,Pr.Conf.Univ.Dr. Lucian Farcașiu, Pr.paroh Andrei Zadic, Pr. pensionarViorel Nan și Diaconul Aurelian IulianMoţ.Chiriarhul arădean a rostit uncuvânt de învă[ătură pus sub titlul,,Valoarea omului” (cf.citirilor scrip-turistice: Rom. 15; Mt. 9), cuprecădere a fiinţei sale lăuntrice,privind puterile sufleteşti şi dreaptadiscernere a simţurilor în practicareavirtuţilor. Ajutorul dumnezeiesc vineîn întâmpinarea nevoilor sufleteşti,care nu sunt străine de cele trupeşti,

vindecarea celor lipsiţi de simţurilevitale ale văzului şi auzului, din peri-copa evanghelică, care au stăruit pen-tru aceasta în virtutea unei clarviziunisau ascultarea unui îndemn lăuntric,simţind puterea harului dumnezeiescdin partea Binefăcătorului lor. Acestanu aşteaptă lauda celor de faţă, atitu-dine ce îndeamnă la aceiaşi ţinută petoţi, scopul adevărat al împlinirilorfiind slava lui Dumnezeu nu satis-facţiile trecătoare care adesea prilejui-esc mândrie sau slavă deşartă. Perico-pa apostolică evidenţiază chiar datoriapentru cei tari în credinţă de a purtagrija celor slabi, într-o aleasă comuni-une creştinească după voia lui Dum-nezeu. Psalmul 102, încă de laînceputul Sfintei Liturghii, în acestsens intonează: ,,Binecuvintează,suflete al meu, pe Domnul, şi toatecele dinlăuntrul meu, numele cel sfântal Lui…”. Faptul zilei, însuşi, înnoireabisericii parohiale arată tocmai cumcredincioşii nu se mândresc cu oste-neala lor ci nutresc mulţumirea de a fiadus prin aceasta laudă lui Dumnezeu,a adăugat Înaltpreasfinţia Sa.Răspunsurile liturgice au fost datede un grup de studen[i teologi.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop ahirotesit întru sachelar pe părintele

paroh Andrei Zadic pentru activitateapastoral-misionară desfăşurată înmijlocul credincioşilor pe care îi păs-toreşte.Preotul paroh Andrei Zadic amulţumit Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei pentru purtarea de grijă ară-tată, pentru osteneală şi prezenţă înmijlocul credincioșilor, precum şi pen-tru distincţia oferită, de asemenea amul[umit preoţilor prezenţi și bunilorcredincioși pentru tot ajutorul și jertfelefăcute.După aceasta, Chiriarhul a binecu-vântat lucrările de la casa parohială.Având în vedere sărbătorirea înacest an a satului românesc, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a făcutun scurt popas la paraclisul cu hramul,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” de laintrarea în satul Buceava, aparţinătorlocalităţii Brusturi, unde a fostsăvârșită o slujbă de mul[umire. Chiri-arhul a [inut un cuvânt de învă[ăturăpentru persoanele mai în vârstă care nuau putut să ia parte la Sfânta Liturghie,despre ptaznicele lunii August, ca ulti-ma din anul bisericesc, adică Schim-barea la Faţă, Adormirea Maicii Dom-nului, Tăierea capului Sfântului IoanBotezătorul, arătând scopul vieţii creş-tine, adică a nemuririi, ilustrat, potriv-it învăţăturii părinţilor, de istorisireadespre cei 7 tineri din Efes, pomeniţiastăzi.În drumul său, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a făcut un popasduhovnicesc la Parohia Buteni, unde aparticipat la Slujba Vecerniei şi i-abinecuvântat pe credincioşii prezenţi.Totodată, Chiriarhul, cu deosebit tactpastoral, a dat câteva îndemnuri pen-

tru buna gospodărire a activităţilorparohiale.Praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului sărbătorit laMănăstirea Hodoş-BodrogÎn ziua praznicului Schimbării laFaţă a Domnului, obştea monahală, înfrunte cu Părintele Grigorie Timiş,stareţul mănăstirii, soborul preoţilor şidiaconilor slujitori şi mulţimea depelerini, au întâmpinat pe Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, care a poposit ca în fiecarean, pentru a oficia Sfânta Liturghiearhierească, cu prilejul hramului Par-aclisului de iarnă al Sfintei MănăstiriHodoş-Bodrog.Cu acest prilej, chiriarhul a adresatcelor prezenţi un cuvânt de învăţăturăpus sub titlul ,,Vederea faţă către faţă”(cf. II Petru 1; Mt. 17) care este dorireapermanentă a credinciosului de a per-cepe prezenţa divină arealizând comu-niunea deplină cu Dumnezeu.Momentul sărbătoresc de astăzi estechezăşia acestei împliniri la Parusie,sau a doua venire a Mântuitorului (cf.I Cor. 13, 12). Lumina taborică, adicăstrălucirea feţei Domnului, o dobân-desc în viaţa duhovnicească cei pe careMântuitorul îi fericeşte pentru curăţiainimii, înţelegând întreaga fiinţăumană tinzătoare, la care cheamă şi

simbolul muntelui pe care s-a făcutminunea în faţa ucenicilor, citireaApostolului însuşi dând mărturie.Potrivit imnului praznicului, la părtăşialuminii celei pururea fiitoare suntchemaţi toţi credincioşii, după cum şiun alt cânt bisericesc arată că ,,drepţiica luminătorii strălucesc”. Conştiinţafaptului este în tradiţia populară căpâinea, roadă a feţei pământului,reprezintă Faţa lui Dumnezeu, şi drepturmare Sfânta Împărtăşanie şi TaineleBisericii sunt adevărata lumină pecalea mântuirii.
După săvârşirea Sfintei Liturghii,

