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Cu dragoste părintească, binecu-vântăm pe toţi elevii, părinţii şi cadreledidactice din învăţământul preuniver-sitar, la începutul anului şcolar 2019-2020.Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române a declarat anul 2019ca An omagial al satului românesc (alpreoţilor, învăţătorilor şi primarilorgospodari).Prin această iniţiativă, s-a dorit ev-idenţierea faptului că satul este spaţiulîn care s-au format şi păstrat, de-a lun-gul timpului, multe dintre valorilespirituale, culturale şi identitare, trans-mise până în zilele noastre.În acest sens, relevant este mod-elul scriitorului şi dascălului Ion Cre-angă, cel care a valorificat resurselesufleteşti ale ţăranului român şi a îm-binat armonios dragostea pentru copiicu darul povestirii: „Hai mai bine de-spre copilărie să povestim, căci eaeste veselă şi nevinovată şi dreptvorbind, acesta-i adevărul”(„Amintiridin copilărie”, capitolul II).Satul românesc nu mai este astăzice era cu mai mulţi ani în urmă. Înmulte sate, locurile natale sunt părăsite

de către generaţiile tinere, mulţi eleviprovin din familii dezavantajate dinpunct de vedere economic, accesul laeducaţie este limitat, iar solidaritateadintre oameni este tot mai redusă,sătenii înstrăinându-se de propriulpământ şi de propria lor identitate.Biserica Ortodoxă Românăsusţine educaţia în mediul rural, orga-

nizând proiecte de prevenire şicorectare a fenomenului de părăsiretimpurie a şcolii, aşa cum este Proiec-tul Alege Şcoala!(etapele IV, V şi VI),organizat în parteneriat cu Fun-daţia World Vision România.Totodată, prin continuarea Progra-mului cateheticHristos împărtăşit copi-ilor, prin organizarea de tabere şi

activităţi educaţionale, Biserica doreştesă încurajeze copiii şi tinerii să-şi trăiascăviaţa în comuniune de iubire cu Dum-nezeu şi oamenii, după îndemnul Sfân-tului Apostol Pavel: „Drept aceea săurmărim cele ale păcii şi cele ale zidiriiunuia de către altul” (Romani 14, 19).Acolo unde există cooperarestrânsă între preot, primar şi învăţător,

se creează speranţă mai multă şi co-muniune spirituală mai intensă.Astăzi, atât în mediul rural, cât şiîn mediul urban, Familia, Biserica şiŞcoala sunt chemate să ofere copiilorşi tinerilor ajutorul necesar dezvoltăriilor atât în plan personal, cât şi comu-nitar, să cultive libertatea, respons-abilitatea şi demnitatea persoaneiumane, într-o lume marcată profundde individualism şi secularizare.Cu prilejul începutului anului şco-lar 2019-2020, ne rugăm Mântuitoru-lui nostru Iisus Hristos, „Învăţătorul şiDomnul” (Ioan 13, 13), să luminezeşi să umple de pace şi bucurie sufletelecopiilor şi tinerilor, precum şi alepărinţilor, învăţătorilor şi profesorilorcare îi ajută pe elevi să fie o binecu-vântare pentru poporul român, pentruprezentul şi viitorul României!† DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române
*Mesajul Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, la începutul noului an şcolar2019-2020

În discursul său de recep^ie laAcademia Română din 5 iunie1937, intitulat „Elogiul satuluiromânesc”, poetul și filosofulromân Lucian Blaga dezvolta defapt metafora sa poetică „veșnicias-a născut la sat” și argumenta căsatul românesc este „singura pre-zen^ă vie încă, deși nemuritoare,nemuritoare deși așa de terestră,este unanimul nostru înaintaș fărănume”1. Pe lângă percep^ia atem-porală a istoriei de către ^ăran, pecare o subliniază Lucian Blaga,expresia ,,veșnicia s-a născut la
sat” poate semnifica și faptul că lasat, mai mult decât la oraș, pot fimai ușor percepute și apreciate pre-zen^a Creatorului în natură, valoa-rea naturii înconjurătoare ca dar allui Dumnezeu, ce trebuie cultivat înrela^ie de recunoștin^ă fa^ă deDăruitor, precum și legătura indi-solubilă dintre cult și cultură, avândca bază agricultura, activitatea de zicu zi a ^ăranului român. Ne întrebăm astăzi dacă satulromânesc mai trăiește, cum consta-ta Lucian Blaga, în „zariștea cos-mică”, sau dacă ^ăranul român maipoate să determine „destinul nostruca neam, ca stat și ca putere cultu-rală”, cum spera Liviu Rebreanu.Este limpede pentru noi to^i căsatul românesc nu mai este astăzitot ceea ce Lucian Blaga și LiviuRebreanu considerau că este cu maibine de 70 de ani în urmă, dar nicinu se poate spune că nimic din ce afost în trecut nu mai poate fi recu-perat sau cultivat astăzi, ca urmarea unor rupturi profunde existenteîntre istoria sau tradi^ia bogată asatului românesc și situa^ia luiactuală.

Satul nostru românesc a tezau-rizat o mul^ime de valori spirituale,morale și culturale care trebuieaduse din nou în actualitate, fără acădea însă într-o nostalgie a repeti-^iei trecutului. Din nefericire, înzilele noastre se constată o criză asatului românesc atât din punct devedere practic cât și spiritual.Astăzi, satul românesc este oare-cum răstignit între idealizare nos-talgică și abandonare practică, întreidentitate tradi^ională și supra-vie^uire precară. În ceea ce priveștereligiozitatea rurală, aceasta s-a for-mat în timp, conform unei dinamiciproprii. De altfel, dinamica însăși asatelor este, mai mult sau maipu^in, diferită de cea a orașelor, faptce face ca, satul românesc să sesitueze în prezent „pe o cumpănă,între tradi^ie și modernitate, cubalan^a înclinată cert către moder-nitate”2.Cu toate acestea, în foarte multecomunită^i rurale din România,preotul a rămas singurul om de cul-tură și spiritualitate, de sprijinmoral și duhovnicesc, întrucât doarinstitu^ia Bisericii mai este activă.De aceea, alături de calită^ile salede sacerdot, de liturghisitor și pre-dicator de înaltă voca^ie și sensi-billitate duhovnicească, preotul tre-buie să fie un apropiat al tuturorcredincioșilor, căutând să le fiesprijin acestora din toate punctelede vedere. Misiunea sa sfântă și sfin^itoarenu se restrânge doar la sfintele sluj-be, în ambian^a bisericii, ci seoglindește și se reflectă în întreagasa via^ă și activitate. El nu estepreot doar în biserică sau în reve-rendă, ci este preot și când slujește,

dar și când sfătuiește, și când seroagă, dar și când muncește fizicsau intelectual, alegând acele acti-vită^i și preocupări compatibile slu-jirii sale, și în familie, dar și însocietate sau între oameni. În cămi-nul său sau în sânul familiei celemari – parohia sa –, în biserică sauîn casa sa, ori a enoriașilor săi,preotul trebuie să fie constant șiconsecvent, convingător și coerentîn activită^ile sale, un real repermoral, din al cărui exemplu șiurmare, săteanul să-L descopere peDumnezeu și să caute să se apropiede El. Dacă în biserică și în modsuprem, în Sfânta Litughie, preo-tul se vădește a fi un autentic sacer-dot, „înger în trup”, „om ceresc”, cerăspunde exemplar chemării saledivine, în rela^iile sale cu păstori^iisăi, el se descoperă pe sine a fi unom printre oameni, dar mai presusdecât aceștia, prin crez și conduită,un „înger pământesc”, căci lucrareapreotului îl obligă pe acesta săcaute a deveni „înger trupesc și omceresc, model de cură^enie duhov-nicească și sfin^enie, prin care săcucerească pentru via^a în Hristospe credincioșii săi”3.Întreaga sa via^ă trebuie să deamărturie despre sublimitateaînvă^ăturii de credin^ă creștine, înslujba căreia s-a angajat deplin,despre superioritatea și spirituali-tatea adevărurilor religioase orto-doxe. Pentru adevăratul slujitorbisericesc, Preo^ia devine „un stilde via^ă”4, propriul său fel de a fi,ra^iunea esen^ială și scopul existe-n^ei și a lucrării sale.Pe bună dreptate s-a afirmat căpreotul are în mijlocul credincioși-

lor săi, pe plan religios, o situa^iedeosebită, o misiune și o autoritatespirituală care se întemeiază peharul special al preo^iei, primit lahirotonie, că, în parohia sa, el esteun slujitor al lui Dumnezeu, unreprezentant sau delegat al Mântui-torului pentru continuarea lucrăriiSale de mântuire a sufletelor, unorgan al Sfântului Duh pentru sfi-n^irea și conducerea credincioșilorpe căile mântuirii. În comunitateaîncredin^ată lui spre păstorire, preo-tul este un învăAător al credincioși-lor săi, un povăAuitor sau conducă-tor sufletesc și totodată un sfinAitoral ei. El îi înva^ă cuvântul Evan-gheliei, îndeosebi prin predică șicateheză, îi călăuzește pe caleaaspră a mântuirii, împărtășindu-leînvă^ătura de credin^ă și de via^ăcreștină, sfătuindu-i, încurajându-i pe drumul virtu^ilor morale, mus-trându-i sau cercetându-i la nevoie,și tot el este cel care sfin^ește via^a

lor, punându-le la îndemână harul,binecuvântarea și ajutorul lui Dum-nezeu, prin sfintele slujbe săvârși-te de el”5.În cadrul comunită^ii rurale,preotul nu este un membru oareca-re, ca un număr dintr-o sumă, cieste solul și slujitorul lui Hristos,de^inătorul unui har special, admi-nistratorul Sfintelor Taine, craini-cul cuvântului lui Dumnezeu, păs-torul duhovnicesc al multora. Luinu-i sunt îngăduite lipsurile și păca-tele pe care este chemat a le îndrep-ta la al^ii. În grija și în răspunderealui se află mântuirea fiecăruia din-tre credincioșii ce i-au fost încredi-n^a^i de chiriarh prin hirotonie șitrimitere la parohie. De conduitalui depinde, în mare măsură, șiprestigiul tagmei preo^ești și chiaral Bisericii. Pr. Vlad – Sergiu Sandu Parohia FiriteazContinuare în pagina 4

Școala şi Biserica susKin educaKia elevilor de la sate şi orașe*

Preotul – părintele, fratele și prietenul săteanului român
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ÎnvăKătorul Petru Maler (Moaler) Câmpeanu (1802?-1893)

Facem menţiunea de la începutcă anul naşterii, 1802, l-am stabilitprin aproximare deductivă. El nuapare în nici un elaborat ştiinţificdin câte s-au făcut asupra personali-tăţii lui. Ştim precis că el a absolvitPreparandia din Arad în anul şcolar1820-1821 (Vezi,Teodor Botiş, Isto-ria Școalei Normale (Preparandia)și a Institutului teologic ortodox-român din Arad, Editura Consisto-riului, Arad, 1922, p. 422). S-a năs-cut în comuna Grăniceri de astăzi,Otlaca cu denumirea mai veche, dinera dominaţiei maghiare. Un tânărcare devenea absolvent al acesteişcoli, în general, avea în jur de 18-20 de ani. Au fost şi excepţii cândabsolvenţii erau deja învăţători fărăstudii de specialitate unii fiind chiarşi căsătoriţi, deci depăşind vârsta de20 de ani (vezi cazul lui înv. MoiseBota), ceea ce n-a fost cazul luiPetru Moaler. De aceea am stabilit,cu aproximaţie anul naşterii sale înjur de 1802, poate 1801. Oricum, laînceputul sec. al XIX-lea pe piatrade mormânt de la moşia domnitoru-lui Mihail Sturdza din loc. Miclău-şeni jud. Roman, unde el s-a retrasdupă 1848 şi unde a şi murit, aparescrisă data de 1809. Acest an neduce la constatarea că el ar fi avut12-13 ani când a absolvit Preparan-dia, ceea ce nu pare, câtuşi de puţin,plauzibil.De asemenea, numele său, aşacum este înscris în catalogul absol-venţilor Preparandiei din Arad a fostdoar de Moaler Petru, numele defamilie fiind „MOALER”. Mai târ-ziu, el şi-a adăugat drept nume defamilie pe cel de „CÎMPEANU” înperioada când se afla la studii uni-versitare în Ungaria. ConstantinMerişca1 singurul său biograf depână acum afirmă că numele deCâmpeanu era al mamei sale. Maimult avansează ideea că mama lui,cu nume de Câmpeanu ar fi fostrudă cu familia Veronicăi Miclea,care de fată se numea tot Cîmpeanu,din inima Apusenilor, loc. Câmpeni.Tot ceea ce e posibil! Nu poate fiexclusă o asemenea direcţie expli-cativă a numelui pe care el îl va uti-liza mai tot timpul. întrebarea ceapare, în mod legitim, este care săfie cauza renunţării la numele tată-lui de Maller (Maler sau Moaler)?Să fie dovada unor posibile tensiuniîntre el şi tatăl său, tensiuni care să-l fi determinat la a abandona purta-rea, în continuare a numelui tatălui,în fapt, de familie, nume pe caredocumentele şcolare ale Preparan-diei din Arad îl confirmă ca fiindsingurul la momentul anilor 1819-1821. Noi lansăm şi această supozi-ţie de tip interogativ precum şi ceaîn baza căreia numele de CÂM-PEANU să fie derivat de la „Câm-pie ”, zona geografică natală. În vre-mea studiilor preparandiale dinArad, acest nume/prenume nu-1folosea, îndeosebi în actele şcolii,din moment ce în catalogul absol-venţilor pe anul 1820-1821 el nuapare. (Vezi, în acest sens la TeodorBotiş, op. cit., p. 422, poziţia 17 dinlista absolvenţilor). Este elocventfaptul că pe Coperta tezei sale dedoctorat apare scris de el însuşi,totuşi, complet, sub formă demanuscris, impecabil caligrafiat, înformă latinizantă „PETRUM MAL-LER CÂMPEANU” (vezi, în acestsens imaginea foto, reprodusă a foiide titlu a tezei sale de doctorat laConstantin Merişca, op. cit). Deci,greşeşte Merişca atunci când spunecă universitarul nostru a început săfolosească numele de Câmpeanu

odată ce s-a mutat la Iaşi. Se vede,prea bine, că el a început să folo-sească numele complet de PetruMaller Câmpeanu încă din perioadastudiilor academice din Ungaria. Deasemenea, precizăm că în volumullui T. Botiş mai apar doi absolvenţicu nume de Moaler/Maler, şi anumeMOALER TEODOR, de origine totdin Otlaca satul de naştere şi al luiPetru. Toader, după aceeaşi sursăcitată a absolvit mai înainte dePetru, respectiv în august 1815, fiinda patra promoţie de absolvenţi dePreparandie arădeană, cu durata destudii de 15 luni. În aprecierea noas-tră credem că acest Moaler Teodora fost, poate, un frate mai mare al luiPetru, născut fiind, probabil prinjurul anilor 1795, deci sf. sec. alXVIII-lea. Un alt absolvent al Pre-parandiei din Arad, născut în aceeaşilocalitate cu cei doi MOALER-Otla-ca a fost MALER ATANASIE. El aabsolvit Preparandia în anul şcolar1835-1836. (Ibidem, p. 418 şi 432).Să reţinem că acest Atanasie apareîn documentul absolvenţilor şiputem presupune că şi în alte docu-mente şcolare preparandiale cunumele de familie „MALER” şi nuMOALER. În fapt, era o altă varian-tă a aceluiaşi nume, căci acest numeeste derivat din substantivul german„der MALER”care în româneşteînseamnă „pictor, zugrav” Posibilcă cei trei mai de sus descindeau dinstrămoşi care erau zugravi de profe-sie. S-ar putea ca PETRU, absol-ventul nostru din 1820 -1821 să nufi agreat acest nume, din momentce mai toate lucrările sale scrise şitipărite în perioada cât timp func-ţionase la Buda şi Pesta apoi la Iaşi,în înalte demnităţi pedagogice şiculturale, a semnat sub forma: „P.M. CÂMPEANU” (în 1838, în mai1848) şi „PETRU M. CÂMPEA-NU” în martie 1880. Sub acestenume el a semna „Cuvânt rostit însala Academică în 9 octombrie1838, la prilejul vizitaţi(ei), ce aufăcut Şcoalelor înalt Preosf.(inţitul)C. C. VENIAMIN COSTACHEArhiepiscop şi Mitropolit al Moldo-vii şi Sucevii; întâiul epitrop a învă-ţăturilor publice cavaler. – dedoct.(or) P. M. CÎMPEANU, pro-fesorul de Filosofie şi InspectorulInstitutului Academic, (I)EŞII, înTipografia Albinei, 1838”. A doualucrare de seamă pe care a elaborat-o Petru Cîmpeanu a fost „GRA-MATICA ROMÎNEASCĂ” elabo-rată în mai 1848 şi care a fosttipărită în 1848 la Iaşi. Acest volumexcelent pentru vremea sa şi careeste precedat de o PRECUVÂNTE-RE „de mare fineţe interpretativă araportului dintre LIMBĂ-CULTU-

RĂ-NAŢIUNE, în care spune lim-pede şi patetic că „LIMBA ESTETERMOMETRUL UNEI NA -ŢIUNI; GRADUL CULTURIINAŢIONALE, CE ACUM SESUIE ACUM SE DESCINDE ÎNTERMOMETRUL ACESTAARATĂ SCHIMBAREA TIMPU-LUI ÎN ATMOSFERA NAŢIO-NALĂ...”. Precuvântarea, în apre-cierea noastră este încântătoare prinlimbajul folosit, extrem de modem,şi profunzimea filosofico-istorică pecare o exprimă pentru a demonstra,mai mult decât persuasiv, relaţiaarmonică dintre limbă, cultură şinaţiune.Un alt volum, de fapt ultimul,tot din domeniul filologiei româ-neşti pe care l-a elaborat în martie1880, către sfârşitul vieţii sale, retrasfiind pe moşia domnitorului Mol-dovei paşoptiste Mihail Sturza de laMiclăuşeni, jud. Roman, în singu-rătate şi izolarea de neînţeles înraport cu atmosfera culturală a Iaşu-lui, a fost „GRAMATICA ROMÂ-NEASCĂ” de PETRU. M. CÂM-PEANU Dr. de Filosofie, fostprofesor de Filosofie şi de Dreptulnatural la Academia din Iaşi, Direc-tor de Gimnasiu, Provisor la Inter-natul academic şi Bibliotecar la Uni-versitate, Ediţiunea a doua,prelucrată din nou cu un adaus lagramatica generală... Iaşi, Tipo-Litografia H. Goldner, 1880. Dacăprimele două opuri au fost elabora-te şi tipărite în caractere chirilice,ultimul op a fost scris şi tipărit cucaractere latineşti. Este demn deobservat că în nici una din tipăritu-rile mai sus amintite nu se semnea-ză cu numele său de familie „MOA-LER” aşa cum a apărut în catalogulabsolvenţilor de la Preparandia dinArad. De renunţat la el nu putemafirma că ar fi renunţat din momentce îl marchează discret doar sub ini-ţiala „M”, alături de cea de „P”.Noul nume de familie, cu care sem-nează aceste volume este cel de„CÎMPEANU”. Motivele care l-audeterminat la o asemenea conduitănu le ştim; probabil că cel de„MOALER” nu-1 mai considerareprezentativ spre a ieşi în lumeapublicisticii cu el.Am stăruit asupra acestor che-stiuni din biografia onomasticii salepentru că ni se pare potrivit a neexprima opinia în legătură cu aceas-tă problemă care sperăm că ar eli-mina unele nedumeriri, care inerentpot apare în legătură cu această per-sonalitate, cea mai marcantă, în opi-nia noastră, ce a ieşit de pe băncilePreparandiei arădene, din toată exis-tenţa ei de până acum. De ce afir-măm acest lucru ? Pentru că Petru

Moaler/Maler Cîmpeanu a ajunsprofesor şi Rector al AcademieiMihăilene din Iaşi, director alBibliotecii Centrale UniversitareIaşi, al Teatrului ieşean şi Inspec-tor, după cum singur spune, al Aca-demiei Mihăilene. Pentru activita-tea sa cultural-ştiinţifică dindomeniul filologiei române Acade-mia Română l-a cooptat între mem-brii ei de onoare începând cu data de1 septembrie 1879. Aşadar, este pri-mul absolvent de Preparandie ară-deană care a fost înnobilat cu celmai înalt titlu ştiinţific şi academic,acela de academician. Îi va urma,peste opt decenii, în perioada anilor1950, EMIL PETROVICI, cel careva deţine şi funcţia de rector al Uni-versităţii din Cluj. Acesta a absolvitînsă secţia teologică din cadrul Insti-tutului Pedagogic-Teologic OrtodoxRomân din Arad. În egală măsură,până acum, potrivit cercetărilor isto-rice el este şi primul fiu al Araduluicare a intrat în forul suprem al lite-relor, române, al ştiinţei şi culturiiromâne, Academia Română.După terminarea studiilor pre-parandiale din Arad, 1819-1821, încuprinsul cărora a fost foarte bineapreciat de către dascălii săi dinArad, tânărul fiu de plugari din satulGrăniceri va funcţiona trei ani caînvăţător în Oradea. Nu s-a mulţu-mit doar cu acest statut. În conse-cinţă, se va înscrie la Facultăţile defilosofie şi ştiinţe juridice a Univer-sităţii din Pesta. Aici îşi va susţinedoctoratul în filosofie în anul 1834cu teza: „Principia Philosophiae Uni-versalis2. Încă din perioada studiiloruniversitare a fost atras de problemede filologie şi metodica predării,drept pentru care traduce douălucrări după doi autori maghiari pecare le şi tipăreşte sub titlul „Modulînvăţării”, în anul 1831 şi a doua„Gramatica ungurească”, în anulurmător. Între 1832-1833 este anga-jat ca secretar la Deputăţia fonduri-lor şcolare din Pesta. Anul 1836 îirezervă cea mai mare deschidereprofesională a vieţii sale – intrarea înspaţiul Academiei Mihăilene dinIaşi, ca profesor de filosofie şi dreptnatural unde va rămâne până în1848. În fapt, el l-a înlocuit pe bănă-ţeanul Eftimie Murgu. În perioadaactivităţii sale în Iaşi, deţinând şifuncţia de bibliotecar al Universită-ţii el a fost bine apreciat de cărtură-rimea Moldovei epocii sale, inclusivde domnitorul Mihail Sturdza.Cunoscător al limbilor latină,italiană, spaniolă, germană, maghia-ră el se va impune ca o personalita-te a Iaşilor secolului al XIX-lea(1836-1880), opera sa afirmîndu-1ca un autor de manuale, vezi „Abe-cedariu latin” 1847 şi ca un explo-rator al problemelor gramaticiiromâne. Prin cele două „Gramaticiromâne” din 1848 şi 1880 el va con-tribui, în cele din urmă, la limpezi-rea problemelor iscate în dezbate-rea cultural românească filologicăşi în cele din urmă la biruinţa prin-cipiului fonetic în locul celui eti-mologic în scrierea şi rostirea lim-bii române. Această strădanie a saa fost recunoscută de cel mai înaltfor ştiinţific, literar şi culturalromânesc, Academia Română, ceeace a făcut ca el să fie cooptat camembru al ei, aşa cum am maispus, începând din 1 sept. 1879.Propunerea pentru o asemenearecunoaştere a meritelor sale cultu-ral-fîlologice de către cel mai înaltfor cultural, ştiinţific şi literarromânesc a făcut-o învăţatul arde-lean August Treboniu Laurean.

Petru Moaler Cîmpeanu arămas în relaţii culturale cu Aradulsău adolescentin. Devine membrual Astrei Arădene îndată după con-stituirea ei. A întreţinut relaţii cudascălii Preparandiei precum Ale-xandru Gavra dar mai cu seamă cuAtanasie Şandor cel care avea şi elpreocupări de filologie româneas-că. Biografia lui intelectuală estefoarte greu a fi reconstituită dinperspectiva raporturilor pe care,probabil, el le-a întreţinut cu mari-le personalităţi ale culturii Moldo-ve şi ale Iaşilor anilor 1836-1890,din moment ce nu se găsesc probedocumentare în acest sens. Suntemtentaţi să lansăm ipoteza că în des-tinul său, probabil revoluţia paşop-tistă moldoveană a produs o frac-tură ce-1 va duce în izolareanemeritată şi greu de înţeles. Cre-dem că el era un pro domnitorMihail Sturdza3. Or, se ştie, preabine că revoluţia care a început laIaşi a fost potrivnică domnitoruluicare la rându-i se opune curentuluirevoluţionar. Apoi, să nu uităm căPetru Maller Cîmpeanu se va retra-ge la conacul familiei domnitoruluide pe moşia de la Miclăuşeni.Acolo, el se va ocupa de creştereaşi buna instrucţie şi educaţie a celordoi fii ai domnitorului: Mihai şiDimitrie A. Sturdza. Mai mult,după spusele lui Titu Maiorescu, i-a însoţit pe cei doi fii la studii înGermania. În Jurnalul său Maio-rescu recunoaşte că profesorulCîmpeanu pe când se afla cu fiiidomnitorului în Germania l-a ajutatcu o sumă de bani, împrumutată caşi alte dăţi, sumă pe care, pemoment, atunci, nu o avea, spre a-şi susţine doctoratul la Giessen înanul 1859. În virtutea relaţiilor din-tre Cîmpeanu şi familia Maiorescua întins mâna ajutătoare, mai tână-rului Titu Maiorescu4.Incontestabil prof. academicianPetru Moaler Câmpeanu a repre-zentat o punte de legătură întreTransilvania, respectiv Crişana şiMoldova, şi România. El a contri-buit, prin munca lui la afirmareaIaşilor ca o capitală a culturii româ-neşti. Prin valorile culturale pe careel, precum Eftimie Murgu şi alţiardeleni ajunşi în Iaşi precumDamaschin Bojinca, Simion Băr-nuţiu, Nifon Bălăşescu le-au difu-zat în spaţiul moldav, respectiv însufletele tinerilor lor studenţi, aucontribuit la plămădirea acelei uni-tăţi sufleteşti şi culturale care vasta la temelia unităţii politice din1918.Este mai mult decât regretabilcă Petru Moaler Câmpeanu şi-aautoimpus un exil, un izolaţionismexistenţial după 1848. Se ştie foar-te bine că el prin înaltele demnităţiculturale pe care le-a ocupat în cul-tura Iaşilor 1836-1848 a intrat înrelaţie cu toată acea pleiadă strălu-cită de cărturari şi oameni politiciîn frunte cu Gheorghe Asachi, cumitropolitul Moldovei VeniaminCostache, cu Mihail Kogălniceanu,cu fraţii Vasile şi Ioan Alecsandri.Câte acte personale, corespondenţănu s-au pierdut şi care ar fi repre-zentat surse importante pentru isto-ric în vederea scrierii unui portret decărturar. Dar el, se pare că, nu dădeaimportanţă unor asemenea lucruri,din moment ce nici date biograficemai consistente nu a vrut să lase pos-terităţii, nici măcar o fotografie nu afost descoperită până acum, repre-zentându-l. 
Continuare în pagina 3
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ÎnvăKătorul Petru Maler (Moaler) Câmpeanu (1802?-1893)

Înhumarea preoKilor martiri din Șimand Cornel LeucuKași Cornel Popescu
Tumultosul an 1919 s-a dovedit afi un an al jertfelor aduse pe altarulcredin^ei și al neamului. Mul^i românidin păr^ile vestice, de toate categoriilesociale, au fost condamna^i abuziv șiexecuta^i fără drept de apel de cătrebandele bolșevice maghiare. Până laocuparea teritoriilor românești de cătreArmata română, trupele maghiare alelui Béla Kun au terorizat și însângeratcomunele și satele românești. Victoriadefinitivă a Armatei române s-a fina-lizat prin ocuparea Budapestei și înlă-turarea regimului comunist a lui BélaKun, la data de 4 august 1919 (despresuferin^ele românilor din aceastăperioadă, vezi broșura: La cincispre-zece ani dela desrobirea JudeAuluiArad, Biblioteca Ligii Antirevizionis-te Arad, nr. 1, Tiparul Tipografiei Die-cezane, Arad, 1934).Cei doi preo^i, Cornel Leucu^a(1889-1919) și Cornel Popescu (1886-1919), slujitori ai altarului Bisericiiortodoxe române din Șimand, au fostridica^i de detașament de unguri aflatsub comanda locotenentului EndrészJózsef din Șimand și care ac^ionau pelinia Sântana-Otlaca. În noaptea de 8/9aprilie 1919 au fost uciși între hotare-le Șimandului și ale Socodorului, lângăun pârâu numit Canalul Morilor. Dupăce au fost maltrata^i și uciși trupurilelor au fost aruncate în acest pârâu. Înzilele Sfintelor Pătimiri ale Mântuito-rului trupurile celor doi martiri au zăcutpe fundul pârâului. Din tradi^ia oralăpăstrată cu sfin^enie de șimăndani, darși din presa vremii (Românul, anul IX(1920), nr. 8, p. 1 și Biserica și Școala,anul XLIII (1919), nr. 16-23, pp. 2-3 șinr. 48, p. 3) aflăm că în ziua de Paști,prin lucrare dumnezeiască, apa a scăzutîntr-atât încât s-au văzut trupurile mar-tirilor. Anun^at de niște oameni, careîntâmplător au trecu pe acolo, preotuldin Socodor a luat trupurile preo^ilor șile-a înmormântat provizoriu, într-unloc comun pentru a le feri de profana-re, până după trecerea urgiei.Momentul înhumării lor lângăaltarul Bisericii din Șimand, a avut locîn data de 9/22 mai, într-o zi de joi, cu

mare solemnitate. Asupra acestuimoment se va opri articolul nostru.Nefericitul eveniment al uciderii lor,derularea faptelor și a circumstan^elorau fost prezentate în mai multe rânduriși scrieri. Cea mai recentă și amplădescriere o găsim în monografia decurând apărută: Gabriel Gosta, Car-men-Cornelia Gosta, Biruit-a Crucea.Scurte consideraAii istorice asupraBisericii ortodoxe din Șimand, Editu-ra Arhiepiscopiei Aradului, Arad,2019, pp. 20-26. Despre înhumarea lornu s-a știut mai nimic. Recentele noas-tre cercetări au dus la descoperireaunui articol în revista eparhială caredescrie pe larg acest moment („Marti-rii neamului din Șimand”, în: Bisericași Școala, anul XLIII (1919), nr. 16-23,pp. 2-3). Potrivit relatărilor redactoru-lui acestui articol vom reactualiza șinoi solemnul și impresionantulmoment al înhumării trupurilor celordoi martiri, mai cu seamă la împlinireaunui veac de la jertfa lor.Așa cum am amintit, slujba pro-hodului a avut loc în data de 9/22 mai1919 în Biserica din Șimand. Pentruacest moment au venit 30 de preo^idin satele din împrejurimi și aproxi-mativ 3000 de oameni. Din Arad auvenit cu un tren special subprefectuljude^ului Nicolae Mladin înso^it demul^i intelectuali, corul InstitutuluiTeologic din Arad înso^it de doi pro-fesori și de rectorul acestuia, Dr. Teo-dor Botiș, precum și un pluton de sol-da^i români sub comanda unuisublocotenent. Datorită numărului marede credincioși slujba prohodului s-a ̂ inutafară „pe o colină mică, lângă cimitir pemarginea drumului”. După săvârșireaslujbei prohodului, Dr. Teodor Botiș aînut prima cuvântare, ca reprezentant alConsistoriului arădean. În înflăcărata sacuvântare rectorul teologiei arădene arostit: „Prin acești mor^i s-a făcut învie-rea noastră, după cum și învierea lumiis-a făcut prin Mântuitorul ei. Ei suntmartirii neamului și cu cuviin^ă ne ple-căm în fa^a sfintelor oseminte care auajuns prin cea mai mare virtute, princonștiin^a datoriei lor, în analele diece-

zei, a institutului și a neamului româ-nesc, ca dovadă de înăl^imea sufletuluiacestor doi preo^i și păstori sufletești aicomunei Șimand”.A urmat panegiricele pentru preo-^ii martiri, rostite de către preotul dinSocodor Aurel Papp, care a vorbit des-pre preotul Cornel Leucu^a și de cătrepreotul din Nădab Nestor Blaga, carea vorbit despre preotul Cornel Popes-cu. În numele autorită^ilor civile a vor-bit prim-notarul jude^ean Dr. TeodorPapp. În numele confesiunii greco-catolice a vorbit preotul Ioan Turbea-nu din Șimand, iar în numele armateia vorbit sublocotenentul Toma.