Înaltpreasfinţia sa a oficiat o slujbă de
pomenire pentru vrednicul de amintire
episcop al Aradului, Visarion
Aştileanu, la 35 de ani de la trecerea la
cele veşnice, în anul 1984, tocmai la
acest mare praznic. La finalul aces-
teia, Chiriarhul arădean a evocat prin
cuvinte alese personalitatea vrednicu-
lui ierarh care a păstorit Eparhia
Aradului mai bine de un deceniu (ales
10 iunie 1973, înscăunat la 26 august
1973 – trecut la cele veşnice la 6
august 1984). De asemenea, Înalt-
preasfinţitul Părinte Timotei a adăugat
că săvârşind pomenirea înaintaşilor
reînnoim datoria de a le urma pilda
continuând tradiţia ostenelilor pentru
frumoase împliniri.Episcopul Visarion este înmor-mântat în cripta episcopală de laMănăstirea Hodoş-Bodrog, alături dealţi ierarhi arădeni.La slujba parastasului au participatşi rudenii ale Episcopului Visarion,printre care şi actorul Dan Aştileanu,nepot al vrednicului ierarh.Părintele stareţ Grigorie Timiş amulţumit Întâistătătorului Arhiepis-copiei Aradului, ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, în numele vieţuito-rilor mănăstirii şi al soborului preoţilorslujitori, preoţilor slujitori şi credin-cioşilor veniţi să participe la SfântaLiturghie.Slujire arhierească în ParohiaArad-Şega IÎn Duminica a 8-a după Rusalii,11 august 2019, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a săvârşit Sfânta Liturghie în bis-erica cu hramul ,,Pogorârea DuhuluiSfânt” a Parohiei Arad – Şega I, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte şi părinteleSilviu-Nicolae Faur, consilier admin-istrativ-bisericesc şi Arhid. Dr. TiberiuArdelean, inspector eparhial.Cuvântul de învăţătură rostit decătre Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,a fost pus sub titlul ,, Pâinea noastrăcea de toate zilele” (pe baza citirilorscripturistice: I Cor. 1; Mt. 14), pe careo cerem în Rugăciunea Domnească,prin minunea relatată în pericopaevanghelică trezeşte conştiinţa de aprimi pâinea care se pogoară din cer.Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului, princeea ce înseamnă aceste numiri, este

însăşi pâinea vieţii, Mântuitorul. Adân-cirea textelor Sfinţilor EvangheliştiMatei, Marcu şi Luca în lumina celuiaparţinând Sfântului Ioan, privindpâinea cea vie, îndeamnă la a lucrapentru ,,mâncarea ce rămâne pentruviaţa veşnică” (In. 6). Cele ce hrănescfiinţa omenească să fie cumpănite,adică, prin felul întâietăţii celor spiri-tuale, bogăţia harului dumnezeiescînmulţind roadele unei conlucrări ade-vărate. Spre ajungerea la acest scop şipericopa apostolică îndeamnă la o stră-denie comună spre apropierea cu vrednicie de Sfânta Euharistie, vremeapostului înlesnind lucrarea, a sublini-at Chiriarhul nostru.Răspunsurile liturgice au fost datede corul parohiei.Părintele paroh Aurel Bonchiş amulţumit Chiriarhului pentru prezenţaşi slujirea Sfintei Liturghii în aceastăbiserică parohială şi pentru binecu-vântarea arhierească oferită credin-cioşilor prezenţi la sfânta slujbă.După aceasta, Înaltpreasfinţia Sa avizitat şantierul de pictură de la nouabiserică din Cadaş-Silvaş, aparţină-toare Parohiei Şega I.Chiriarhul arădean a participat la Slujba de Priveghere la MănăstireaArad-GaiÎn ziua de ajun a PrazniculuiAdormirii Maicii Domnului, 14 august2019, Chiriarhul arădean, Înaltpreas-fin[itul Părinte Arhiepiscop Timotei, asăvârșit Slujba Vecerniei cu Litie laMănăstirea Arad-Gai, înconjurat deun sobor de preo[i şi diaconi și înprezen[a numeroșilor credincioși.În cuvântul de învăţătură, Înalt-preasfinţia Sa a tălmăcit înţelesulmetaforelor din citirea paremiilor (dela Facere, Iezechiel şi Pildele luiSolomon), stăruind asupra termenilor,,scară”, ,,scara raiului”, ,,uşa templu-lui” şi ,,casa înţelepciunii”, privindmijlocirea Maicii Domnului la suireacredinciosului spre cele înalte, intrareaîn Împărăţia cerurilor, devenind astfellocuitori în casa lui Dumnezeu. Mănă-stirile, ca şi grădini ale Maicii Dom-nului, întăresc în conştiinţă grija Eipentru cei ce le cercetează în binecu-vântat pelerinaj, a subliniat Ierarhul.Adormirea Maicii Domnuluisărbătorită la MănăstireaHodoş-BodrogÎn ziua praznicului AdormiriiMaicii Domnului, 15 august 2019,Sfânta Liturghie Arhierească la Mănă-stirea arădeană Hodoş-Bodrog a fostoficiată de Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, dim-preună cu Preasfinţitul Părinte Luki-jan, Episcopul ortodox sârb deBudapesta şi administrator al Epis-copiei Ortodoxe Sârbe de Timişoara,înconjuraţi de un ales sobor ieromon-ahi, preoţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte Protos.Grigorie Timiș, stare[ul mănăstirii, Pr.

Marinco Marcov, vicar administratival Episcopiei Ortodoxe Sârbe din Tim-işoara, Pr. Ognean Plavşici, protopopsârb de Arad, Pr. Prof. Dr. CristinelIoja, Decanul Facultăţii de TeologieOrtodoxă din Arad, Protos. IustinPopovici, consilier cultural, Protos.Nicolae Tang, lector universitar, Pr.Pompiliu Gavra, directorul Seminaru-lui Teologic Ortodox din Arad, Pr.Marian Neagoe de la Parohia Arad-Micalaca Nouă, Pr. Adrian Zaha, pro-topopul Ineului, Pr. Vlad Oneţ,capelan la Penitenciarul din Arad, Pr.Sorin Higioşan de la Parohia Zădăreni,Pr. Bogdan Tod de la ParohiaBodrogu-Nou, Arhid. Tiberiu Arde-lean, inspector eparhial și al[i sfin[i[islujitori.În cuvântul de învăţătură, Chiri-arhul a vorbit sub titlul ,,Masa Preacu-rată a pâinii vieţii”, luat din citirilescripturistice ale praznicului (Filip. 2;Lc. 10) și din rânduiala Împărtăşaniei,care s-a pogorât de sus pentru milă,ca îndemn pentru credincioşii care aurespectat rânduiala postului de a seîmpărtăşi cu Sfintele Taine, ori MaicaDomnului este astfel numită ,,masaospăţului” la care se împărtăşesc cei ceo cinstesc ca pe un model de ascultarea cuvântului dumnezeiesc aşa cumarată Mântuitorul în pericopele scrip-turistice ale zilei. Prin Ea Fiul lui Dum-nezeu a devenit Fiul omului spre aaduce jertfă de mântuire cu care sunt încomuniune credincioşii, a subliniatÎnaltpreasfin[ia Sa. Tot din SfântaEvanghelie înţelegem valoarea spiri-tuală a satului, mai ales în acest anomagial dedicat satului românesc,deoarece în casa celor două surori,Marta şi Maria, este primit Mântu-itorul, unde I s-a gătit masa.Răspunsurile liturgice au fost asi -gurate de către părin[ii din obșteamănăstirii și membrii Grupului vocalSfântul Ioan Hrisostom, condus deprof. Paul Krizner.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei aprimit din partea PreasfinţituluiPărinte Lukijan, Ordinul de Gradul Ial Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timi -şoaraLa finalul Sfintei Liturghii, Preas-finţitul Părinte Lukijan i-a acordatÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei,Ordinul de Gradul I al EpiscopieiOrtodoxe Sârbe de Timişoara, ,,întrusporirea bunei înţelegeri şi convieţuiriîntre cele două surori, ArhiepiscopiaOrtodoxă Română a Aradului şi Epis-copia Ortodoxă Sârbă de Timişoara, casemn al aprecierii şi preţuirii” faţă deArhipăstorul nostru.Înaltpreasfinţia Sa, profundemoţionat, i-a mulţumit ierarhului sârbpentru această deosebită cinste şiîmpreuna slujire, amintind că ,,aceastăcomuniune patronată de Maica Dom-nului, prin cele arătate, este un îndemnpentru pelerine de a fi mereu în comu-niune în jurul Ei. În această partea aţării noastre buna înţelegere între etniişi confesiuni este reprezentată de uni-tatea Ortodoxiei, prin legătura credin-cioşilor ortodocşi români şi sârbi.Părintele consilier Iustin Popovici,în numele părintelui stareţ, a obştiimonahale precum şi a pelerinilorprezenţi în număr impresionant, amulţumit celor doi ierarhi pentru înălţă-toarea împreună slujire în străvechealavră a Bodrogului, Înaltpreasfinţitu-lui Părinte Timotei pentru faptul că înfiecare an poposeşte în mijlocul obştiişi a pelerinilor veniţi în număr atât demare la acest praznic, precum şi Preas-finţitului Părinte Lukijan, pentru faptulcă anul acesta a slujit pentru prima datăîn Mănăstirea Hodoş-Bodrog şi pentruînalta distincţie oferită Arhiepiscopuluinostru. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5De asemenea, părintele consilier aamintit faptul că această distincţie esteun dar al Maicii Domnului din parteaEpiscopiei Ortodoxe Sârbe de Tim-işoara, la împlinirea, în acest an, a uneijumătăţi de veac de la tunderea în mon-ahism ce a avut loc în MănăstireaHodoş-Bodrog la 24 iunie 1969. Părin-tele a mulţumit și tuturor sfin[i[ilor slu-jitori care au participat la slujbelemănăstirii atât în ziua de praznic cât şiîn ajun și pelerinilor veni[i să participela hramul mănăstirii.După Sfânta Liturghie toţi credin-cioşii au participat la o agapă oferită întrapeza mănăstirii.
ÎPS Părinte Timotei a sfinţit noua catapeteasmă a bisericiidin Firiteaz

În după amiaza zilei de praznic alAdormirii Maicii Domnului, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, continuând o tradi[iemai veche, a poposit în ParohiaFiriteaz, Protopopiatul Arad, dândrăspuns invitaţiei părintelui paroh Vlad– Sergiu Sandu.La sosire, Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop a fost întâmpinat în fa[a decătre PC Părinte Iustin Popovici, con-silier cultural al Arhiepiscopiei Aradu-lui, de preo[ii apar[inători Cercului pas-toral-misionar nr. 5 Vinga, de copiiiîmbrăca[i în costumele popu -lare speci-fice zonei, de Președintele ConsiliuluiJude[ean Arad, domnul Iustin Cionca,de domnul Adrian Todor, deputat înParlamentul României, precum și denumeroși credincioși. Înaltpreasfin[ia sa a venit înso[it decătre Arhid. Tiberiu Ardelean, inspec-tor eparhial.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sasăvârșit slujba de sfin[ire a catapetes-mei celei noi, care a fost schimbatăanul acesta, după care a urmat slujbaVecerniei şi înconjorul bisericii.La sfârșitul slujbei, Chiriarhul arostit un cuvânt de învăţătură în cadrulcăruia s-a referit la una dintre minunileprezentate în Sinaxarul zilei, şi anume,biruirea duşmanilor care au asediatConstantinopolul în vremea împărăţieilui Leon Isaurul, prin mijlocirea MaiciiDomnului, ca urmare a rugăciunilorfierbinţi înălţate de credincioşii cetăţii.Este o icoană a mai multor evenimentede acest fel şi cu diferite cetăţi sauoraşe. De asemenea, aceasta reflectălupta credincioşilor pentru afirmareacredinţei şi identităţii naţionale, avândbinecuvântarea Maicii Domnului, unexemplu dându-l chiar familia voievo-dului Brâncoveanu care s-a jertfit înacest scop. De asemenea, a aduscuvânt de mul[umire oficialită[ilorprezente și tuturor credincioșilor, felic-itându-l pe părintele paroh pentru oste-neala pe care o depune în vedereapropășirii vie[ii bisericești din locali-tate.În încheiere, Părintele paroh Vlad– Sergiu Sandu a mulţumit Chiriarhu-lui pentru popasul duhovnicesc înmijlocul credincioşilor pe care-i păs-toreşte, autorită[ilor centrale și localeprezente, precum și preo[ilor și cred-incioșilor care au participat la acestfrumos eveniment.Liturghie Arhierească şi binecuvântare de lucrări înParohia VingaDuminică, 25 august 2019, Inalt-preasfinţitul Părinte Ioan, MitropolitulBanatului dimpreună cu Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului au fost prezen[i în mijloculcredincioșilor din Parohia Vinga, Pro-topopiatul Arad. Ierarhii au fost aștep-ta[i de preotul paroh Răzvan Sas, Pr.