După rostirea cuvântărilor sicrieleau fost duse cu mare pompă la locul deînhumare, în curtea bisericii, lângăSfântul Altar. Aici, revizorul școlarIosif Moldovan a rost un cuvânt dinpartea învă^ătorimii române. În sune-tul trompetelor sicriele au fost coborâ-te în groapă. Corul teologilor la care s-a adăugat și corul tinerimii din Șimandcondus de către învă^ătorul Ion Tocă-ni^ă au intonat cântări funebre și, înspecial, imnul „Eroi au fost eroi…”.Potrivit descrierii de mai susmomentul a fost unul de mare înăl^a-re și emo^ie spirituală și românească.Cei doi martiri au fost cinsti^i cum se

cuvine de întreaga suflare româ-nească. Impresionatul număr de cre-dincioși, preo^i, autorită^i civile, șco-lare și bisericești, demonstreazăînăl^imea conștiin^ei înaintașilornoștri. Emo^iile și vibra^iile sufle-tești trăite atunci de întreaga suflarea fost cel mai pios omagiu ce puteafi adus preo^ilor martiri, jertfei șivitejiei lor.„Icoana lor, martiriul lor va fi opildă vie pentru toate timpurile, pentruoricare suflet de român și în specialpentru cei încredin^a^i cu conducereapoporului român din toate locurile”.Protos. dr. Nicolae M. Tang

Urmare din pagina 2De aşa ceva se interesa până şiAlexandru D. Xenopol, marele istoricdimpreună cu alţi cărturari de la sfâr-şitul sec. al XIX-lea şi începutul sec.al XX-lea. Avem senzaţia că PetruMoaler Câmpeanu a fost o figură depedagog şi cărturar dezinteresat delumea aceasta mai cu seamă după1850. Credem că atitudinea lui prodomnitorul Sturdza, pe care foarteuşor o putem deduce din datele expu-se mai sus, l-a distanţat, ca să nu spu-nem l-a adus într-un „divorţ” firesc demai toţi cărturarii paşoptişti moldo-veni care erau anti domnitor şi cucare, probabil, până la revoluţie eraîntr-o relaţie de prietenie şi colegiali-tate. Citită, numai într-o astfel decheie, viaţa lui de după 1848„fuga” lui pe moşia domnitoruluide la Miclăuşeni apare explicabi-lă. Şi când luăm în calcul cât defrumos a intrat în viaţa cultural-pedagogică a Moldovei, cu ce per-spective şi cât de inexplicabil le-a lăsat pe toate, renunţând,„fugind de lume, din lume” pentrua trăi încă aproape o jumătate desecol, până în 1893, aproape ca sănu spunem într-un anonimat total.Inexplicabil! Inexplicabil! Să fidepins viaţa lui într-atât de mult

de a familiei domnitorului MihailSturdza!? Probabil că da, căci elîn Moldova nu şi-a întemeiat nicio familie. A murit la Miclău-şeni,înmormântat fiind acolo, caun înstrăinat, uitat de mulţi care i-au fost, cu certitudine apropiaţicândva, nelăsând date revelatoriidespre viaţa lui. Câte informaţiiimportante pentru istoria noastrănu a dus cu el în lumea de dinco-lo, ca atâţia mulţi, mulţi alţii, dinnefericire, lăsându-ne, pe noi, caurmaşi, mai săraci !?Prof. dr. Doru Bogdan

(Textul este preluat din lucrareaLaudă Dascălului-ÎnvăAător Român– făuritor de Aară, Editura „VasileGoldiș” University Press, Arad,2018, pp. 346-353)
1 Costantin Merişca, „O perso-nalitate uitată a culturii române-Petru M. Câmpeanu. Micromono-grafie” Editura Junimea Iaşi, 2002.Autorul acestei micromonografiiprezintă mai toate variantele, supo-ziţiile privitoare la anul naşterii lui

Cîmpeanu. Inclusiv tentativele năs-truşnice, le numim noi, chiar ale luiCîmpeanu de a nu-şi declara anulcel adevărat al venirii sale pe lume,vezi Doamne, de a fi mai tânăr decâtl-ar fi ,,descoperit” cunoaşterea ade-văratei sale vârste. Pare aproapeincredibil că pe actul de deces eli-berat de Primăria Miclăuşeni, jud.Roman se precizează că la data de17 aprilie 1893, momentul morţiisale, ar fi avut 75 de ani; deci, s-ar finăscut în anul 1818, ceea ce este oaberaţie. Nefiind căsătorit, deloc, întoată viaţa lui era, probabil, preocu-pat să-şi decline o altă vârstă decâtcea reală şi care este legată, totuşi deanul 1802, dată acceptată de maimulţi cercetători precum VasilePopeangă, Liviu Papuc, Liviu Măr-ghitan. Vezi, notele 1 şi 3 din volu-mul citat mai sus!
2 A. D. Atanasiu, „Notiţi biogra-fice asupra lui Petru CÂMPEANU”,în: Arhiva societăţii literare şi ştiin-ţifice Iaşi, 3. XVIII, 1907, pp. 131-133.
3 Domnitorul însuşi îl aprecia peprof. Câmpenu. Dovada o reprezin-tă atribuirea din partea capului ŢăriiMoldovei a unui „însemn al haruluidomnesc” spre a le fi „ca un îndemn

şi altora întru asemenea lăudatăurmare” se spune într-un documental vremii. Vezi, în acest sens, Arhi-vele Naţionale Iaşi, Fondul „Acade-mia Mihăileană” dosar, 1838, fila121 şi Ibidem, Secretariatul de stat,vol. I.,p. 242.
4 Titu Maiorescu, Jurnal,vol. II.,Editura Minerva, Bucureşti, 1978,p.59 şi 129 şi Ibidem, vol. V, 1978,pp. 47, 59-198. Despre problemarelaţiilor într-atât de apropiate dintreCâmpeanu şi familia Sturdza, res-pectiv despre implicarea lui Câm-peanu în buna creştere a copiilordomnitorului vorbeşte şi profesorulPreparandiei arădene, AlexandruGavra care în 20 iunie 1868 îi pre-ciza ministrului instrucţiunii dinUngaria Eotvos că: „P. M. Câmpea-nu au ajuns de au crescut pe prunciiprincipelui de odinioară stăpânitorîn Moldova Mihail Sturdza”. Aceas-tă informaţie denotă faptul că întreCâmpeanu şi Preparandia din Araderau statornicite anumite relaţii înbaza cărora profesorii arădeni, aufost în posesia unor date legate debiografia lui Câmpeanu. Vezi despreaceastă problemă şi în ziarul„Românul” (Arad), an. V, nr. 65. 22martie/4 aprilie, 1915. p. 11.
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Anul de naştere nu-l cunoaştem.Ştim că s-a născut în localitatea SÂN-IOAN din comitatul Torontal. În cata-logul de absolvenţi ai Preparandiei, laîncheierea anului şcolar 1821-1822apare la poziţia 27 „Popovici Ştefan”(Vezi Teodor Botiş, Istoria ȘcoaleiNormale (Preparandia) și a Institutu-lui teologic ortodox-român din Arad,Editura Consistoriului, Arad, 1922,p.423). După absolvirea Preparandieiajunge învăţător al Şcolii Româneştidin Pesta. Cercetătorul istoric al învă-ţământului românesc Nicolae Albu dinBlaj a fost şi este singurul până azicare s-a ocupat de portretul acestuineodihnit învăţător care a onorat pre-cum Moise Bota, Petru Moaler Cîm-peanu în epoca 1820-1880 Preparan-dia din Arad prin creaţii culturale decertă importanţă şi care i-au plasat defi-nitiv în aria personalităţilor reprezen-tative formate în ambianţa primilor 10ani ai Şcolii Pedagogice din Arad. Eiau impus-o, împreună cu dascălii lor,profesori întemeietori, încă din prime-le patru decenii între instituţiile celemai de seamă ale învăţământului şiculturii româneşti. Nicolae Albu facemenţiunea în studiul său că Ştefan P.Niagoe se mai semna şi sub formele:Ştefan Niagoe Popovici; Ştefan Popo-vici Niagoe; Ştefan Popovici.Nu se ştie precis când a ajuns învă-ţător în Pesta. Credem că îndată dupăabsolvire, deci după anul 1822. LaŞcoala Românească i-ar fi urmat luiConstantin Diaconovici-Loga, ceea cedupă părerea noastră nu poate fi ade-vărat. Loga vine la Preparandia dinArad în 1812. Or, şcoala româneascădin Pesta nu putea sta mai bine de 10ani închisă sau fără învăţător căci Nia-goe nu putea ajunge mai devreme de1822-1823. În cei doi ani de studiipedagogice arădene (1820-1822) i-aavut profesori pe Loga, Iosif Iorgo-vici, un an doar, respectiv pe Alexan-dru Gavra care era şi el tânăr de 24 deani, luându-i locul prof. Iorgovici caremurise în 1820 la vârsta de 28 de ani.Oricum şi el ca Moise Bota, PetruMoaler (Câmpeanu) şi toţi absolvenţiicare i-au avut dascăli pe Ţichindeal,Ioan Mihuţ, şi Iosif Iorgovici au pre-luat proiectele de luptă naţională con-cepute şi implementate în mişcareanaţională, strălucit afirmată din 1815de Moise Nicoară. Cu alte cuvinte,deşi nu l-a avut profesor pe cel dintâidirector al şcolii, pe Ţichindeal caredecedase în ian. 1818, totuşi duhul luil-a preluat prin profesorii pe care i-aavut şi care au transmis testamentullui Ţichindeal, din generaţie în gene-raţie, până la 1918. Astfel, ŞtefanPopovici Niagoe va purta cu sine laPesta, în Ungaria acel duh al lui

Ţichindeal şi va face ca el să primeas-că întrupare prin truda sa de învăţătoral Şcolii Româneşti din acel oraş dar şica literat în lumea românească, res-pectiv în lumea intelighenţiei românedin oraşul maghiar de pe Dunăre.Niagoe ajunge să se bucure desprijinul şi înţelegerea mai mult decâtbinevoitoare a directorului şcolii undefuncţiona pe numele său GiorgiuMucio, unchiul după mamă al luiAndrei Şaguna. Prin intermediul direc-torului său îl va cunoaşte şi pe celălaltunchi al viitorului mare ierarh al Tran-silvaniei, Atanasie Grabovski. Acestaîl va fi sprijinit foarte mult pe Niagoeîn ascensiunea sa intelectual-culturalădin Ungaria. În acest spaţiu pestan elva intra în relaţii cu Emanuil Gojdu, cuZaharia Carcalechi, cu DamaschinBojinca. Cercul relaţiilor lui intelec-tuale se va lărgi şi cu cei din Transil-vania: George Bariţiu, Samuil Vulcanşi după 1836, când părăseşte Ungariaşi, evident în lumea fraţilor intelectualişi oameni politici din Ţara Româneas-că, respectiv din Bucureşti, unde se vastabili.Dotat cu o vie inteligenţă, cunos-cător al limbilor latină,germană,maghiară, sârbă, stăpânit dedorinţa de a face lucruri în direcţia tes-tamentului lui Ţichindeal, porneşte ladrum primind sprijinul unor mecenaţiprecum Gojdu, Grabovski. Şi astfel,preocupat de a oferi românilor săi lite-ratură cât mai accesibilă din punct devedere tematic, cu un puternic impacteducativ dar şi din punct de vedere almodului de abordare concepe şi izbu-teşte să tipărească, cu litere latineşti şinu chirilice, începând din anul 1829(după unii chiar din 1828?!) şi până în1832 Calendare Româneşti. Primul senumea astfel „Calendariu Românescupe anul dela Cristos 1829 care secuprinde din 365 de zile şi este acuma duo ora într-aquesta modu lucrat de

ŞTEFANU P. NIAGOE înveţiatoriuScole-i Românesci din Pesta, ÎNBUDA, Cu Tipariu Cr. Tipografii tipă-ritu. Scris de S. P. Niagoe”. Am repro-dus întocmai întregul text care este pefoaia de titlu a calendarului. Se obser-vă limpede că el era adeptul princi-piului latinist sau etimologic în scrie-re. Mărturiseşte şi prin aceasta faptulcă era un adept al Şcolii Ardelene pelângă ideile legate de vechimea, lati-nitatea/romanitatea românilor, el, Nia-goe era propovăduitorul tezelor luiPetru Maior, Şincai şi Samuil Micu înscrierile sale.Acest lucru se observă cuuşurinţă la simpla lectură a dialoguluidintre învăţător şi şcolarul său pe careNiagoe îl publică în Calendarul pe anul1829.După aprecierile mai multor cer-cetători Niagoe şi-ar fi legat destinul decel al viitorului mare şi neasemuitmitropolit al Transilvaniei Ortodoxe,Andrei Şaguna în sensul că l-ar fi învă-ţat Limba Română în casa unchiuluiAtanasie Grabovski, în casa căruia sestabilise după ce a venit de la Mişcolţ.Nicolae Albu în studiul său foarteinspirat tematizat „Un satelit al ŞcoliiArdelene: Ştefan P. Niagoe”, publicatîn revista „Transilvania” nr. 7-8/1943,pp. 596-615 afirmă în rând cu GeorgeBariţiu, cu Iuliu Moisil şi Const. Dia-conovici Loga că excelenta lucrareplină de omagiu adus Preparandiei dinArad intitulată „Diregătoriul buneicreşteri” din anul 1830 îl are dreptautor şi pe el alături de tânărul avocatbănăţean Damaschin Bojinca. În ceeace ne priveşte, logic, dăm crezare întru-totul acestor opinii întrucât patetismulşi afecţiunea care se pot citi din defi-nirea rolului istoric al Preparandiei dinArad aşa cum apare el formulat învolumul amintit ca „Diregătoriu albunei creşteri româneşti” nu puteau fidecât expresia vibraţiilor sufleteşti, aleinimii şi minţii unui absolvent care a

crescut, a respirat atmosfera ei şi înmare parte i-a cunoscut impactul cul-tural şi istoric avut asupra destinuluiromânesc. Nu înţelegem de ce el nuapare ca autor alături de DamaschinBojinca?! Redăm mai jos fragmentulîn care Preparandiei îi sunt surprinse,mai mult decât elocvent, liniile mari deforţă care i-au definit profilul institu-ţional din perspectiva beneficiilor pecare ea le-a revărsat asupra naţieiromâne: „Nemărginit ar trebui să fiude astă dată a descria folosul care dinTine, Inclite (Mărite n.n.) Colegiu serevarsă spre Români. Ci ca să nu măvăd multe a fi cuvântat, zic: precum euaşa şi ginta română cunoaşte: că Tueşti fântâna luminării, Tu eşti tatăl cul-tivării, Tu îndemnătoriul TinerimiiRomâne spre înalte ştiinţe, Tu alun-gătoriul întunerecului, Tu răurătoriulfragedelor plante române, Tu rumpă-toriul lanţelor de asupriri, Tu apărăto-rul, Tu scutitorul învăţăturilor, Tuexemplu de urmare a tot Poporul dincarele unele comunităţi au şi supt zelulcătră cultură, şi s-au insuflat de spiritul(de Duhul) adevăratei naţionalităţi, Tudătătoriul de caracter naţional al româ-nilor. Tu auctorul bunei norociri româ-neşti”. Împărtăşim, întrutotul, punctulde vedere al prof. Nicolae Albu carespunea despre Niagoe că „a pus suflet”în lucrarea mai sus citată şi a pus cuadevărat pentru că despre Preparandiadin Arad numai un fiu de-al ei, crescutîn ritmurile bătăilor inimii ei, ale pro-fesorilor ei, cu adevărat poate să ros-tească aprecieri avântate, pline de patosşi de vibraţie, de simţire şi deopotrivăde ştiinţă a mult binelui pe care ea l-asemănat în aria Neamului Românescdin cele patru zări.Ştefan Popovici Niagoe a mai ela-borat în anul 1824, când se afla deja înŞcoala Românească din Pesta, unanuar al şcolii numit „SholasticesculFruct al Tinerimei române din liberacrăiască cetate Pesta care în cursul devară l-au făcut şi la Publica ecsamina-re în 2 septemvrie Anul 1824 s au ară-tat”. în cuprinsul acestuia apar nume-le celor mai de seamă demnitari aişcolii între care Uroş Nestorovici, insp.gl. Gheorghe Petrovici, director dis-trictual, Ion Teodorovici parohul bise-ricii româno-ortodoxe şi catehetulşcoalei şi „sistematicescul înveţiato-riu” Ştefan Popovici. Tot acolo esteprezentat şi planul de învăţământ cuprograma şcolară parcursă la cele treiclase conduse de el.Niagoe avea un real talent de ascrie frumos, precum un veritabil învă-ţător. în consecinţă, în 1830 a tipărit laBuda „CALIGRAFIA MARE” sau„CALIGRAFIA ROMÂNEASCĂ”Cât a mai stat în Pesta a colaborat şi la