Valentin Săvușcă din Parohia Miniș,Pr. Nicolae Ursu din Parohia Mănăș-tur, Pr. Liviu Suciu – fostul paroh șiArhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial, precum și de un număr marede credincioși.A urmat apoi săvârșirea SfinteiLiturghii de către cei doi ierarhi, înprezen[a oficialită[ilor jude[ene șilocale, a domnilor Iustin Cionca,Președintele Consiliului Jude[eanArad, Răzvan Cadar, Vicepreședinteal Consiliului Jude[ean, general maiorIonel Vasile Heredea, Sorin Negrei,Primarul comunei, Vasile Todi,Președintele Uniunii Jurnaliștilor dinBanatul istoric, precum și a altor pri-mari din comunele jude[ului Arad.Cuvântul de învă[ătură a fost ros-tit de Părintele Mitropolit Ioan care atâlcuit și explicat pe în[elesul tuturorpericopa evanghelică rânduită pentruaceastă Duminică a 10-a după Rusalii,despre vindecarea lunaticului (Matei17, 14-23).La finalul Sfintei Liturghii, IPSTimotei i-a oferit preotului paroh Răz-van Sas distinc[ia de iconom, în semnde apreciere pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată în ParohiaVinga.Răspunsurile la Sfânta Liturghieau fost date de corala Contrast dinTimișoara, alcătuită din artiști lirici aiOperei Na[ionale din Timișoara, diri-jată astăzi de Cosmin Borlovan.După terminarea Sfintei Liturghii,cei doi ierarhi au sfin[it troi[a din curteabisericii ridicată în memoria primuluiProtopop de Vinga Dr. Patrichie Ziu-cra, cele patru cruci de inox ce se vorînăl[a pe cele patru abside ale bisericii,precum și icoanele de la intrarea înSfânta Biserică.În continuare, ierarhii dimpreunăcu preo[ii, oficialită[ile locale șijude[ene dar și credincioșii parohiei aumers la primăria din localitate pentru abinecuvânta și sfin[i lucrările de reno-vare ce s-au realizat în acestă institu[ie.După tăierea panglicii, a urmat unmoment cultural-artistic care a cuprinscâteva dansuri ale Ansambului Liliac-ul, urmate de alocu[iuni ale oficial-ită[ilor prezente și recitarea câtorvapoezii despre satul românesc.La finalul acestui moment președ-intele de onoare al Jurnalului interre-gional ,,Banatul” IPS Ioan, Mitropol-itul Banatului, a înmânat placheta deexcelen[ă și Diploma de Primar alLării Banatului, domnului Primar IoanSorin Negrei, apreciind totodată activ-itatea pe care o desfășoară în aceastăcomună, spunând că: ,,Un om cu oinimă curată, frumoasă, nu poate săfacă decât lucruri frumoase, plăcutelui Dumnezeu și oamenilor ”.Chiriarhul arădean i-a mulţumitÎnaltpreasfinţitului Părinte MitropolitIoan pentru această binecuvântată viz-ită în Parohia Vinga şi pentru partici-parea la evenimentele organizate decătre parohie şi primărie, amintind

totodată faptul că în urmă cu câtevaduminici au slujit împreună în biseri-ca copilăriei sale din Parohia Tim-işoara-Fabric, după care a fost con-struită şi cea din Vinga, în vremeaprotopopului Patrichie Ţiucra, pe carel-a şi cunoscut personal. De aseme-nea, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,ca unul care cunoaşte întreaga istorie aVingăi şi pe protopopii ei de odinioară,i-a mulţumit Înaltpreasfinţitului PărinteMitropolit Ioan nu doar din parteaparohiei ci şi a eparhiei întregi,amintind bunele legături dintotdeau-na între parohiile şi clericii din celedouă judeţe din Banat.Prezenţă arhierească la Parohia Arad-CentruÎn ziua de joi, 29 August, lapraznicul „Tăierii Capului SfântuluiIoan Botezătorul”, Chiriarhul arădean,Înaltpreasfin[itul Părinte Timotei, aparticipat la Sfânta Liturghie săvârșităîn biserica cu hramul ,,AdormireaMaicii Domnului”, a Parohiei Arad-Centru, de către Părintele paroh TraianMicoroi, Părintele pensionar ȘtefanDorin și Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial.Credincioșii s-aubucurat de prezen[a în mijlocul lor aÎntâistătătorului Eparhiei arădene, care,la momentul rânduit, a rostit un cuvântde învă[ătură pus sub titlul ,,Sfârșit decale” (în baza citirilor scripturistice asărbătorii: Fp. 13; Mc. 6), adică a celuicare a gătit calea Domnului, fiind

Înaintemergător spre Împără[ia ceruluiprin moarte martirică, pentru propovă-duirea adevărului și plinirea dreptă[ii,pildă fiind pentru îndeplinirea misiuniice-i revenea. ,, Pomenirea dreptului culaude…”, cum intonează și cântareabisericească rânduită, anun[ă șiîncheierea anului bisericesc cu îndem-nul Sfântului Apostol Pavel de a facefiecare credincios cercetarea cugetuluipentru cele făptuite pe întregul parcursspre a urma calea celor care au vestitcuvântul lui Dumnezeu. Acestea toateîn lumina istorisirii Evangheliei zilei”,a adăugat Înaltpreasfin[itul PărinteTimotei.Părintele paroh i-a mul[umit Chiri-arhului pentru prezen[ă și binecu-vântarea oferită credincioșilor laaceastă zi de sărbătoare.

AGENDA PREASFINNITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL
Slujire Arhierească în ParohiaApateuÎn Duminica a 7-a după Rusalii,Preasfinţitul Părinte Emilian Crişan-ul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului, s-a aflat în mijlocul credin-cioşilor din Parohia Apateu, Pro-topopiatul Ineu. Cu acest prilej Ier-arhul a săvârşit Sfânta LiturghieArhierească în biserica cu hramul,,Pogorârea Sfântului Duh”.Din sobor au făcut parte: Arhid.Mircea Proteasa, consilier economic,Pr. paroh Constantin Ilica, Pr. AdrianHanţiu, Parohia Vânători, Pr. AndreiSlăv, Parohia Berechiu şi Diac. LiviuBisorca.În cuvântul de învăţătură Preas-finţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelicăde la Matei, cap. 9, 27-35 în care sevorbeşte despre vindecarea de cătreMântuitorul Hristos a doi orbi şi unmut care avea demon. Ierarhul a vor-bit despre faptul că Mântuitorul ascultărugăciunea celor bolnavi şi neputin-cioşi şi despre importanţa credinţei înactul vindecării întrucât ,,toate câte veţicere, rugându-vă cu credinţă, veţiprimi” (cf. Matei 21, 22). Totodată,Preasfinţitul Părinte Emilian a vorbitcelor prezenţi despre faptul că viaţanoastră în Hristos trebuie să fie slujireîn discreţie, credinţă, sfinţenie,recunoştinţă şi smerenie.În cadrul Sfintei Liturghii, Preas-finţia Sa i-a pomenit pe ctitorii bis-ericii parohiale care au pus piatra detemelie în urmă cu 110 ani şi pe ţăraniiarădeni din Apateu şi din satele vecine,ucişi acum 70 de ani, în timpul Răs-coalei anticomuniste. În timpul răs-coalei din 1949 şi-au dat viaţa pentrucredinţă şi ţară, mulţi dintre ţăranii dinsatele arădene, precum: Ateaş, Jud.Bihor, Apateu, Berechiu, Chereluş,Gurba, Mo[iori, Sintea Mare, Şepreuş,Şiclău, Şomoşcheş, având convingereacă ,,demonul comunismului nu va legagura şi trupul poporului român în a-şimanifesta credinţa şi libertatea. Ei nu

au fost orbi[i și manipula[i de vorbelemincinoase ale regimului ateu. Ochiilor au privit către cer, către Dumnezeu,de unde vine tot ajutorul și binele”,după cum a subliniat Preasfinţia Sa încuvântul de învăţătură.La sfârşitul lunii iulie şi în primelezile ale lunii august 1949, ţăranii dinzece localităţi din zona Aradului auiniţiat o răscoală din cauza unor taxeimpuse de regimul comunist carevizau producţia agricolă.Represaliile întreprinse în primelezile ale lui august pentru reprimareaurgentă și în for[ă a revoltelor au fostextrem de dure și s-au soldat cu exe-cu[ia a zeci de [ărani, re[inerea șianchetarea a sute de [ărani șideportarea altor sute (în special famili-ile celor executa[i și aresta[i).