Biblioteca Românească a lui ZahariaCarcalechi.O nouă etapă s-a deschis în viaţalui odată cu sosirea sa în Bucureşti.Aici el fusese cunoscut, întrucât Calen-darele sale circulau în Bucureşti, înSibiu, Braşov, Blaj, Arad, Banat, Cri-şana. În Bucureşti el i-a trimis, fireşte,cu dedicaţie marelui logofăt al ŢăriiRomâneşti, boierul Iancu VăcărescuCalendarul pe anul 1832 deci pe vre-mea când încă era învăţător la Pesta. Îndedicaţie Niagoe îl numeşte pe IancuVăcărescu „soare român”, „icoană aliteraturii române”. Îi precizează căprezenţa lui Matei Corvin între subiec-tele calendarului său era justificată dedorinţa de a arăta că el „fu o prea alea-să Plantă Română răsărită din preaeroica nobilitate a Ţării Româneşti”.„Naţionalistul de toată lauda” cumîl definea Emanuil Gojdu în vremeacând era în Pesta pentru hărnicia şijertfa sa depuse pe altarul luminării, alculturii şi literaturii gintei române afost pătruns de acelaşi suflu de afir-mare a culturii şi literaturii române. În1837 a fost recomandat domnitoruluiAL. Dimitrie Ghica pentru a ocupacatedră profesorală la SeminarulMitropoliei, alături de un alt arădeanNicolae Bălăşescu. Ajunge, se pare, săpredea caligrafia la această şcoală.Apoi lucrează ca şi gravor la monetă-ria statului, pentru ca între timp sădevină şi „institutor public”. Ajungândsă fie apreciat pentru calendarele salede istoricul Alex. Papiu Ilarian, la ple-doaria acestuia, un alt ardelean de mareautoritate intelectuală şi culturalăAugust Treboniu Laurean care deţi-nea funcţia de efor al școalelor dinŢara Românească îl angajează casecretar al Eforiei Şcolilor. În acestpost, spune Nicolae Albu, înzestratulcu talent literar, de caligraf, de gravor,de sculptor în lemn şi metal, ŞtefanPopovici Niagoe, negăsind şansă deafirmare în capitala Ţării Româneşti pemăsura dorinţelor şi a înzestrărilor sale,îşi va da duhul în mâinile Creatoruluiîn anul 1868.Aşa se încheie destinul unui altmare absolvent de Preparandie ară-deană, din primele promoţii, a 11 a şicare, pe măsura unui context istoric,adesea limitat de probleme materiale,şi-a adus, totuşi, o contribuţie la afir-marea energiei creatoare româneşti dinprimele decenii ale veacului justiţieişi al revoluţiilor modeme – veacul alXIX-lea. Prof. dr. Doru Bogdan(Textul este preluat din lucrareaLaudă Dascălului-ÎnvăAător Român –făuritor de Aară, Editura „VasileGoldiș” University Press, Arad, 2018,pp. 353-356)

ÎnvăKătorul Ștefan Popovici Niagoe (1800?-1868)

Urmare din pagina 1
De aceea i se cere să fie mereu

și în orice împrejurare la înăl^imea
chemării sale, să se străduiască din
toate puterile ca via^a lui să fie pen-
tru to^i „o predică vie, un apostolat
al slujirii, un amvon al credin^ei, o
oglindă a virtu^ii”6.

Pe de altă parte, este necesar ca
„activitatea din biserică să fie aso-
ciată cu activitatea din afara biseri-
cii, acestea înfăptuind raportul sănă-
tos între păstor și păstori^i”7. Și
astăzi, omul de la ^ară, tânăr sau
bătrân, bogat sau sărac, credincios
sau șovăielnic, se raportează la preot
într-un mod aparte, acordându-i, în
continuare o cinste deosebită. E
posibil ca preotul să nu mai fie per-

ceput ca fiind „pedagogul principal
și universal al satului”8, dar, cu cer-
titudine, îi este ascultat cuvântul și
oamenii au așteptări mari de la slu-
jirea acestuia. Nu se poate mărgini
la receptarea apatică și automată a
rânduielilor de cult, nici la rezolva-
rea pedantă a chestiunilor de cance-
larie și de contabilitate. Via^a de
astăzi cere eforturi cu mult mai mari
de la slujitorii Domnului. Peste hâr-
tiile cancelariei și dincolo de ̂ ărmu-
rile slujbelor, trimișii lui Dumnezeu
între oameni trebuie să privească
personal și drept în fa^a și în sufle-
tul oamenilor, să le cunoască neca-
zurile și metehnele și să-i ajute să le
învingă. Sigur, nu bagatelizând sluj-
bee, ci ducând mai departe spiritul

de rugăciune și de încredere în
Dumnezeu, purtându-l nu numai în
foșnetul epitrahilului și în psalmo-
dierea glasurilor, ci în suflet și în
rela^iile de fiecare clipă cu oamenii.

Așadar, misiunea preotului în
interiorul unei comunită^i rurale,
în^eleasă astfel, covârșește enorm
misiunea oricărei tagme.

În loc de concluzii, propun spre
reflec^ie câteva întrebări: Cine este
zi de zi în mijlocul sătenilor, sfă-
tuindu-i în fiecare împrejurare a
vie^ii, luminându-i în toate proble-
mele directe sau indirecte de care
se lovesc, mângâindu-i, întărindu-
i și ajutându-i în necazuri, dacă nu
preotul? Cine are autoritate de
natură nu numai omenească și toate

mijloacele sufletești și harice, să
cârmuiască via^a zilnică a credin-
cioșilor, pe care o are preotul? Și
cine are o ^intă atât de clară, de
sigură, spre care să cârmuiască
via^a credincioșilor ca preotul?

1 Lucian Blaga, Elogiul satului
românesc, discurs de recepAie la Aca-
demia Română, sus^inut în data de 5
iunie 1937, publicat în volumul
„Izvoade – eseuri, conferin^e, articole”,
Editura Minerva, București, 1972, p. 2

2 Traian Vedinaș, Introducere
în sociologia religiilor, Editura
Polirom, Iași, 2001, p. 15

3 Pr. dr. Simion Radu, Despre
curăAia duhovnicească și sfinAenia
vieAii preotului, în „Mitropolia Olte-
niei”, anul XII (1960), nr. 1-2, p. 3

4 Pr. prof. Petru Rezuș, Psiho-
logia preotului, în „Mitropolia
Moldovei și Sucevei”, anul
XXXIV (1958), nr. 7-8, p. 594

5 Pr. prof. Ene Braniște, Legă-
turile preotului cu credincioșii, în
„Biserica Ortodoxă Română”, anul
XC (1972), nr. 3-4, p. 349

6 Prof. N. I. Nicolaescu, Răspun-
derea pastorală și misionară a preo-
tului, în „Biserica Ortodoxă Româ-
nă”, Anul XCII (1974), nr. 3-4, p. 389

7 Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Satul
și preotul, în „Telegraful român”, Anul
LXXXIII (1935), nr. 34, p. 1

8 Pr. prof. Dumitru Stăniloae,
Misiunea preotului, în Telegrafulromân, an LXXXIV(1936), nr. 25,p. 1 

Preotul – părintele, fratele și prietenul săteanului român



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Bucurie duhovniceascăîn Parohia GalşaÎn Duminica a 11-a după Rusalii, laînceputul Anului bisericesc, Biserica„Adormirea Maicii Domnului” din Galșa,jude^ul Arad a aniversat 270 de ani de latârnosire. Cu acest prilej Sfânta Liturghie afost săvârșită de Înaltpreasfin^itul PărinteTimotei Arhiepiscopul Aradului alături dePreasfin^itul Părinte Lucian, EpiscopulCaransebeșului și de Preasfin^itul PărinteSiluan, Episcopul ortodox român alUngariei și loc^iitor al Episcopiei DaciaFelix încojura^i de un sobor de preo^i și dia-coni în prezen^a autorită^ilor jude^ene șilocale precum și unui număr însemnat decredincioși dintre care foarte mul^i fii ai sat-ului Galșa pleca^i în alte alte păr^i.La sfârșitul slujbei, s-a oficiat o slujbăde pomenire pentru ctitorii, slujitorii și bine-făcătorii sfântului dar și pentru Maria șiToader Mic, părin^ii Preasfin^itului Lucian.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei amulţumit ierarhilor, preoţilor, membrilororganismelor parohiale şi credincioşilorpentru invitaţia la sărbătorirea în comun a270 de ani de la sfinţirea bisericii, urându-le pe mai departe mult spor în întreagalucrare, având convingerea în posibilitateatuturor fiilor satului de a realiza valorilecerute de societatea de azi urmând îndem-nul spre aceasta în modul de a omagia satulromânesc, mai ales în acest an al Cente-narului instaurării Administraţiei Româneştiîn aceste părţi de ţară.În continuare a fost prezentată cartea„270 de ani spre cer” editată subcoodonarea părintelui paroh Adorian LucianTrif și a doamnei profesoare EugeniaGroșan care au cules mărturii și mărturisiridespre localitatea Galșa. Înaltpreasfin^itulPărinte Arhiepiscop Timotei a conferit dom-nului primar al comunei Șiria, Valentin Botși doamnei profesoare Eugenia Groșan actede cinstire în semn de apreciere pentru activ-itatea administrativ-gospodărească dar șiculturală în comuna Șiria.Totodată Părintele Episcop Lucian i-aoferit părintelui paroh o Evanghelie, unepitaf și o candelă iar părintele paroh le-aoferit daruri celor trei ierarhi.Pentru Preasfin^itul Lucian satul Galșadin jude^ul Arad este un loc cu însemnătatedeosebită deoarece este localitatea natală atatălui dânsului, Toader, motiv pentru careierarhul a dorit să fie în mijlocul comunită^iidin Galșa la evenimentul aniversar alături defiii satului.Naşterea Maicii Domnuluiprăznuită la Mănăstirea Arad-GaiÎn fiecare an, la data de 8 septembrie,arădenii sărbătoresc cu multă bucurieNașterea Maicii Domnului, cea dintâi sărbă-toare mare de la începutul anului bisericesc.

Slujba de PriveghereÎn seara de ajun a sărbătorii NașteriiMaicii Domnului, Chiriarhul arădean, Înalt-preasfin^itul Părinte Timotei, a săvârșit slu-jba Vecerniei cu Litie în altarul de vară dincurtea Mănăstirii Arad-Gai. La finalul aces-teia, Înaltpreasfin^ia Sa a rostit un cuvânt deînvă^ătură pus sub titlul ,,Stâlpul înţelepci-unii”, adică adâncirea sensului acestorcuvinte din paremiile şi imnografiapraznicului privind pe Maica Domnului înlegătură cu El, Care este Însăşi înţelepciuneadumnezeiască. Fiecare sărbătoare a MaiciiDomnului pune în lumină virtuţile pe carele-a dovedit dând totodată pildă de urmatpentru credincioşi ca fii ai Ei, de asemeneaai Bisericii, aceasta fiind însuşi trupul tainical Mântuitorului. Într-însa toţi credincioşii îşigăsesc tăria de a urma Mântuitorului, maiales la început de an bisericesc, totodată şişcolar, a amintit Înaltpreasfinţia Sa.Slujbele au continuat pe întreg parcur-sul nopţii, săvârşindu-se Taina SfântuluiMaslu, Sfânta Liturghie de noapte, Cea-surile liturgice, Slujba Aghiasmei mici,Acatistul Naşterii Maicii Domnului.
Sfânta Liturghie ArhiereascăÎn ziua praznicului, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Araduluiînconjurat de un sobor de preo^i și diaconi,a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghiearhierească în altarul de vară din curteamănăstirii. Din sobor a făcut parte, pe lângă

al^i părin^i slujitori: Pr. Pavel Teodor, con-silier eparhial şi Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial.Cuvântul de învă^ătură rostit de cătreChiriarhul nostru a fost pus sub titlul,,Renaştere duhovnicească” (cf.citirilor zilei:Gal. 6; Filip. 2; In. 3 şi Luca 10), adică aceeacare vine din ascultarea cuvântului lui Dum-nezeu şi totodată urmarea lui, aşa cum învaţăMântuitorul în convorbirea cu Nicodim, dincare face parte şi pericopa duminicală,răspunzând şi celei a praznicului, MaicaDomnului dând pildă, ca şi părinţii ei,Ioachim şi Ana, care au stăruit în respectarealegii divine, privind cu precădere familiaevlavioasă. Începutul anului şcolar înda-torează deci părinţii cu grija educaţiei alesea copiilor spre a fi folositori întregii obşti.Cronica locală a înscris mereu o edificatoareîmpletire a activităţii Bisericii şi Şcolii, prinorganisme adecvate care sunt cinstitedeosebit în acest an omagial închinat satuluiromânesc cu preoţii, învăţătorii şi primariigospodari, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.În continuare, Părintele Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial, a data citireMesajului Preafericitului Părinte PatriarhDaniel adresat elevilor la începutul anuluişcolar 2019-2020.Răspunsurile liturgice, atât seara laPriveghere cât şi în ziua de praznic, la Sfân-ta Liturghie, au fost date de studenţi şi sem-inarişti de la şcolile teologice arădene.Praznicul Înălţării SfinteiCruci la Mănăstirea FeredeuSărbătoarea Înăl^ării Sfintei Cruci areprezentat pentru credincioșii prezen^i laslujbele de la Mănăstirea Feredeu,așezământul monahal din deal, un prilej deînaltă trăire duhovnicească.Pentru a intensifica evlavia și bucuriaduhovnicească, la ini^iativa Părintelui stare^Arhim. Ilarion Tăucean și cu binecuvântareaÎnaltpreasfin^itului Părinte Timotei, de câ^i-va ani, soborul de slujitori și pelerinii par-curg împreună, procesiunea ,,DrumulCrucii”, care începe la poalele dealului, cupopasuri la cele 14 cruci aşezate la o anu-mită distanţă, şi care, prin icoanele înălţatepe acestea, exprimă calvarul Mântuitoruluipe drumul spre Golgota.După aceasta, credincioșii au partici-pat la Slujba de Priveghere săvârșită în Par-aclisul Înălţării Sfintei Cruci din curteamănăstirii.Programul slujbelor a continuat a douazi dimineaţa, când pelerinii au avut bucuriade a participa la Sfânta Liturghiearhierească, săvârşită de către ÎntâistătătorulEparhiei noastre, Înaltpreasfin^itul PărinteArhiepiscop Timotei, înconjurat de un soborde preoţi și diaconi, în prezen^a a numeroșicredincioși. Din sobor a făcut parte, pe lângăal^i părin^i, Arhim. Ilarion Tăucean, stare^ulmănăstirii şi Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial.La momentul cuvenit, Înaltpreasfin^iaSa a rostit cuvântul de învă^ătură cu titlul,,Sărbătorile Sfintei Cruci” (pe baza citirilorscripturistice ale praznicului: I Cor. 1; Ioan19) care de-a lungul anului bisericesc suntpopasuri duhovniceşti legate de evenimentedin istoria sfântă, întăritoare ale dreptei cred-inţe şi evlaviei creştine, mărturisite de toţi ceice poartă semnul jertfei Mântuitorului sprebinecuvântarea lucrării lor în Biserică şisocietate spre pacea şi progresul lumii.La final, părintele stareţ arhim. IlarionTăucean i-a mulţumit Înaltpreasfin^ituluiPărinte Timotei, în numele vieţuitorilormănăstirii şi al soborului preoţilor slujitori,pentru prezenţa în mijlocul pelerinilor veniţidin toată vecinătatea şi tuturor preoţilor şicredincioşilor care au participat în acestezile la sfintele slujbe săvârşite la sfântamănăstire din deal.Binecuvântare de lucrări la bi-serica şi casa parohială dinAgrişu-MicÎn Duminica a-18a după Rusalii, la invi-taţia preotului paroh Radu Sas din ParohiaAgrişul Mic, Protopopiatul Ineu, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, însoţit de către părintele Arhidi-acon Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, asăvârşit slujba de binecuvântare la lucrărilede reparaţie, restaurare şi înfrumuseţare labiserica şi casa parohială.La orele dimineţii, la sosirea în faţa bis-ericii parohiale, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei a fost întâmpinat de către părintele