La finalul Sfintei Liturghii, părin-tele paroh Constantin Ilica a adusmulţumiri Preasfinţitului Părinte Emil-ian pentru acest popas de suflet şi pen-tru binecuvântarea oferită credin-cioşilor din Parohia Apateu, , precumşi preoţilor slujitori, oficialităţilorprezente şi tuturor credincioşilor careau luat parte la Sfânta Liturghie.Răspunsurile la Sfânta Liturghieau fost date de corul mixt al parohiei,unul dintre coruri de renume dinArhiepiscopia Aradului.După aceasta, Preasfinţitul PărinteEmilian Crişanul a vizitat parohiileBerechiu şi Vânători.Priveghere de toată noaptea la Schitul ,,Bunavestire” AlmaşLa praznicul Schimbării la Faţă aDomnului, 6 august 2019, Preasfinţit-ul Părinte Emilian Crişanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, a par-ticipat la slujba Privegherii şi a săvârşitSfânta Liturghie Arhierească la Schi-tul ,,Bunavestire” din Comuna Almaș,Protopopiatul Sebiș.Ierarhul a fost primit cu multăbucurie de obștea de călugări în fruntecu Părintele Protos. Dr. Agapie Corbu,stare[ul așezământului monahal.Preasfin[itul Părinte Emilian aadresat obștii monahale un cuvântduhovnicesc de învă[ătură cu referirela praznicul Schimbării la Faţă a Dom-nului, arătând că această sărbătoareeste ,,vederea lui Dumnezeu în veşni-cie”. Prin această minune săvârşităîn faţa apostolilor Petru, Iacob şi ioan,dar şi a marilor profeţi Moise şi Ilie,Mântuitorul doreşte să-i obişnuiascăpe ucenici cu chipul Său transfiguratde după Înviere, cu slava Sa. Prazniculde astăzi ne îndeamnă şi pe noi la oschimbare sufletească interioară, pen-tru a-L vedea pe Hristos dincolo deumanitatea Sa, în lumina dumnezeiriiSale. Participând la dumnezeireaMântuitorului Iisus Hristos ar trebuisă vedem omul și lumea într-o luminăa darului lui Dumnezeu, iar pe El cape un loc în care să ne petrecem exis-tenMa”, a mai arătat Ierarhul.Schitul ,,Bunavestire” Almaș –scurt istoricSchitul se află lângă comunaAlmaș și a luat fiinMă în anul 1999.Ansamblul mănăstiresc cuprinde unparaclis cu hramul ,,Bunavestire” darși câteva chilii. În această mănăstire sesăvârșesc slujbele după rânduialaatonită, iar accesul femeilor esteinterzis. StareMul schitului este Părin-tele Agapie Corbu.Liturghie Arhierească în Parohia PâncotaÎn Duminica a 8-a după Rusalii,credincioşii Parohiei OrtodoxeRomâne Pâncota, Protopopiatul Lipo-va, au avut bucuria de a-l primi înmijlocul lor pe Preasfinţitul PărinteEmilian Crişanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Aradului. La sosire,Ierarhul a fost întâmpinat de cătremulţime de credincioşi în faţa bisericiiparohiale, după tradiţie oferindu-i-sepâine şi sare, iar Preaonoratul PărinteProtopop al Lipovei Nelu Mercea i-aadresat un cuvânt de bun venit.În continuare, a urmat LiturghiaArhiereasca săvârşita de un sobor alcă-tuit din: Pr. Nelu Mercea, ProtopopulLipovei, Arhidiacon Mircea Proteasa,consilier economic, Pr. paroh FlaviusArdelean, Pr. Leonardo Doca şiArhidiacon Gheorghe Lehaci.Răspunsurile liturgice au fost datede către corala bărbătească a parohiei,care cu acest prilej a primit din parteaPreasfinţitului Părinte Episcop Emiliannumele Sfinţilor Apostoli Petru şiPavel, ocrotitorii bisericii parohiale.Continuare în pagina 7

Actualitate eparhială – August 2019



Urmare din pagina 6După citirea Sfintei Evanghelii,ierarhul a rostit un ales cuvânt deînvăţătură pe marginea minuniiînmulţirii pâinilor şi a peştilor, relatatăde pericopa evanghelică duminicală,arătând necesitatea priorităţii hraneispirituale în raport cu cea materială,prin ascultarea cuvântului Evanghe-liei şi împărtăşirea cu Sfintele Taine camerinde duhovnicească pentru sufletulomului. De asemenea, s-a evidenţiat şiimportanţa stabilirii unor relaţii interu-mane bazate pe dragoste, solidaritate sisprijin reciproc dezinteresat, într-olume marcată tot mai mult de interesemeschine si ambiţii deşarte, stricătoarea armoniei si a fraternităţii ce trebuie săexiste în sânul societăţii omeneşti.La priceasnă, corul de copii alparohiei a interpretat un buchet depricesne închinate Maicii Domnului,iar la momentul cuvenit din cadrulSfintei Liturghii numeroşi credinciosis-au împărtăşit cu Sfintele Taine.La finalul Sfintei Liturghii, PreotulParoh Flavius Ardelean a adus mul-tumiri Preasfintitului Părinte EmilianCrişanul pentru slujirea arhierească sidragostea părintească arătată faţă decredincioşii Parohiei Ortodoxe Pânco-ta, mentionând că ziua de 11 August2019 va rămâne în istoria Parohiei şi aComunităţii Ortodoxe Locale ca o zide însemnătate deosebită şi de încăr-cătură emoţională aparte.A urmat apoi o agapă frăţească încurtea bisericii parohiale cu partici-parea tuturor credincioşilor prezenţi.PS Părinte Emilian Crişanul asăvârşit Slujba de privegherela Mănăstirea Hodoş-Bodrogîn ajunul praznicului Adormirii Maicii DomnuluiÎn fiecare an la praznicul AdormiriiMaicii Domnului, mii de credincioşidin tot cuprinsul Banatului şi aCâmpiei arădene, îşi îndreaptă paşiispre străvechea Mănăstire Hodoş-Bodrog, pentru a se ruga la icoanaFăcătoare de minuni a Maicii Dom-nului cu Pruncul și pentru a participa laslujbele ce se săvârșesc în această lavrămonahală milenară.Obștea monahală și pelerinii auavut bucuria de-al avea în mijlocul lorpe Preasfin[itul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului. Ierarhul a fost întâmp-inat de obştea monahală, în frunte cuPreacuviosul Protos. Grigorie Timiş,stareţul mănăstirii şi de sutele depelerini. La paraclisul de vară, încon-jurat de soborul de slujitori, Preasfin[iaSa a oficiat slujba de Priveghere.Din sobor au făcut parte Protos.Grigorie Timiş, stareţul Sfintei Mănă-stiri, Protos. Dr. Iustin Popovici, con-silier cultural, Protos. Dr. NicolaeTang, lector universitar la Facultateade Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad, şi alţi părin[i de laparohiile din vecinătate.În părintescul cuvânt de învăţăturăadresat pelerinilor, Preasfin[itul PărinteEmilian aa vorbit despre adormireaMaicii Domnului, adică moartea făcă-toare de viaţă şi mutarea ei la cer, la oviaţă cerească şi nemuritoare. De aseme-nea, Ierarhul a făcut o referire lanenumăratele numiri date Maicii Dom-nului de toate popoarele. Ea este mijloc-itoare între om şi Dumnezeu, fiind aşeza-tă Împărăteasă mai înaltă decât celeînalte, având cerul ca un palat împărătesccuvenit ei, în care a fost mutată de pepământ astăzi, stă de-a dreapta Atotîm-păratului înveşmântată în haină aurită,cum vorbeşte despre ea psalmistul David(Ps. 44, 11), a subliniat Preasfinţia Sa.Procesiunea ,,Drumul Crucii”După aceasta, miile de credincioşiau pornit la Procesiunea ,,Drumul