paroh Radu Sas însoţit de preoţii RăzvanTrip de la Parohia Bocsig Gară şi NicolaeMonea din Parohia Tăgădău. Tinerii dinparohie purtând haine populare i-au oferitchiriarhului buchete de flori. După cuvântul debun venit rostit de preotul paroh, s-a săvârşitslujba binecuvântării lucrărilor săvârşite lalocaşul de cult, atât în exterior cât şi în interi-or. De asemenea s-au sfinţit două frumoasetroiţe, una din lemn sculptat iar alta din mar-mură aflate în curtea bisericii parohiale.Cuvântul de învăţătură al Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei a fost pus sub titlul,,Cumpănirea vremii” (pe baza citirilorscripturistice ale duminicii: 2 Cor. 9; Luca5) odată cu echinocţiul toamnei, când ziuaeste egală cu noaptea, pentru a rămâne fii ailuminii, ai zilei, nu ai întunericului nopţii.Lucrul bine făcut e cel care are binecu-vântare sfântă şi participare sufleteascădeplină. Apostolii Mântuitorului s-au osten-it fără folosul pe care l-au dobândit prinascultarea cuvântului Mântuitorului, lucră-tor atât în cele pământeşti pentru trebuinţelevieţii, cât şi în cele sufleteşti, prin conştiinţaunei lucrări în lumina zilei Domnului, spremântuire, a subliniat Chiriarhul nostru.Răspunsurile la strană au fost date decătre Grupul vocal Trifon Lugojan.La finalul Sfintei Liturghii, i s-a conferitpreotului paroh Radu Sas distincţia deiconom pentru întreaga activitate depusă,după care s-au îndreptat cu toţii spre casaparohială unde de asemenea s-au binecu-vântat lucrările de reparaţie, extindere şiînfrumuseţare care s-au executat. Aici s-aadăugat soborului de slujitori şi preotul Mar-cel Drăgan de la Parohia Hăşmaş. În curteacasei parohiale s-a ridicat o frumoasă troiţădin lemn sculptat.A urmat apoi agapa creştină la cămin-ul cultural din localitate unde au fost invitaţitoţi cei prezenţi la slujbă.Vizite arhiereşti în biserici dinProtopopiatul LipovaÎn Duminica a 19 –a după Rusalii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, însoţit de Preasfinţitul PărinteEmilian Crişanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, au poposit în două bisericidin Protopopiatul Lipova.În biserica Parohiei Bârzava, unde estepreot paroh Gheorghe Bândea, ierarhii auasistat la Slujba Utreniei şi i-au binecuvân-tat pe credincioşii prezenţi la sfânta slujbă.În biserica Parohiei Căpruţa, Ierarhiiarădeni au asistat la Sfânta Liturghiesăvârşită de preotul paroh Dan Lulaş.La momentul rânduit, Chiriarhularădean a rostit un cuvânt de învăţătură pussub titlul ,,Purtare creştină” (pe baza citirilorscripturistice ale duminicii: 2 Cor 11-12;Luca 6) adică cu iubire faţă de aproapele,observată în dispoziţia prevenitoare, gata aîmplini oricând trebuinţele vieţii acestuiafără a-l îndatora în vreun fel, mai mult încăatunci când în locul recunoştinţei serăspunde prin nesocotire sau chiarvrăjmăşie, creştinul să arate mereu constanţaîn binele care îndeamnă pe oricine la a pro-ceda deopotrivă. Pericopa apostolică privindclipele de înălţare sufletească a SfântuluiPavel sunt o pildă înspre această atitudinebineplăcută lui Dumnezeu şi oamenilor. Eacontribuie la pacea şi buna înţelegere întreoameni, a arătat Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei.Preoţii şi credincioşii din cele douăparohii s-au bucurat de prezenţa ierarhilornoştri în mijlocul lor şi de binecuvântareaarhierească primită.
AGENDA PREASFINJITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Sărbătorile Naţionale de laŢebea – 2019Anul acesta se împlinesc 147 de ani de latrecerea la cele veșnice a „CrăișoruluiMun îlor”, eroul na îonal Avram Iancu, și cuacest prilej, ca în fiecare an, în localitatea ]ebeaau fost organizate „Sărbătorile na îonale”.Astfel, Duminică, 8 septembrie 2019, ziîn care prăznuim Nașterea Maicii Domnu-lui, în biserica parohiei ]ebea, cu hramul„Adormirea Maicii Domnului”, a fostsăvârșită Sfânta Liturghie de către Preas-fin^itul Părinte Gurie, Episcopul Devei și alHunedoarei, împreună cu Preasfin^itul

Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Aradului, alături de un soborde preo^i și diaconi.După Sfânta Liturghie a urmat slujbaParastasului la mormântul eroului na îonalAvram Iancu, săvârșită de către soborul slu-jitor în prezen^a a numeroase oficialită î, per-sonalită î politice și credincioși venî i să iaparte la acest eveniment de renume na îonal.Preasfin^itul Părinte Emilian Crișanul arostit un cuvânt de învă^ătură despre impor-tan^a praznicului din această zi, spunând căFecioara Maria, fiind rod al harului, rugăci-unii și lacrimilor Sfin^ilor Părin^i Ioachim șiAna, s-a deschis spre infinitul dumnezei-esc, purtând în fiin^a și bra^ele ei pe Celnecuprins, prin Care s-a zidit universul. Dela „Maica Luminii” învă^ăm să umblăm pecalea vie^ii în lumina învă^ăturii Fiului luiDumnezeu. În continuare Preasfin^ia Sa avorbit despre faptele de vitejie ale erouluina îonal Avram Iancu și despre îndemnurilelăsate de acesta, dar și de bunicii și părin^iinoștri, de a ne iubi familia, ^ara și credin^a,de a ne jertfi pe altarul ^ării și pe altarulcredin^ei strămoșești.Manifestările de la ]ebea au continuatcu depunerea de coroane la mormântuleroului Avram Iancu și apoi cu un spectacolde folclor.Vizită arhierească în parohiidin Protopopiatul SebişMarţi, 10 septembrie 2019, Preasfinţi-tul Părinte Emilian Crişanul, Episcop vicaral Arhiepiscopiei Aradului a efectuat o viz-ită de lucru pe şantierul de la biserica mon-ument istoric din Parohia Luncşoara, Pro-topopiatul Sebiş.Ierarhul a fost însoţit de consilieriieparhiali Pr. Teodor Pavel şi Arhid. MirceaProteasa, de protopopul locului Pr. Alexan-dru Botea şi de Preotul paroh Cătălin Tul-can. La eveniment au fost prezenţi şi dl.Iustin Cionca, Preşedintele ConsiliuluiJudeţean Arad, doamna Mihaela Banci, pri-marul localităţii şi coordonatorul lucrărilorde reabilitare Eugen Vaida. ArhiepiscopiaAradului a sprijinit reabilitarea acoperişuluicu lemn în valoare de 5000 lei. Lucrările serealizează în colaborare cu organizaţia,,Ambulanţa pentru monumente Arad”.Finan^area lucrărilor este asigurată de cătreAlte^a Sa Regală Charles prin^ de Wales,moștenitorul coroanei britanice, ConsiliulJude^ean Arad, dar și de către comunitatealocală.Pe lângă aceasta, Ierarhul a mai vizitatParohia Hălmăgel, Filia Ţoheşti, aparţină-toare Parohiei Poenari, Parohia Hălmagiu,biserica voievodală şi muzeul parohiei.Sărbătoarea Sfântului IerarhIosif cel Nou de la PartoşÎn ziua sărbătoririi Sfântului Iosif celNou de la Partoș, ocrotitorul Banatului,Dumnezeisca Liturghie a fost oficiată deun sobor de ierarhi, format din Înaltpreas-fin^itul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului,Preasfin îtul Părinte Paisie Lugojanul, Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, șiPreasfin îtul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, preo^iși diaconi.Cuvântul de învă^ătură a fost rostit dePreasfin^itul Părinte Emilian Crișanul încadrul căruia a vorbit despre via^a SfântuluiIosif cel Nou, precum și despre faptul căsfin^ii sunt oameni, care, încă din via^a lorpământească, au bineplăcut lui Dumnezeu.Alături de numărul mare de credincioși, laslujbă au participat reprezentan^i aiautorită^ilor jude^ene și locale, monahi,monahii și foarte mul^i elevi și studen^i.Seara, de la ora 18:00, la Catedrala Mit-ropolitană se va oficia slujba Vecerniei,urmată de un concert coral, sus înut de CorulCatedralei, dirijat de pr. Dan Dragomir. Pro-gramul liturgic va continuat cu ParaclisulSfântului Iosif. Racla cu moaștele ocroti-torului catedralei va rămâne deschisă pânăLuni, 16 septembrie, când, la finalul SfinteiLiturghii, va fi reașezată la locul obișnuit dinmonumentalul lăcaș de cult.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Lansarea cărţii ,,270 de anispre cer” în GalşaÎntr-o atmosferă de-a dreptul feerică, lacrucea de hotar de pe dealul de deasupra

Galșei, a fost lansat duminică seara volumulde studii și articole „270 de ani spre cer”,îngrijit de către părintele paroh Lucian Ado-rian Trif și de către prof. Eugenia Groșan,directorul Colegiului Na îonal „Elena GhibaBirta”, totodată și fiică a locului.Inedita lansare de carte, considerată decătre poetul Vasile Dan, președintele filialeiarădene a Uniunii Scriitorilor de România,ca fiind cea mai mare și mai spectaculoasăla care a participat în ultimii ani, a adunat înpoieni^a de sub crucea din deal peste 300 degălșeni și de invita^i de seamă din jude^ șichiar din străinătate. Alături de părinteleparoh Adorian Trif, gazdele evenimentuluiau fost primarul Șiriei, Valentin Bot, alăturide consilierul jude^ean Garofi^a Popa, careau reușit să transforme poienî a de sub cruceîntr-un loc excelent pentru o lansare de carte,amenajat cu un cort încăpător, scaune pen-tru toată lumea, sonorizare, pliante, mapeetc. Apari^ia editorială a fost prilejuită deaniversarea a 270 de ani de la târnosireaactualei Biserici ortodoxe din Galșa, cu hra-mul „Adormirea Maicii Domnului”, eveni-ment petrecut în anul 1749.Deschizând lucrările manifestării deieri, ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop-ul Aradului, a vorbit despre satul românescși despre așezarea acestuia în centrul pre-ocupărilor Patriarhiei Ortodoxe Românepentru anul în curs, felicitându-i pe gălșenicu ocazia acestei frumoase aniversări. Chiri-arhul a făcut şi o scurtă prezentare a cărţii,prin prisma strădaniilor de punere în luminăa virtuţilor satului românesc în acest an oma-gial.La rândul său, PS Dr. Siluan Manuilă,Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române dinUngaria a eviden^iat frumoasa preocupare atuturor oamenilor de știin^ă și cultură impli-ca^i în elaborarea volumului „270 de anispre cer”. Președintele Consiliului Jude^eanArad, Iustin Cionca, a vorbit despre bogă^iaeconomică și culturală a localită^ilor pod-gorene, subliniind hărnicia locuitorilor dincomuna Șiria și felicitându-i pentru cei 270de ani scurși de la târnosirea actualei biseri-ci ortodoxe din Galșa.Mai departe, moderatoarea evenimen-tului, prof. Eugenia Groșan, le-a dat cuvân-tul tuturor celor care au publicat articole ști-in^ifice sau culturale în volumul despreGalșa, fie ei oameni ai locului sau invita^i.Am remarcat, cu deosebită plăcere, faptul cămajoritatea gălșenilor s-au prezentat laeveniment îmbrăca î în minunetele costumena^ionale podgorene, în frunte cu doamnaconsilier jude^ean Garofi^a Popa și cu so^iaprimarului Valentin Bot.La sfârșitul lansării de carte, un grup deelevi din Galșa au recitat câteva poezii îngrai popular, spre deliciul asisten^ei. A urmatun recital de muzică folk și o agapă oferităde către deosebit de primitoarele gazdegălșene, în mirifica poieni^ă de la cruceadin deal, aureolată de amurgul soarelui aces-tui frumos început de septembrie.Proiecte sociale în ParohiaBuhaniPrimele zile ale lunii septembrie și toto-dată ale noului an bisericesc, au reprezentatun prilej de bucurie, mângâiere și nădejdeduhovnicească pentru categoriile vulnera-bile ale credincioșilor rămași la vatra local-ită^ilor Buhani și Minead, prin derulareaunor proiecte cu caracter social.Cele două proiecte au vizat categoriilepersoanelor vârstnice și singure, ale famili-ilor defavorizate, precum și ale tinerilor șco-lari din cuprinsul celor două localită î, avân-du-se în vedere dificultă^ile de naturăeconomică, socială dar și demografică careafecteză, în general, satul românesc de astăzi.„Masa Bucuriei” – cel dintâi proiect,derulat și în acest an, prin purtarea de grijă aÎnaltpreasfin îtului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a avut în vedere sprijinireapersoanelor vârstnice și singure, precum și afamiliilor defavorizate, din cuprinsul Paro-hiei Buhani, Protopopiatul Sebiș, care aubeneficiat de produse alimentare, în bazaParteneriatului Na^ional, derulat de cătrePatriarhia Ortodoxă Română în parteneriatcu Selgros Cash & Carry.În acest an, 40 de familii au fost bene-ficiarii pachetelor cu produse alimentaredistribuite de către Parohia OrtodoxăBuhani, prin Preotul paroh și ComitetulParohial. Continuare în pagina 6

Pagina 5 Septembrie 2019

Actualitate eparhială – Septembrie 2019



Septembrie 2019 Pagina 6

Urmare din pagina 5Cel de-al doilea Proiect intitulat:„Educând o genera^ie putem schimbaviitorul unei ̂ ări”, a avut ca scop prevenireaabandonului școlar, și sus înerea școlarizăriitinerilor proveni^i din familii ori zone defa-vorizate.În cadrul acestui proiect care vizeazăsprijinirea a 3000 de copii cu risc de aban-don școlar, copiilor din localită île Buhani șiMinead fiindu-le distribuite un număr de40 de kituri de rechizite școlare, prin impli-carea Parohiei Ortodoxe Române Buhani.Proiectul ini^iat de tânăra arădeancăAlexandra Timar, și sus^inut de cătrenenumărate persoane fizice și juridice, esteimplementat la nivel na^ional, cu precădereîn zonele defavorizate, în care adeseori pre-o^ii parohi, se îngrijesc, cu responsabilitate,de distribuirea kiturilor de rechizite școlare,mai înainte de începutul unui nou an școlar,copiilor cu o situa^ie materială precară.Precum multe sate românești, și local-ită^ile Buhani și Minead, sunt afectate defenomenul migra^iei iar persoanele rămasela vatră sunt preponderent persoane vârst-nice, rămase adeseori singure și mistuite dedorul celor pleca^i.Derularea unor proiecte cu caractersocial în mediul rural, nu doar că este maimult decât binevenită, ci arată și respons-abilitatea cu care Biserica OrtodoxăRomână, caută să se implice rezolvareaproblemelor din cadrul comunită îlor rurale,dovedindu-se un partener de nădejde la oriceini^iativă în acest sens.Armata şi Biserica în sprijinulcopiilor Fiecare dintre noi așteptam, cu emo^ie,momentul începutului de an școlar din pos-tura de elevi sau părin^i. Emo^ia era și estealimentată și acum de sentimente pe carefiin^a noastră le experimenta într-un cadruidentificat cu locul și rolul școlii în devenireaneamului nostru. Priveam în stânga și îndreapta și vedeam hăinu^e, papuci, ghioz-dane noi.Atunci când acest lucru nu este posibil,emo^iile resim^ite sunt alimentate de trăirinegative, neplăcute, care își pun amprentaasupra sufletelor celor mici și neajutora^i.În acest context, știind că sunt familiicare nu au resurse financiare suficiente pen-tru a-și putea permite să asigure copiilorcele necesare începutului de an școlar, mil-itarii Batalionului 191 Infanterie „ColonelRadu GOLESCU” din Arad, împreună cucredincioșii Paraclisului Trei Insule, dinArad și al Arhiepiscopiei Aradului și-aupropus și au reușit să sprijine un număr de20 de copii cu ghiozdane, rechizite, obiectevestimentare și alimente.Activitatea s-a desfășurat în contextulsărbătoririi anului Satului românesc, peValea Mureșului, în mai multe localită^iîndepărtate, vizitate probabil numai de local-nici.Mul^umim celor care s-au nevoit și aufăcut un efort mic pentru a aduce o bucuriemare în sufletele celor afla^i la nevoie.Cadouri la început de an şcolar pentru elevi din ParohiaArad-Micalaca Veche IIÎn Duminica dinaintea Înăl^ării SfinteiCruci și la pomenirea Nașterii Maicii Dom-nului, cu binecuvântarea Înaltpreasfin^ituluiPărinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului,preo^ii și credincioșii parohiei Arad Micala-ca Veche II s-au rugat pentru în^elep^irea șiajutorul școlarilor. La finalul SfinteiLiturghii au fost oferite ghiozdane curechizite elevilor din parohie proveni^i dinfamilii defavorizate unui număr de 18 copiipentru a avea bucuria să înceapă școala spri-jini^i de comunitatea eclesială.Deschidere de an şcolar la Seminarul Teologic Ortodoxdin AradAnul şcolar 2019-2020 a debutat la datade 9 septembrie 2019, moment care a fostmarcat la Seminarul Teologic Ortodox dinArad prin săvârșirea slujbei Sfintei Liturghii,urmată de slujba de Te Deum la începereaanului şcolar de către un sobor de preoţi, înfrunte cu pr. prof. Pompiliu Gavra, direc-torul acestei institu^ii.Elevii s-au bucurat de prezenţa înmijlocul lor a ÎPS dr. Timotei Seviciu, a PSdr. Emilian Crişanul, a domnului SergiuBîlcea, vicepreşedintele ConsiliuluiJudeţean Arad, a domnului Flavius Moraru,

reprezentantul Prefectului jude^ului Arad, adomnului Dărău Aurel, Prorector al Uni-versităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad, aPreacuviosului părinte lect. univ. dr. Nico-lae Tang, reprezentând Facultatea de Teolo-gie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, din cadrulUniversităţii „Aurel Vlaicu” Arad, a Preacu-viosului Părinte Iustin Popovici, consiliercultural şi membru în Consiliul de Admin-istraţie al şcolii, a PC părinte arhid. asist.univ. drd. Tiberiu Ardelean, inspector bis-ericesc, a PC Părinte Flavius Petcuţ, Pro-topop al Aradului şi a PC Părinte MirceaProteasa, consilier economic al Arhiepis-copiei Aradului precum şi a elevilor semi-narişti şi a părinţilor acestora, a cadrelordidactice de la Seminarul arădean.Momentul festiv a continuat în AulaFacultăţii de Teologie “Ilarion V. Felea”din Arad, unde au urmat la cuvânt oficial-ită^ile prezente, care le-au amintit elevilordespre cât de pre^ioasă este educa^ia în via^aunui om și, mai mult, despre cât de impor-tant este ca România să aibă elevi buni,curajoși și iubitori de credin^ă, de ^ară și deneam.Înaltpreasfinţitul Părinte dr. TimoteiSeviciu în cuvântul rostit s-a referit la rugă-ciunile şi ecteniile din cadrul slujbei de TeDeum la început de an şcolar, adică:luminarea minţii, curăţirea sufletească,ferirea de rătăciri, pentru formarea unui car-acter adevărat în societate, contribuind laprogresul general. Prezenţa oficialităţilor,ca şi a părinţilor sau a celor apropiaţi elevilorşi elevelor şcolii, precum şi a celor angajaţiîn activitatea acesteia sau a bisericii, aratăresponsabilitatea fiecăruia faţă de tânărageneraţie căreia aparţine viitorul. Înîncheiere, Chiriarhul arădean s-a alăturattuturor cu binecuvântarea strădaniilor ce levor depune în scopul reuşitei cu ajutorul luiDumnezeu”. Preacuviosul Părinte protos.dr. Iustin Popovici a dat citire mesajului PFPărinte Patriarh Daniel la început de an şco-lar. Apoi, Ierarhii arădeni, însoţiţi de con-ducerea şcolii şi oficialităţile prezente auvizitat sălile de clasă ale Instituţiei, care aufost renovate în întregime.Elevii seminarişti s-au întâlnit cu pro-fesorii diriginţi, împărtăşind impresii dinvacanţa ce tocmai s-a încheiat, pregătiţi deînceperea cursurilor noului an şcolar.Întâlnire şi comuniuneîn Capitala OltenieiÎntâlnirea Tinerilor Ortodocși de anulacesta s-a desfășurat în frumoasa cetate aBăniei, în care, timp de patru zile, a răsunatcreștinescul salut ,,Hristos în mijlocul nos-tru!”, la care au răspuns într-un glas 4000 detineri: ,,Este și va fi!”. Aradul a fostreprezentat de 40 de tineri înso^i^i de părin-tele arhid. Florin Sirca, inspector de religieîn cadrul ISJ Arad, pr. Vlad – Sergiu Sandu,profesor la Seminarul Teologic Ortodox dinArad și de către al^i profesori de religie dinjude^.Ca participan^i, noi, tinerii eparhieiAradului, alături de al^i tineri ortodocși dinlumea întreagă, am avut bucuria de a-l aveaîn mijlocul nostru pe Preafericitul PărintePatriarh Daniel, care a adresat tuturor uncălduros bun venit, precum și îndemnul dea fi apostoli ai Cuvântului lui Dumnezeu,într-o lume din ce în ce mai profund secu-larizată. Am fost plăcut surprinși și de ceicare, prin cuvinte alese, au prezentat cere-monia de deschidere a întâlnirii de anul aces-ta, Manuela Hărăbor și Aurelian Temișan.Aceștia i-au introdus în scenă pe artiști aimuzicii de diferite genuri, care ne-au înăl^atsufletește atât prin glasurile lor, cât și prinmesajul transmis. Este vorba despre sopranaFelicia Filip, trupa Genera^ia Folk și TudorGheorghe. Mai apoi, a urmat imnul ITO2019, acompaniat de un impresionant spec-tacol de lumini, care a încheiat frumoasaceremonie în note pline de optimism.Următoarele zile în Bănie au fost la felde înăl^ătoare, fiind prilejul descoperirii șiaprofundării devizei întâlnirii de anul aces-ta: ,,Cu to^ii suntem un potir. Credin^ă.Nădejde. Dragoste”. Aceasta a fost și temaatelierelor de discu^ii desfășurate în școlilecraiovene, unde am avut șansa să inter-ac^ionăm cu tineri din diverse col^uri ale^ării, comunicând, îmbogă^indu-ne expe-rien^ele și, totodată, legând prietenii. Aceeașitemă a fost adâncită și în cadrul conferin^eisus^inute de Mitropolitul Irineu al Olteniei,care ne-a vorbit, cu multă blânde^e și lumină,

despre virtu^ile creștine, pe care trebuie să lepracticăm cu râvnă ,,într-o lume atee”.Modul în care Mitropolitul și-a încheiatcuvântul de învă^ătură a reprezentat o temăde reflec^ie pentru fiecare dintre noi, acestaspunând că iubirea, cea mai mare dintre vir-tu^i, ,,ne dă consisten^ă și existen^ă în Dum-nezeu”.Aceasta a fost urmată de tradi^ionalaprocesiune a tuturor delega^iilor din ^ară șidin diasporă, desfășurată între Sala Poliva-lentă și Pia^a Mihai Viteazul. A fost o pro-cesiune în care, molipsind străzile craiovenecu zâmbete, cântece, și mult entuziasm, amformat cu to^ii ,,un potir al bucuriei”, așacum spunea și Preafericirea Sa. Noi, ară-denii, am purtat cu mândrie în cadrul pro-cesiunii ii tradi^ionale, celebrând astfel anulcomemorativ al satului românesc. Ajunșiîn Pia^a Mihai Viteazul, am fost întâmp-ina^i de cele mai reprezentative personalită^iale folclorului oltenesc, în frunte cu Niculi-na Stoican, care ne-a îndemnat să ^inem latradi^ia și identitatea noastră și să nu neuităm portul tradi^ional, mărturia pe pânză,prin formă și culoare, a plaiurilor natale. Nis-a prezentat, de asemenea, un spectaculosobicei de nuntă oltenească, care ne-a antre-nat pe to^i într-o uriașă horă. Nu putea lipsinici muzica ușoară, sus^inută de Direc^ia 5și fredonată de miile de glasuri tinere aflateîn Pia^ă. La fel de încânta^i și cu aceeașienergie am participat și la concertul sus^in-ut în ultima seară a întâlnirii de talentataPaula Seling și trupa Piazza-Viva din Italia.Duminică, am sărbătorit împreunăNașterea Maicii Domnului la MănăstireaMaglavit, a cărei târnosire a avut loc totatunci, în prezen^a unui impresionat soborde ierarhi. Nu se putea încheia altfel decâtprin predarea tor^ei delega^iei MitropolieiTimișoarei, care va fi gazda Întâlnirii Tiner-ilor Ortodocși de anul viitor. ITO 2019 s-aîntipărit adânc în inimile noastre, amintindu-ne că ,,suntem un gând și o mărturisire”,după cum am cântat seară de seară, în cadrulimnului de anul acesta.Campania ,,Pregătim ghiozda-nul”, bucurie pentru 115 copiiPeste 115 copii din localită^ile arădeneCruceni, Firiteaz, Fiscut și Slatina de Mureșau avut parte de un început de an școlar maifrumos, primind fiecare dintre aceștia câteun ghiozdan plin cu rechizite. Campania„Pregătim ghiozdanul”, care s-a desfășuratîn perioada 4 August-8 Septembrie, a fostini^iată de către tânăra Alina Pop, care spri-jinită fiind de 54 de donatori, a reușit săaducă bucurie atâtor suflete de copii. Aceas-ta a fost implementată prin intermediul Sec-torului Social al Arhiepiscopiei Aradului, apărintelui consilier Gheorghe Gligor și epreo îlor parohi din cele trei parohii din Pro-topopiatul Arad. Această campanie se propune a fi unînceput, după cum mărturisește cea care aini^iat-o, precizând faptul că va căuta ca înfiecare an să implice pe cât mai mul^i înaceastă activitate, care are în centrudragostea fa^ă de semeni.O grădiniţă nouă închinată Sf. Cuv. Stelian, deschisă laMândruloc
În 12 septembrie 2019, la ceas de seară,

Înaltpreasfin^itul Arhiepiscop Timotei –
Arhiepiscopul Aradului, împreună cu un
sobor de preo^i și diaconi a sfin^it noua Gră-
dini^ă din Parohia Mândruloc, Grădini^ă ce
se află sub patronajul Grădini^ei „Bambi”
din Arad în parteneriat cu Biserica Orto-
doxă din Mândruloc.

Evenimentul a avut loc la sediul noii
Grădinî e, unde au participat alături de cleri-
ci, membrii consiliului parohial și numeroși
invita^i. Lucrările de modernizare au durat
doi ani de zile și de acum Grădini^a își va
deschide por^ile pentru programul normal
din învă^ământul pre-școlar, pentru progra-
mul ”After School” dar și pentru numeroase
activită^i desfășurate de conducere în
parteneriat cu preotul Bisericii din Mândru-
loc, pr. Bogdan One^.Începând cu lunile următoare, dorin^adomnilor Corina și Dan Istrate și a părinteluiparoh, de a exista activitate social-filantrop-ică în comunitate, se va concretiza și prinajutorul oferit de Grădini^ă și Biserică pen-tru 15 copii din familii nevoiașe, de a fiprezen^i la programul „Școală după școală”și de a primi o masă caldă în fiecare zi deluni până vineri.

La finalul slujbei, Înaltpreasfin^itulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului arostit un cuvânt de învă^ătură despre ceea cereprezintă cu adevărat educa îa bună în spir-itul creștin la o vârstă fragedă, asociind gră-dini^a de copii cu o grădină ce trebuie îngri-jită și cultivată de noi to^i pentru a aduceroadă în timp.Au mai ̂ inut cuvântări pr. Bogdan One^care a mul^umit Chiriarhului pentruprezen^ă, pentru purtarea de grijă și pentrudragostea părintească pe care a arătat-o de-a lungul timpului faţă de credincioşii paro-hiei. Părintele a mul^umit și pentru ini^iati-va ce a venit în 2017 în cadrul unei ședin^ede consiliu parohial, din partea familieiIstrate, de a reda utilitatea ini^ială acesteiclădiri, proprietate a Bisericii Ortodoxe,acum frumos modernizate, care până în anul2006 a fost folosită tot ca și grădini^ă, darcare avea nevoie de renovări masive.Au mai luat cuvântul doamna EliLăslean ce a vorbit despre legătura frumoasădintre Biserică și Școală dar și de nevoia dea pune în sufletul copiiilor dragostea deDumnezeu și de tradi^ie românească,arătând totodată necesitatea de a ghida copi-ii și spre deprinderile pe care le pot dobân-di pe viitor cunoscându-se singuri șidescoperind lucrurile singuri prin diferiteactivită^i, doamna Eli Lăslean fiind fonda-tor și designer Casa de modă Ellis.În încheiere cu un discurs impecabil avorbit și doamna director Corina Istrate ce a^inut să men^ioneze modul în care s-auapropiat ea și familia dumneaei de oameniiși Biserica din Mândruloc, cum împreună cupreotul și membrii consiliului parohial audecis să facă această frumoasă investî ie pen-tru binele copiiilor și pentru foloasele comu-nî ii, datori fiind cu to îi să creăm viitorul maibun al copiiilor și al tinerilor de mâine.Totul s-a incheiat cu prezentarea noilorsăli de activitate și de relaxare pentru copi-lași dar și cu o masă oferită în cinstea aces-tui eveniment.Şedinţa Consiliului EparhialArad în prezenţa Mitropolitu-lui BanatuluiÎn ziua de vineri, 13 septembrie 2019, lareşedinţa arhiepiscopală din Arad s-a întrunitîn şedinţă de lucru, Consiliul Eparhial alArhiepiscopiei Aradului. La invitaţia Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei a fost prezentÎnaltpreasfinţitul Părinte Ioan, MitropolitulBanatului, continuându-se astfel o tradiţieexistentă în Mitropolia Banatului.Alături de cei doi ierarhi a fost prezentşi Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.De asemenea, au participat la şedinţă mem-brii clerici şi mireni ai Consiliului Eparhialprecum şi clericii din administraţiaeparhială. Chiriarhul arădean a salutatprezenţa Mitropolitului Banatului, mulţu-mindu-i totodată pentru toată purtarea degrijă pe care o are faţă de Eparhia Araduluişi pentru toate bunele îndemnuri oferiteîntotdeauna spre folosul întregii eparhii.Pe ordinea de zi, pe lângă analizareaunor activităţi din domeniul administrativ-bisericesc, economic şi de patrimoniu, a fostprelucrat şi textul noului regulament deordine interioară al instituţiei. Regulamen-tul va fi pus la dispozi^ia fiecărui conducă-tor de sector, așa încât persoanele care vorfi angajate în viitor să fie familiarizate cudrepturile și obliga^iile ce le revin în cadrulArhiepiscopiei Aradului. Textul noului reg-ulament de func^ionare internă a fost elab-orat în conformitate cu Statutul pentru orga-nizarea și func^ionarea Bisericii OrtodoxeRomâne şi cu noul Cod al Muncii, la care s-a adăugat şi un nou capitol, intitulat ,,Dis-poziţii privind protecţia datelor cu caracterpersonal”.Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioana dat unele îndrumări la problemele curentecare intră în competenţa acestui for deliber-ativ eparhial, şi anume, a ConsiliuluiEparhial.Consiliul eparhial este organism exec-utiv al Adunării eparhiale şi are în compe-tenţă problemele bisericeşti administrative,culturale, social-filantropice, economice,patrimoniale şi fundaţionale pentru întreagaeparhie. Consiliul eparhial se compune din9 membri, 3 clerici și 6 mireni, aleși pe ter-men de 4 ani de Adunarea eparhială dintremembrii ei. Consiliul eparhial se întruneștela convocarea chiriarhului de două ori pe ansau ori de câte ori este nevoie.