Crucii’, care se face de aproape unsecol, din evlavia credincioşilor careveneau la Sfânta Mănăstire în acestezile de hram şi care doreau să-şi inten-sifice osteneala şi jertfa lor închinatăMaicii Domnului, an de an.În încheierea procesiunii, Preas-fin[itul Părinte Emilian Crișanul a ros-tit o meditaţie despre participareaMaicii Domnului la Patimile şi Răstig-nirea Fiului ei, asemenea mamelornoastre creştine care ne însoţesc pecărările vieţii şi ne ajută să ne ducemcrucea, după care le-a mulţumit tutur-or preoţilor şi pelerinilor care participăîn aceste zile la hramul de vară almănăstirii.Slujbele sfinte s-au desfăşurat petot parcursul nopţii, săvârşindu-seTaina Sfântului Maslu, slujba Proho-dului Maicii Domnului, SfântaLiturghie, acatiste şi alte rugăciuniînchinate Maicii Domnului.ACTIVITĂŢI EDU-CAŢIONALE ŞI SOCIALETabără de Limbă şi CulturăElină la VăsoaiaÎn perioada 22-30 iulie 2019, s-adesfășurat, în satul Văsoaia din judeţulArad, a 4-a edi[ie a Taberei de limbă șicultură elină. Printre organizatori senumără Fundaţia „Humanitas Chris-tiana”, Asociaţia „Hoinarii Zarandu-lui” şi Asociaţia „Sfântul Nectarie”. Laaceastă ediţie a taberei au luat parteun număr de 20 de cursan[i: liceeni,studen[i şi absolven[i de diferite spe-cializări: filosofie, teologie, limbi cla-sice și moderne, proveni[i din diversezone ale [ării: Arad, Timișoara, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Deva, București,Buzău. Programul taberei a cuprinscursurile de limbă greacă veche pentrunivelurile începător şi mediu, sus[inutede dl lector univ. dr. Octavian Gordonde la Facultatea de Teologie Ortodoxăa Universită[ii din București, și prezen-tări ale unor teme filocalice de cătrePărintele Agapie Corbu, stare[ul Schi-tului Bunavestire, aflat în apropiere.De asemenea, ca și la edi[iile prece-dente, a sus[inut prelegeri de lingvis-tică dna lector univ. dr. Eugenia Bojo-ga, de la Universitatea Babes-Bolyai,Cluj-Napoca.
Participan[ii au avut bucuria de a

primi joi, 25 iulie, vizita Preasfin[itu-
lui Părinte Emilian Crișanul, Episcop
Vicar al Arhiepiscopiei Aradului.
Preasfinţia Sa le-a transmis celor
prezen[i binecuvântarea părintească a
ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului,
şi a purtat un dialog viu cu cursanţii pe
tema actualităţii şi importanţei studierii
limbilor clasice pentru accesul direct la
scrierile patristice de limbă greacă.În acest an, tabăra, fiind organiza-tă într-un cadru tradiţional românesc, aîmbinat în modul cel mai firescambianţa de sat montan cu activitateaintelectuală pe care o presupunemunca de traducător al textelor bis-ericeşti de limbă greacă. Sfintele Slu-jbe săvârşite zilnic, cu binecuvântareaÎPS Părinte Arhiepiscop Timotei, au

făcut ca întreaga atmosferă a taberei săaibă o pecete duhovnicească şi bis-ericească.Taina Sfântului Maslu pentrupacienţii de la Clinica LaserSystem din VladimirescuMiercuri, 07 august 2019, cubinecuvântarea Înaltpreasfin[ituluiPărinte Timotei, Arhiepiscop alAradului, s-a săvârșit Taina SfântuluiMaslu pentru pacien[ii Clinicii LaserSystem, din cartierul Via Carmina, loc.Vladimirescu.Slujba Sfântului Maslu a fostsăvârșită de Pr. Gheorghe Gligor, con-silier social la Centrul Eparhial, Pr.Cosmin Corâci de la Parohia Odvoș șiPr. Bogdan-Ioan Tod de la ParohiaBodrogu-Nou.La sfârșitul slujbei, Părintele Con-silier Gheorghe Gligor, a rostit un fru-mos cuvânt de învă[ătură subliniindfaptul că aflându-ne în postulAdormirii Maicii Domnului, ceremajutorul Ei pentru întărirea în credin[ăși pentru a dobândi sănătateasufletească și trupească.Tabăra de la Căsoaia a organi-zat activităţi educativ-informativeAstăzi, 10 august 2019, au fostorganizate activită[i educativ-infor-mative la Căsoaia, derulate de Inspec-toratul de Poli[ie Jude[ean Arad (Agentșef Tocan Ciprian), împreună cureprezentan[ii Inspectoratului de Jan-darmi Jude[ean Arad (Plutonier adju-tant Monoranu Daniel) și cei aiArhiepiscopiei Aradului (Arhim.Conf. Univ. Teofan Mada, cu binecu-vântarea Înaltpreasfin[itului PărinteArhiepiscop Timotei).În lunile iulie – august, la Tabăradin Căsoaia, se desfăşoară cea de-atreia ediţie a Şcolii de Vară „Pro Sport,Pro Sănătate”, care își propune deru-larea unor activităMi extrașcolare pen-tru copiii judeţului Arad, organizatede Consiliul Judeţean Arad, în partene-riat cu Asociaţia „Proactivi pentruViitor”. Au fost selectaţi un număr depeste 260 de copii din localităMileChişineu Criş, Pecica, Lipova şi Ineu.IPS Părinte Timotei a participatla Conferinţa ,,Oraşul Arad, în con-textul istoric al României Mari”Zilele Aradului sunt sărbătorite șide istorici. Asta în condi[iile în carePrimăria găzduiește Conferin[a Ști-in[ifică Na[ională „Orașul Arad, încontextul istoric al României Mari”.Evenimentul a debutat astăzi, la ora9.30, în Sala Ferdinand și se desfășoarăpe două sec[iuni: Sec[iunea I – Aradulpolitico-economic și administrativ mil-itar (în Sala Regele Ferdinand) și Sec[i-unea a II-a – Aradul demografic, socialși cultural (în Sala Regina Maria).Oficiile de gazdă ale evenimentu-lui organizat de Primăria MunicipiuluiArad, Centrul Municipal de CulturăArad și Asocia[ia „Ștefan Cicio Pop”au fost făcute de dr. Doru Sinaci, direc-torul Bibliotecii Jude[ene A.D.Xenopol. Acesta a făcut un scurt istorical manifestării ini[iate cu mul[i ani în