Elevi seminarişti arădeni înmisiune în Parohia Arad-Micălaca Veche ISâmbătă, 14 septembrie 2019, cu prile-jul praznicului Înăl^ării Sfintei Cruci, cred-incioșii parohiei Micălaca Veche I, Pro-topopiatul Arad, au găzduit un grup formatdin 11 elevi ai Seminarului Teologic Orto-dox din Arad, înso^i^i de către domnii pro-fesori Marius Lăscoiu-Martin și Elena-IrinaAncu^a .Tinerii seminariști, conduși de domnulprofesor, au dat răspunsurile la Slujba Utre-niei și a Sfintei Liturghii, această misiuneduhovnicească fiind prima din anul școlarproaspăt început.La final, părintele paroh Paul-SebastianOrădan, dar și părintele Emil Roman, aumul^umit oaspe^ilor pentru frumoasa colab-orare și le-au lansat acestora invita^ia per-manentă de a participa la slujbele bisericiipentru a practica cântarea de strană.Ceremoniile dedicate comemorării Eroilor de la PăulişDuminică, 15 septembrie 2019, Înalt-preasfin^itul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a participat alături de autorită îlearădene la ceremoniile dedicate celei de-a75-a comemorări a eroilor de la Păuliș, ce și-au pierdut via^a în bătălia purtată în zonaPăulișului, în septembrie 1944.Ceremoniile au debutat la CimitirulEroilor din Radna, unde un sobor de preoţia oficiat slujba de pomenire a eroilor dinDetaşamentul Păuliş şi a evocat martiriulelevilor Şcolii de Subofiţeri Radna. Aceştiaau fost pomeniţi ulterior în cadrul unei slu-jbe desfăşurată la mormintele lor din Cim-itirul Erolilor Lipova. S-au depus apoicoroane de flori din partea reprezentanţilorinstituţiilor de stat centrale şi locale. Urmă-toarea oprire, în acest periplu comemorativ,a fost în cimitirul eroilor de la Radna, undedupă slujba de parastas s-au depus jerbe deflori.Mai apoi la Biserica Ortodoxă dincomuna Păuliş, Înaltpreasfin^itul PărinteTimotei, după ce a participat la SfântaLiturghie săvârşită de un sobbor de preoţi înfrunte cu Pr. Nelu Mercea, protopopulLipovei, a săvârșit slujba parastasului înmemoria eroilor.După aceasta, manifestarea centrală azilei a avut loc la Monumentul Eroilor de laPăuliş, aflat lângă DN7, unde s-a desfăşuratun ceremonial militar-religios. Slujba depomenire a eroilor a fost săvârşită de Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, alături de cares-au aflat Protos. Dr. Iustin Popovici, con-silier cultural al Arhiepiscopiei Aradului,Pr. Nelu Mercea, protopopul Lipovei, Pr.militare Adrian David, Arhid. Dr. TiberiuArdelean, inspector eparhial, precum şi alţipreoţi din vecinătate. Chiriarhul arădean, cuprilejul acestor ceremonii, a vorbit despre,,Jertfirea de sine” (având ca temei citirilescripturistice ale duminicii: Gal. 2; Mc. 8),după învăţătura şi exemplul Domnului prinluarea crucii şi urmarea Lui. Virtuţile creş-tine puse în lumină prin conştiinţa fiecăruiaasigură împlinirea acestui deziderat spresporul de bine pe pământ şi dobândireamântuirii. Sfinţii dau dovada strădaniilor înacest sens amintind pentru ziua de astăzi peSf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş şi pe Sf.Mare Mc. Nichita. În viaţa societăţii oameniimerituoşi lasă în urmă valori nepieritoare.Tot aşa eroii le stau alături pentru că au lup-tat cu preţul vieţii pentru afirmarea valo-rilor universale, cele ale apărării patriei, a lib-ertăţii şi bunăstării poporului şi identităţiinaţionale. Momentul de la Păuliş în istoriaPatriei e mărturisirea sublimităţii virtuţii mil-itare a eroismului fiilor Patriei de pe tot întin-sul ei, menţionând că elevii Şcoalei Mil-itare de la Radna au fost tineri din diferitezone ale României. Nutrim şi emoţia de aavea încă în viaţă pe unii din cei ce au lup-tat pe câmpia de aci, în mijlocul căreia seridică un măreţ monument. Se împlinesc75 de ani de la desfăşurarea unor lupte eroiceîn care o mână de tineri ostaşi au ţinut piep-tul spre biruinţa unei oştiri mai numeroase.De fiecare dată, într-o zi ca aceasta slujimSfânta Liturghie şi Parastasul iar la monu-ment pomenirea eroilor Păulişului amintindcă s-au săvârşit în zilele de cinstire a SfinteiCruci, altarul jertfei Mântuitorului, ca lumeasă aibă parte de o viaţă paşnică pe pământ iarîn ceruri răsplătirea binelui. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 6Eroii au arătat credincioşia şi devota-mentul faţă de neam şi ţară. Îi răsplătim cuamintirea, rugăciunea şi cununile de flori,simboale ale simţămintelor de totdeaunafaţă de ei, a amintit Înaltpreasfinţia Sa.Dintre oficialităţile prezente amintimpe: Prefectul Judeţului Arad, doamna Flo-rentina Horgea, Subprefectul Judeţului,domnul Vasilică Damian, deputaţii DorelCăprar şi Florin Tripa, primarul comuneiPăuliş, Ioan Turcin, primarul oraşului Lipo-va, Mircea Jichici, şefii structurilor judeţeneale M.A.I. şi M.A.P.N., militari din cadrulBatalionului 191 de Infanterie Colonel„Radu Golescu”, cadre militare în rezervăşi retragere din Arad, Prorectorul univer-sităţii, conf. univ. dr. Teodor Cilan, doam-na inspector şcolar Camelia Moler, domnulinspector şcolar general adjunct NicolaePellegrini, elevi din Păuliş împreună cu pro-fesorii lor.Doamna Prefect Florentina Horgeaîmpreună cu domnul primar al comuneiPăuliş, Ioan Turcin, au acordat diplome deonoare veteranilor prezenţi la evenimente,asociaţiilor de veterani, oaspeţilor din afarajudeţului precum şi tânărului muzician Şte-fan Şimonca-Opriţa şi strănepoatei eroineiElena Chiriţă, Adriana Chiriţă.Ştefan Şimonca-Opriţa, strănepot alveteranului Artemiu Şimonca, a susţinutun emonţionant recital de vioară în cadrulceremoniei desfăşurată la MonumentulEroilor de la Păuliş. La momentul artisticdesfăţurat în cadrul ceremoniei de la Mon-umentul Eroilor au mai contribuit membriiCorului Veteranilor „Mihai Viteazu” dinPiteşti şi elevi ai Şcolii Gimnaziale dinPăuliş.După aceasta au urmat cuvântări aleoficialităţilor şi depunere de coroane. Lamanifestări au participat trei veterani derăzboi care au dus eroicele lupte din zonă.Comemorarea Eroilor de la MinişDuminică, 15 septembrie 2019, în bis-erica cu hramul ,,Sf. Împăraţi Constantin şiElena” din localitatea Miniş, ProtopopiatulLipova, Sfânta Liturghie a fost oficiată decătre Preacuviosul Părinte Iustin Popovici,consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradu-lui şi delegatul Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei, dimpreună cu Pr. paroh ValentinSăvuşcă şi Pr. Ioan Florea, fostul paroh.La momentul rânduit, părintele con-silier a rostit un cuvânt de învăţătură tâl-cuind pericopa evanghelică rânduită pentruDuminica după Înălţarea Sfintei Cruci.Părintele a vorbit despre înţelesul spiritualal Crucii, îndemnându-i pe credincioşiiprezenţi să pătrundă cu mintea şi cu sufle-tul în tainele Crucii mântuitoare, ca apoi săgăsim cu toţii în noi înşine dorinţa de aurma lui Hristos, purtând propria noastrăcruce cu demnitate şi cu credinţă. Nimenidin cei ce cred în puterea crucii nu vor fibiruiţi, ei vor învinge asemenea SfântuluiÎmpărat Constantin cel Mare care a învinspe Maxenţiu, purtând crucea pe câmpul deluptă şi exemplificând cu luptele purtate deeroii din aceste părţi de ţară, comemoraţi înaceste zile, care au luptat pentru libertateaşi demnitatea poporului român.După Sfânta Liturghie s-a săvârşitparastasul de pomenire a eroilor din Miniş,12 elevi sergenţi de la Şcoala de Subofiţeride Infanterie de la Radna, căzuţi la datorieîn timpul luptelor din 14-20 septembrie1944.La final a fost sfinţită troiţa comemo-rativă ridicată în curtea bisericii în memo-ria acestora dar și în amintirea vechii bis-erici parohiale, bombardată în acele zile,troiţă care a fost sfinţită de către Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei dimpreună cuPreasfinţitul Părinte Galaction, episcopulAlexandriei şi Teleormanului la 20 sep-tembrie 2015, însă a suportat anumitelucrări de renovare.,,Ruga Satului” în ChesinţDuminică, 15 septembrie 2019, cred-incioşii Parohiei Chesinţ, ProtopopiatulLipova, cu mic cu mare, îmbrăcaţi în straiede sărbătoare, au participat la SfântaLiturghie şi Slujba Parastasului ce s-asăvârşit pentru toţi preoţii, învăţătorii şiprimarii satului Chesinţ, trecuţi la Domnul.,,Ruga Satului” organizată de cătrepreotul paroh Florin Ardeuan, în colabo-rare cu autorităţile locale s-a ţinut în dupămasa zilei.

Evenimentul a început în curtea bis-ericii parohiale din Chesinţ, unde un soborde preoţi în frunte cu Protos. Iustin Popovi-ci, consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului, a oficiat Slujba de Te-Deum demulţumire. În cuvântul adresat celorprezenţi, Protos. Iustin Popovici, după ce atransmis cuvântul de binecuvântare alChiriarhului locului pentru acest eveni-ment, a exprimat bucuria celor invitaţi dea fi alături de fiii satului Chesinţ la Rugasatului, prilej cu care familiile se reunesc caodinioară. Aceste întruniri sunt binevenitemai ales în acest an omagial dedicat satu-lui românesc şi trebuie păstrate cu sfinţenieşi transmise generaţiilor viitoare .Ruga a debutat cu o suită de dansuripopulare ale Ansamblurilor de dansuri dinChesinţ şi Fântânele.La eveniment au participat şi domnulIustin Cionca, Preşedintele ConsiliuluiJudeţean Arad, domnul Marian Toader,primarul localităţii Zăbrani precum şi alţiprimari din localităţi arădene.Părintele paroh Florin Ardeuan, caorganizator, a mulţumit oficialităţilorprezente, precum şi tuturor celor care aurăspuns afirmativ invitaţiei de a fi la acesteveniment important pentru comunitate.Arădenii s-au închinat lasfinte odoare aduse de laMănăstirea NeamţCu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,credincioşii arădeni au avut bucuriaduhovnicească să se închine la icoana făcă-toare de minuni a Maicii Domnului (copiea icoanei Trihirussa „cea cu trei mâini”) dela Mănăstirea Hilandar din Sfântul MunteAthos, ce se află la Mănăstirea Neam^, pre-cum și la moaștele Sfântului Simeon Stâlp-nicul de pe Muntele Minunat.Aceste sfinte odoare au fost aduse deo delega^ie de la Mănăstirea Neam^ con-dusă de părintele stare^ Benedict Sauciuc,duminică seara, 15 septembrie, şi au fostdepuse spre închinare în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad.Ele au fost întâmpinate pe platoul din faţacatedralei în seara zilei de duminică decătre Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului şi de foarte mulţipreoţi şi credincioşi arădeni.După sosire s-a făcut o procesiune înjurul lăcaşului de cult după care au fostaşezate în mijlocul bisericii spre închinare,alături de moaştele Sfântului Ioan Gură deAur, ce se găsesc permanent în CatedralaArhiepiscopală din Arad.Chiriarhul nostru în cuvântul adresatcelor prezenţi a subliniat faptul că este unprilej binecuvântat pentru credincioşii ară-deni de a avea ocazia să se închine la aces-te odoare sfinte. Sfântul Simeon Stâlp-nicul din Muntele Minunat se bucură de ocinstire asemănătoare cu cea a SfântuluiSimeon Stâlpnicul, ocrotitorul MănăstiriiArad-Gai, aceasta întrucât sfinţii stâlpni-ci au avut multă înrâurire în Biserică, maiales la mijlocul mileniului întâi. Deasemenea, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei a spus că asemenea popasurileduhovniceşti contribuie la întărirea legă-turilor între eparhiile din cuprinsul Patri-arhiei Române, transmiţând cu acest prilejmulţumiri Preafericitului Părinte PatriarhDaniel pentru binecuvântarea acordată înacest sens şi prin părintele stareţ, Înalt-preasfinţitului Părinte Teofan, Mitropol-itul Moldovei şi Bucovinei care a îngăduitacest pelerinaj.Părintele stareţ Benedict Sauciuc aprezentat credincioşilor arădeni valoareacelor două odoare ale patrimoniului bis-ericesc din ţara noastră şi care sunt păstratela Mănăstirea Neamţ.Amintim faptul că aceste odoare s-auaflat pentru câteva zile în Eparhia Caranse-beşului şi la întoarcere au făcut un popas înCetatea Aradului pentru ca şi credincioşiiarădeni care nu pot să ajungă până laMănăstirea Neamţ să aibă posibilitatea săse închine la ele cu evlavie, pentru a primihar şi binecuvântare de la Dumnezeu şiMaica Sfântă.Ghiozdane pentruşcolarii din ŢelaCu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, duminică, 15 septembrie2019, în biserica din Ţela după SfântaLiturghie la care au participat to^i copiii dela școală și grădini^ă, majoritatea s-au

împărtășit, au fost oferite 100 de ghiozdaneși rechizite pentru copiii din Ţela, Bacăul deMijloc și Ostrov.Ac^iunea a continuat şi la Școala dinBirchiș unde au fost distribuite 30 de ghioz-dane. Sponsori: Arhiepiscopia Aradului,Valentin Căldăraş, Lucian Bătăneanţ, Gen-delon Carmen, Ovidiu Gref şi ClaudiuGabriel, în cadrul programului ,,Școalăegală pentru to^i copiii, oferă un ghiozdan!”Rechizite pentru copiii nevoiaşi de la Centrul Social,,Curcubeul copiilor” din AradLuni, 16 septembrie 2019, la Centrulsocial ,,Curcubeul copiilor” al PrimărieiArad, a avut loc o acţiune socială iniţiată deAsociatia Filantropia a ArhiepiscopieiAradului. S-au distribuit 120 de ghiozdaneşcolare cu rechizite celor 120 de copii careîn fiecare zi după orele din şcoală suntpregătiţi aici în sistem after school.Cu binevântarea IPS Părinte Timotei,din partea Arhiepiscopiei Aradului a partic-ipat Părintele consilier social GheorgheGligor care împreună cu primarul Aradului,domnul Călin Bibarţ au dăruit copiilor şco-lari aceste daruri. Arhiepiscopia Araduluiprin Asociaţia Filantropia a primit din parteaFederaţiei Filantropia 600 kitturi şcolare pecare le-a distribuit parohiilor iar acestea larândul lor, prin preoţii parohi, copiilornevoiaşi.Cerc misionar-pastoralîn CraivaDuminica a 18 a după PogorâreaSfântului Duh a însemnat o zi de aleasăbucurie duhovnicească pentru credin-cioşii Parohiei Craiva, ProtopopiatulIneu, care a găzduit întrunirea preoţilordin Cercul pastoral-misionar Beliu, coor-dona^i, din încredin^area Înaltpreasfin^it-ului Părinte Arhiepiscop Timotei alAradului, de către Preacucernicul PărinteRadu Petrică Belle.Întrunirea a debutat la orele 1700, în bis-erica parohială cu hramul „AdormireaMaicii Domnului”, prin oficierea TaineiSfântului Maslu de către 19 preo^i, sub pro-tia Părintelui Iustin Popovici, consilier cul-tural al Arhiepiscopiei Aradului și înprezen^a unui număr mare de credincioși.Alături de părintele consilier au slujit: Pr. SasRadu– Parohia Agrişu Mic, Pr. CiocanNicolae – Parohia Archis, Pr. Radu PetricăBelle – Parohia Bochia, Pr. Trip Răzvan –Parohia Bocsig-Gară, Pr. Ardelean Petru –Parohia Chişlaca, Pr. Ros Florin – ParohiaCiunteşti , Pr. Iercoşan Cosmin – ParohiaCoroi, Pr. Chivulescu Răzvan – ParohiaCraiva, Pr. Trînc Marius – Parohia Groşeni,Pr. Drăgan Marcel – Parohia Hăşmaş, Pr.Vatrici Ioan – Parohia Răpsig, Pr. OprişaOvidiu, – Parohia Rogoz, Pr. Morar Ionel –Parohia Selişte, Pr. Trînc Teofil – ParohiaSusag, Pr. Monea Nicolae – ParohiaTăgădău, Pr. Culda Florin – Parohia VasileGoldiş, Pr. Pop Gheorghe – Parohia AradCalea 6 Vânători, Pr. Lazăr Mirel – Paro-hia Şeitin.
În cuvântul de învăţătură, Părintele