urmă de dr. Corneliu Pădurean,președintele Asocia[iei „Ștefan CicioPop”, apoi a dat cuvântul invita[iilor.Au vorbit ÎPS Timotei Seviciu,arhiepiscopul Aradului, prof. univ. dr.Anca Hermenean din partea UVVG,prof. univ. dr. Corneliu Pădureanu, atâtdin partea UAV, cât și din partea Aso-cia[iei „Ștefan Cicio Pop” și primarulCălin Bibar[. „Aradul reprezintă unmodel de reușită în ceea ce priveșteconvie[uirea interetnică și intercultur-ală. Aș vrea să amintesc că pentruPatriarhia Română, anul 2019 esteAnul Omagial al Satului Românesc.Aici, datorită liniei electrice, via[asatelor din jude[ s-a apropiat mult devia[a orașului. Zilele Aradului pre-supun și o grijă pe care trebuie să oarătăm pentru sate, pentru că este unfapt dovedit că din mediul sătesc auprovenit cei mai mul[i intelectuali”, aspus ÎPS Timotei Seviciu.Adunarea Oastei Domnului înParohia Arad-GrădişteS-a obişnuit ca în prima sau a douaduminică după Adormirea MaiciiDomnului, creştinii ortodocşi ai Oast-ei Domnului să vină în Arad pentruAdunarea anuală a Oastei Domnului.În acestă vară, cu binecuvântarea ÎnaltPreasfinţitului Timotei, ArhiepiscopulAradului, adunarea a avut loc la biser-ica parohială Arad – Grădişte 1.La Sfânta Liturghie au slujit Pr.paroh Mihai Octavian Blaj, Ierom.Pimen Lupu (Certege – Jud Alba), Pr.pensionar Moţiu Traian şi diac. CălinTeuca. Răspunsurile liturgice au fostdate de corul parohiei „UnireaGrădişteană”, cor condus de doamnaprofesoară Corina Teuca. La momen-tul împărtăşaniei, s-au apropiat de potiro mulţime de copii, fapt ce arată căaceastă parohie este vie, părinteleparoh Mihai Octavian Blaj avândmultă dragoste şi tact pastoral faţă detoate categoriile de vârstă.

Cuvântul de învăţătură din cadrulSfintei Liturghii a fost ţinut de părin-tele ieromonah Pimen Lupu care aaccentuat importanţa postului şi arugăciunii în biruirea unor ispite dinviaţa credinciosuluiÎn după-amiaza zilei, în bisericaparohială Grădişte 1, începand cu orele14.00, părinţii şi fraţii Oastei Domnu-lui s-au întâlnit pentru rugăciuni şicuvinte de învăţătură ziditoare desuflete. În cadrul adunării s-au rostitpoezii şi s-au cântat din cântările Oast-ei, multe dintre ele compuse de frateleTraian Dorz. La această adunare a par-ticipat şi Înalt Preasfinţitul Timotei ală-turi de credincioşi din judeţul nostru şidin alte părţi ale ţării (Sibiu, Deva,Alba, Reşiţa, Timişoara, Iaşi, Teiuş,Cluj, Galaţi), împletind în cuvântul săuînvăţătura pericopelor biblice ale zileicu ceea ce înseamnă grija pentrutineretul bisericii. Chiriarhul a tâlcuitmai amănunţit textul pericopei de laApostolul duminical (I Cor. 4) arătândlegătura dintre părinţi şi copii, care tre-buie să aibă în vedere creşterea lor în

spirit de evlavie şi unitate în folosulsocietăţii. De asemenea, Înaltpreas-finţia Sa a îndemnat pe membrii Oast-ei Domnului să fie mereu cinstitori depreoţi, ca fiind purtători de har şi cucare să fie în strânsă legătură, pentru căprin ei se transmite harul sfinţitor.Părintele paroh a încheiat progra-mul Adunării mulţumind celor veniţide departe pentru experienţa şi trăirealor pusă în sufletele celor prezenţi,accentuând nevoia societăţii de azi şi atineretului în special de modele ade-vărate, modele de trăire curată, detrăire cu Hristos.,,Masa bucuriei” în ParohiaRevetişÎn acest an la sfârşitul lunii August,Arhiepiscopia Aradului, prin purtareade grijă a ÎnaltPreasfinţitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, avenit în sprijunul persoanelor defa-vorizate din cadrul Parohiei Revetiş,care au beneficiat de produse ali-mentare în cadrul parteneriatuluinaţional ,,Masa Bucuriei” derulat decătre Patriarhia Ortodoxă Română şiSelgros Cash& Carry; oferindu-le omângâiere sufletelor şi vieţiilor lor.„Maica Domnului fiindmângâierea celor necăjiţi şi întristaţi,pentru că orice gest de dragoste venitădin inimă este bineplăcut lui Dum-nezeu”.Este frumos să dăruieşti! Îţi oferăprobabil una din cele mai mari satis-facţii pe care le poate avea omul înviaţă. Momentul în care vezi bucuriasinceră din ochii celui căruia i-ai dăruite suficient pentru a te face să te simţiîmplinit şi e greu să substitui cu altce-va această trăire. Un Sfânt Părintespune-a: „Cât dăruieşti mai mult cuatât vei primi mai mult”.De aceea, pentru cei ce au simţitpurtarea de grijă a Maicii Domnuluiprin lucrarea Bisericii, dar şi pentrutoţi ceilalţi dreptmăritori creştini,