Iustin Popovici a vorbit celor prezenţi,
făcând comparaţie cu învăţăturile ce se
desprind din textul evangheliei Duminicii a
18-a după Rusalii (Luca 5, 1-11), despre
harul Sfântului Duh şi puterea dum-
nezeiască ce se revarsă asupra celui nou
hirotonit, dându-i putere şi curaj să-l urmeze
pe Hristos întreaga viaţă şi să-i conducă pe
păstoriţii săi spre mântuirea sufletelor.
,,Toată noaptea ostenindu-ne, n-am prins
nimic…”, după cum spune Apostolul Petru,
este munca lipsită de harul lui Dumnezeu,
iar abia după ce ne călăuzim viaţa şi activi-
tatea noastră după poruncile lui Dumnezeu
şi în deplină ascultare faţă de El, dobândim
munca sfinţită prin har, munca aducătoare
de rod bogat şi împlinire materială şi spiri-
tuală.Părintele consilier a transmis cu acestprilej binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei şi l-a felicitat pe părinteleRăzvan Chivulescu pentru frumoaselelucrări ce le desfăşoară în parohie, atât înplan material cât şi spiritual.În cadrul întrunirii, părintele OvidiuOprişa de la Parohia Rogoz, a susţinut refer-atul cu titlul ,,Patriarhul Nicodim Munteanu(1939-1948): Reprezentant demn şi respon-sabil al Bisericii Ortodoxe Române în relaţiacu Statul Român”.

Preotul paroh Răzvan Chivulescu amulţumit părintelui consilier şi tuturor pre-oţilor care au participat la acest momentimportant din viaţa comunităţii pe care opăstoreşte de doar un an de zile.Consfătuirea profesorilor deReligie din AradVineri, 27 septembrie 2019, în Aula„Pr. Dr. Ilarion V. Felea” a Facultă^ii deTeologie Ortodoxă din Arad, a avut locconsfătuirea profesorilor de Religie orto-doxă din jude^ul Arad. La prezidiu s-au aflatÎPS Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Sevi-ciu, Protos. Dr. Iustin Popovici, consiliercultural al Arhiepiscopiei Aradului șiresponsabil pe probleme de învă^ământ șiPC Arhidiac. Prof. Florin Sirca, Inspectorpentru disciplina Religie la InspectoratulȘcolar Jude^ean Arad.În partea de început, părintele inspectora prezentat ordinea de zi, care a cuprins capuncte de lucru atât diagnoza anului școlarprecedent, cât și direc îile de ac îune propusepentru anul școlar 2019-2020. Au fostprezentate activită^ile și proiectele desfășu-rate în decursul anului precedent și au fosteviden^ia^i concis elevii și profesorii curezultate la olimpiadele și concursurile șco-lare. Mai mult, au fost prezentate și activ-ită^ile din acest început de an (I.T.O 2019,Întâlnirea inspectorilor de Religie din Patri-arhia Română).În continuare, au fost prezentate câtevadate obiective legate de rezultatele exam-enelor de titularizare și definitivat din vară,dar și situa îa profesorilor în ceea ce priveștegradele didactice. În jude^ul Aradfunc îonează anul acesta 139 de profesori deReligie Ortodoxă (10 clerici și ceilal^imireni), dintre care 97 titulari, ceilal̂ i suplin-itori.Totodată. pentru anul în curs, au fosttrasate următoarele trei direc^ii principale:calitatea procesului de învă^ământ la dis-ciplina Religie în școală, îmbogă^irea cal-ită^ii activită^ii educative prin proiecte con-sistente derulate cu parohiile și motivareaprofesorilor pentru urmarea de cursuri deformare.Profesorii au fost îndruma^i să par-ticipe și anul acesta în număr cât maimare la activită^ile metodice, dar și laconcursurile deja cunoscute, alături deelevii lor: Olimpiada de Religie Orto-doxă (cu fază na^ională cls. V-XII), Con-cursul jude^ean „Hristos în școală”, Con-cursul interdisciplinar „Cultură șispiritualitate” (care va deveni Olimpiadăla rândul său), precum și alte concursuriși simpozioane care vor fi anun^ate ulte-rior. În altă ordine de idei, au fost solic-ita^i elevii și profesorii care vor să seimplice ca voluntari în organizarea Întâl-nirii Tinerilor Ortodocși (I.T.O. 2020),care va avea loc la Timișoara.În ceea ce privește problemele deorganizare interne disciplinei, părinteleinspector a furnizat informa^ii despreînscrierea la ora de religie (doar laînceputul ciclului de școlarizare),despre programa școlară pentru clasa aVII-a intrată în vigoare anul acesta,despre importan^a planificării procesu-lui de învă^ământ (planificări calen-daristice, proiecte și schi^e de lec^ie),despre utilizarea ghidurilor pentru pro-fesor, comandarea și utilizarea man-ualelor și auxiliarelor, cât și despre uti-lizarea RED (resurse educa^ionaledeschise), accesibilă de pe site-ul ISJArad. Nu în ultimul rând, profesorii aufost îndemna^i să participe cu articolepentru revista „Catehetul” şi ,,Bisericaşi Şcoala”.
În cuvântul adresat profesorilor,

ÎPS. Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei
Seviciu a felicitat cadrele didactice pen-
tru activitatea din anul precedent și i-a
încurajat pentru anul proaspăt început,
accentuând grija pe care profesorii ar
trebui să o manifeste către elevii din ani
terminali, pentru reușita acestora la
examenele școlare majore. Totodată, ier-
arhul a accentuat și ideea de a cultiva în
mintea părin^ilor conștiin^a unui mod de
a gândi sănătos, pentru reușita copiilor
lor, mai ales pentru faptul că elevii
înva^ă nu pentru școală, ci pentru
împlinirea în via^ă.În încheiere, au fost premia^i cu diplo-ma de merit „Episcop Dr. GrigorieComșa” to^i profesorii cu activitate

deosebită în anul școlar precedent, a fostdistribuit numărul 2 (29) al Revistei demetodică şi spiritualitate a profesorilor deReligie ,,Catehetul”, cât și revista eparhială„Biserica și Școala”.Ierarhii arădeni au participatla Deschiderea anului universitar 2019-2020 la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din AradSâmbătă 28 septembrie, de la orele10.00, în Corpul M (Micălaca) al Univer-sită^ii „Aurel Vlaicu” din Arad a avut locfestivitatea de deschidere a anului universi-tar 2019-2020. La eveniment, din parteaArhiepiscopiei Aradului au participat Înalt-preasfin^itul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului dimpreună cu Preasfin^itulPărinte Episcop-vicar Emilian Crișanul.De asemenea, au luat parte și oficialită îlocale și centrale, profesorii și studen îi celornouă facultă^i ale UAV, părin^ii, arădenii șito^i cei care au dorit să participe la una dincele mai importante momente ale anuluiuniversitar.Pelerini lipovani pe pământapostolicÎn ultimele zile ale lui septembrie,un grup de credincioși din Parohia Lipo-va, înso^i^i de părintele Neicu Alexan-dru, au parcurs un pelerinaj de suflet,străbătând întreaga ^ară, pentru a sereculege și a se încărca duhovnicește lamai multe oaze de spiritualitate ortodoxăromânești.Astfel vineri, 27 septembrie, au călcatpe urmele părin^ilor Arsenie Boca și TeofilPărăian la Mănăstirea Brâncoveanu dinSâmbăta de Sus, iar mai apoi s-au rugat înstrăvechea biserică rupestră a MănăstiriiȘinca Veche. Urcând la MănăstireaCaraiman, au rămas uimi^i de frumoasaașezare, rezultat al darului lui Dumnezeu –muntele și lucrarea omului – mănăstirea.După ce au primit binecuvântarea MaiciiDomnului prin închinarea la icoana făcă-toare de minuni, numită Siriaca, din Mănă-stirea Ghighiu –Prahova, au poposit în istor-ica și remarcabila cetate a MănăstiriiCăldărușani, unde au fost primi^i cu ospi-talitatea monahală de părintele stare^Lavrentie.Mai apoi în celelalte zile, 28 și 29 sep-tembrie, trecând Dunărea, au străbătutpământul apostolic al Scytiei Minor, luândputere de la crucile de leac de la MănăstireaDervent, meditând și rugându-se în PeșteraSfântului Apostol Andrei, de unde a începutrăspândirea credin^ei în patria noastră. Nu seputea trece prin Adamclisi fără a admiramaiestuosul monument Tropaeum Traiani,ridicat în urma crâncenelor lupte daco –romane.Mișca^i sufletește au fost pe locul fos-tului lagăr de muncă de la Poarta Albă, undeau concentra^i peste 15.000 de de^inu^ipolitic, în special preo î și monahi, loc numitși Golgota Neamului Românesc. Aici seînal^ă o frumoasă mănăstire, prin râvna șihărnicia maicii Eleodora Dună, cea aleasă depărintele Iustin Pârvu, să ridice acestașezământ și care recunoaște: locul acestaare o încărcătură foarte puternică, care edată de jertfa sufletelor nevinovate, curmatede regimul comunist prin munca grea de laCanal. Apoi s-au recules în cunoscutelelavre dobrogene Celic Dere și Cocoș-Niculi^el, participând la Sfânta Liturghieduminicală în frumoasa MănăstireVladimirești, întemeiată de maica VeronicaGurău.În final putem spune că acest pelerinaja adus mare bucurie în inimile credincioșilorși sufletele lor au fost luminate, mângâiateși călăuzite de Dumnezeu.
CERCURI MISIONARE

În luna Septembrie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele parohiiarădene:- Protopopiatul Arad: Cruceni; Sân-tana II; Socodor; Şimand;- Protopopiatul Ineu: Craiva; Dud;Minişel; - Protopopiatul Lipova: Bârzava; Lipo-va; Zăbalţ- Protopopiatul Sebiş: Cil; Dieci;Hălmagiu; (mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:

www.episcopiaaradului.ro) 
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Duminică, 1 septembrie – Asăvârșit Sfânta Liturghie cu sobor dearhierei la Parohia Galșa, cu ocaziaaniversării a 270 de ani de la târno-sire. La sfârșitul slujbei, s-a oficiat oslujbă de pomenire pentru ctitorii,slujitorii și binefăcătorii sfântuluidar și pentru Maria și Toader Mic,părin^ii Preasfin^itului Lucian. Încontinuare a fost prezentată cartea„270 de ani spre cer” editată subcoodonarea părintelui paroh Ado-rian Lucian Trif și a doamnei pro-fesoare Eugenia Groșan care aucules mărturii și mărturisiri desprelocalitatea Galșa. Înaltpreasfin^itulPărinte Arhiepiscop Timotei a con-ferit domnului primar al comuneiȘiria, Valentin Bot și doamnei pro-fesoare Eugenia Groșan, diplomede cinstire în semn de aprecierepentru activitatea administrativ-gospodărească dar și culturală încomuna Șiria.Luni, 2 septembrie – A partici-pat la sus^inerea tezelor  de doctorata domnului Suciu Eugen Vasile șiArvai Iulian Nicolae doctoranzi aiFacultă^ii de Teologie Ortodoxă-Arad din cadrul Universită^ii „AurelVlaicu” din Arad; Sâmbătă, 7 septembrie – Asăvârșit slujba Vecerniei cu Litie înaltarul de vară din curtea MănăstiriiArad-Gai, rostitind un cuvânt deînvă^ătură pus sub titlul ,,Stâlpulînţelepciunii”.

Duminică, 8 septembrie – Asăvârșit Sfânta Liturghie la Mănăs-tirea Arad-Gai, predica fiind pusăsub titlul  ,,Renaștere duhovniceas-

că” (cf. Gal. 6, Filip. 2; In. 3 și Lc.10). Luni, 9 septembrie – A partici-pat la festivitatea de deschidere a

anului școlar 2019-2020 la Semina-rul Teologic Ortodox din Arad, undea rostit un cuvânt de binecuvântare. Joi, 12 septembrie – A sfin^it șiinaugurat grădini^a din localitateaMândruloc, rostind un cuvânt oca-zional.Vineri, 13 septembrie – A pre-zidat ședin^a Permanen^ei Consiliu-lui eparhial; a participat la ședin^ade lucru al Consiliului Eparhial alArhiepiscopiei Aradului.Sâmbătă, 14 septembrie – Asăvârșit Sfânta Liturghie la Mănăs-tirea Feredeu. Predica a fost pusăsub titlul ,,Sărbătorile Sfintei Cruci”(cf. I Cor. 1; Ioan 19). Duminică, 15 septembrie – Aparticipat la Sfânta Liturghie și săvâ-rșit parastasul în memoria eroilor, înbiserica din Păuliş, ProtopopiatulLipova, predicând despre „Jertfireade sine” (cf. Gal. 2; Mc. 8). De ase-menea a slujit panahida la  monu-mentul eroilor de la Păuliş, ^inândun cuvânt de evocare. În seara zileia participat la procesiunea de laCatedrala arhiepiscopală unde aufost depuse spre închinare icoanafăcătoare de minuni a Maicii Dom-nului (copie a icoanei Trihirussa „ceacu trei mâini”) de la MănăstireaHilandar din Sfântul Munte Athos,ce se află la Mănăstirea Neam^, pre-cum și moaștele Sfântului SimeonStâlpnicul de pe Muntele Minunat,rostind un cuvânt de binecuvântare.

Duminică, 22 septembrie – Asăvârșit Sfânta Liturghie în bisericaParohiei Agrișu Mic, ProtopopiatulIneu, predica fiind pusă sub titlul,,Cumpănirea vremii” (cf. 2 Cor. 9;Lc. 5). A săvârşit slujba de binecu-vântare la lucrările de reparaţie, res-taurare şi înfrumuseţare la biserica şicasa parohială. A conferit preotuluiparoh Radu Sas distincţia de iconompentru întreaga activitate depusă.Luni, 23 septembrie – A parti-cipat la slujba parastasului ridicatpentru mama Preasfin^itului PărinteLucian, Episcopul Caransebeșului,care a fost înmormântată la Mănăs-tirea „Izvorul Miron” – Românești.Vineri, 27 septembrie – A par-ticipat la consfătuirea Profesorilorde Religie din Jude^ul Arad, ^inândun cuvânt adecvat. Sâmbătă, 28 septembrie –A par-ticipat la festivitatea de deschidere aanului universitar 2019-2020, la Uni-versitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.Duminică, 29 septembrie – Aasistat la slujba Utreniei în bisericaParohiei Bârzava și  la Sfânta Litur-ghie în Biserica Parohiei Căpru^a,unde a rostit un cuvânt de învă^ătu-ră pus sub titlul „Purtare creștină”(Cf. 2 Cor. 11-12; Lc. 6).Luni, 30 septembrie – A parti-cipat la ședin^a de lucru a SfântuluiSinod de la Palatul Patriarhiei.Pr. Dr. Vasile Cucu –Secretar eparhial

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

AGEN�IA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