Maica Domnului neîncetat „ e maicamereu gata să ierte, să se roage, săîndrăsnească a cuprinde pe Domnulcu temeritatea ei de mamă şi să-Lroage pentru sărmanii muritori”.Se poate verifica prin date statistice căBiserica satului este cartea de vizită acomunităţii în care trăieşti. Acolo undeBiserica este îngrijită şi şcoala şiprimăria şi alte instituţii locale confir-mă zicala că: „ Omul sfinţeşte locul”.
CERCURI MISIONARE

În luna August au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoareleparohii arădene:- Protopopiatul Arad: Comlăuş;Sântana I;- Protopopiatul Ineu: Apateu;Arăneag; Filia Avram Iancu;- Protopopiatul Lipova: Căpruţa;- Protopopiatul Sebiş: Băneşti;Crocna; Prunişor;(mai multe detalii se află pe pag-ina WEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro).
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Duminică, 05 august – A bine-cuvântat lucrările de la biserica Paro-hiei Brusturi cu filia Buceava, Proto-popiatul Sebiș și a slujit SfântaLiturghie, predicând despre ,,Valoa-rea omului” (cf. Rom. 15; Matei 9); deasemenea a hirotesit pe preotul parohAndrei Zadic întru sachelar. A parti-cipat la slujba Vecerniei  de la ParohiaButeni, cu un cuvânt de învă[ătură.MarOi, 06 august – A săvârşitSfinta Liturghie, la Mănăstirii Hodoş-Bodrog, predica având titlul ,,VederefaMă către faMă” (cf. I Cor. 13,12).După săvârşirea Sfintei Liturghii,Chiriarhul arădean a oficiat o slujbăde pomenire pentru vrednicul deamintire episcop al Aradului, Visa-rion Aştileanu, la 35 de ani de la tre-cerea la cele veşnice, în anul 1984,tocmai la acest mare praznic.Miercuri, 07 august – A partici-pat la lansarea căr[ii „Consemnări”care a avut loc în Sala Astra de laBiblioteca Jude[eană „Alexandru D.Xenopol” din Arad, rostind un cuvântde evocare istorică.Joi, 08 august – A prezidat şedin-ţa Permanenţei Consiliului Eparhial.Duminică, 11 august – A săvâ-rșit Sfânta Liturghie, predicând des-pre ,,Pâinea noastră cea de toate zile-le” (cf. I Cor. 1; Mt. 14). A cercetatșantierul de pictură de la noua biseri-că din Cadăș-Silvaș, apar[inătoareParohiei Șega I, dând îndemnurilecuvenite.

Miercuri, 14 august – A săvâ-rșit Vecernia cu Litie la Mănăsti-rea Arad-Gai, rostind cuvânt deînvă[ătură.

Joi, 15 august – A slujit SfântaLiturghie la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, dimpreună cu PreasfinţitulPărinte Lukijan, Episcopul ortodox

sârb de Budapesta şi administrator alEpiscopiei Ortodoxe Sârbe de Timi-şoara. Predica Chiriarhului arădean afost pusă sub titlul ,,Masa Preacura-tă a pâinii vieMii”, (cf.Filip. 2; Lc. 10).La finalul Sfintei Liturghii, Preasfin-ţitul Părinte Lukijan i-a acordat Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei, Ordi-nul Gradul I al Episcopiei OrtodoxeSârbe de Timişoara. În după-amiazazilei a săvârșit slujba Vecerniei și asfin[it noul iconostas de la bisericadin Parohia Firiteaz, ProtopopiatulArad, rostind un cuvânt de învă[ătu-ră, legat de hram.Duminică, 18 august – A fostprezent în Catedrala episcopală„Învierea Domnului” și „Sf. ProrocIlie Tesviteanul” din Caransebeș,unde a avut loc slujba prohodire amamei Preasfin[itului Părinte Lucian,Episcopul Caransebeșului, doamnaMaria Mic, care a fost înmormântatăîn cimitirul mănăstirii „IzvorulMiron” – Românești. Miercuri, 21 august – A partici-pat la conferin[a „Orașul Arad, încontextul istoric al României Mari”,rostind un cuvânt adecvat. A acordatun interviu la Reședin[a arhiepisco-pală pentru televiziunea Trinitas TVcu tema: „ViaMa și activitatea Patriar-hului Iustin Moisescu”.Joi, 22 august – A participat laîntâlnirea care a avut loc la PrimăriaMunicipiului Arad, cu Excelen[a Sa,Domnul Fuad Karim Saliba KOKA-

LY, Ambasadorul Palestinei înRomânia și Domnul Anton SAL-MAN, Primarul Orașului Betleem. Aparticipat la ședin[a extraordinară aConsiliului Local al MunicipiuluiArad, organizată cu prilejul ZilelorAradului, edi[ia 2019. Tot în aceastăzi a prezidat şedinţa PermanenţeiConsiliului Eparhial.Sâmbătă, 24 august – A primitla Mănăstirea Hodoș-Bodrog delega-[ia din Palestina înso[ită de DomnulAnton SALMAN, Primarul OrașuluiBetleem.Duminică, 25 august – A săvâ-rșit Sfânta Liturghie la bisericaParohiei Vinga, predica fiind rosti-tă de Înaltpreasfin[itul Părinte Ioan,Mitropolitul Banatului care a tâlcuitpericopa evanghelică (cf. Matei 17,14-23). La finalul Sfintei Liturghii,Înaltpreasfin[itul Părinte Timotei i-a oferit preotului paroh Răzvan Sasdistinc[ia de iconom, în semn deapreciere pentru activitatea pasto-ral-misionară desfășurată în Paro-hia Vinga. În după-amiaza zilei aparticipat în biserica parohială Gră-diște I, la Adunarea Oastei Domnu-lui pe Zară, rostind un cuvânt oca-zional. Miercuri, 29 august – A săvârșitSfânta Liturghie în Catedrala istorică,predica fiind pusă sub titlul „Sfârșitde cale” (cf. Fp. 13; Mc. 6). Pr. Dr. Vasile Cucu – Secretar eparhial

Itinerar chiriarhal al ÎnaltpreasfinOitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, August 2019

AGEN�IA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

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

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

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

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

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

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

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

Agen[ia de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participa[i la un pelerinaj în Georgia
și Armenia. Printre obiectivele pelerinajului,
men[ionăm: Biserici, monumente istorice,
clădiri și pie[e din Erevan, locașurile de
închinare din Georgia sunt unice în lume,
printre acestea men[ionăm: Catedrala Sioni,
Mănăstirea Jvari, Mănăstirea David Gareja etc.

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

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


