
Fondat 1877
Nr. 10

Octombrie 2019
Anul C 
(100)

SERIE NOUĂ PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ARADULUI

La începutul noului an universitar2019-2020, binecuvântăm pe toţi stu-denZii şi profesorii din învăZământuluniversitar și postuniversitar, dorindu-le mult spor în vederea valorificăriicunoștinZelor dobândite până acum șia perfecZionării continue în domeniulcercetării știinZifice și al formării spir-ituale.Sfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne a declarat anul 2019 ca Anomagial al satului românesc (al pre-oţilor, învăţătorilor şi primarilorgospodari), dorind să evidenZiezeimportanZa satului ca spaZiu binecu-vântat, păstrător fidel al tradiZiei bis-ericești și al culturii naZionale, în cares-au plămădit şi transmis, secole de-arândul, valorile spirituale, culturale șimorale ale neamului românesc.În domeniul educaţiei, BisericaOrtodoxă Română a avut un rol sem-

nificativ de-a lungul istoriei poporu-lui român, contribuind la organizareaşi îmbogăţirea educaţiei şi a culturiinaţionale. Şcoala românească a luatfiinţă în tinda Bisericii şi a continuatsă existe şi să se dezvolte în strânsălegătură cu Biserica, preotul şi învăţă-torul fiind principalii luminători aisatelor.Și în prezent, Biserica OrtodoxăRomână susţine educaţia, organizândactivităţi educaţionale şi culturale,tabere de tineret, pelerinaje pentruelevi şi studenZi, activităţi social-filantropice, întâlniri internaZionale aletinerilor, dorind să-i încurajeze pe toZistudenZii să trăiască o viaZă frumoasă şibinecuvântată, în comuniune cu Dum-nezeu și cu semenii.Astăzi, în mod deosebit, avemdatoria de a ne aminti cu recunoştinţăde toZi învăZătorii și profesorii noștri, de

la sate și de la orașe, care ne-au formatși ne-au îndrumat pe calea cunoașteriiştiinţifice şi a valorilor spirituale per-manente.

Performanţa academică şi mai alespasiunea dascălilor români pentru for-marea multor generaZii de absolvenZireprezintă un exemplu viu pentru pro-

fesorii și studenZii de astăzi, care îșipot manifesta recunoștinZa faţă deînaintaşi, în primul rând, prin urmareadevotamentului lor în transmitereacunoştinţelor şi a dorinţei lor de a pro-mova şcoala românească în contextinternaţional.Cu prilejul începutului noului anuniversitar 2019-2020, ne rugăm luiDumnezeu să dăruiască tuturor stu-denţilor şi profesorilor sănătate şi multajutor în activităZile pe care le des-fășoară, pentru noi performanţe acad-emice şi pentru cultivarea valorilorspirituale spre binele poporului român.† DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române*Mesajul Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, la începutul anului universi-tar 2019-2020

Scurtă prezentare |biografică
Născut la 6 decembrie 1865, înPipirig, judeZul NeamZ, dintr-o familiede Zărani credincioși , viitorul Patriarhva primi numele de botez Nicolae.După ce a urmat școala din satul săunatal, a mers la Seminarul „VeniaminCostachi” din Iaşi. Ulterior a fost trim-is de Mitropolitul Iosif Naniescu alMoldovei să studieze la AcademiaDuhovnicească din Kiev, la finalulstudiilor obZinând titlul de licenţiat înteologie alături de distincZia de exce-lenZă ,,Magna Cum Laude”.Intrat în monahism la MănăstireaNeamZ (1894), ajunge rând pe rândpreot la Catedrala Mitropolitană dinIaşi, director la Seminarul „SfântulAndrei” şi vicar al Episcopiei Dunăriide Jos (Galaţi). În 1909 primește hiro-tonia întru Episcop-vicar al MitropolieiMoldovei, cu titlul de Băcăuanul. Treiani mai târziu, la 18 februarie 1912, esteales Episcop de Huşi. Aici a păstoritaproape 12 ani, într-o perioadă dramat-ică din istoria noastră, când Româniaintrase în războiul pentru întregirea nea-mului. În această perioadă a participatca reprezentant al Bisericii noastre laMarele Sinod al Bisericii OrtodoxeRuse (septembrie 1917).După unirea Basarabiei cu Româ-nia (27 martie 1918), NicodimMunteanu a fost numit locZiitor deArhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului(1918-1919), respectiv locZiitor de Mit-ropolit al Basarabiei (1936-1937). Darcurând a demisionat din fruntea Epis-copiei Huşilor şi se retrage la Mănă-stirea Neamţ, pe care o conduce în cal-itate de stareZ. Acolo va întemeia unseminar monahal, „o şcoală pentru fraţiidin mănăstire” (1928-1937) şi un sem-inar de muzică bisericească.După trecerea la cele veşnice a Mit-ropolitului Pimen (1934), Colegiul

Naţional Bisericesc îl va alege în frun-tea Mitropoliei Moldovei pe stareţulNicodim Munteanu. Va păstori la Iaşitimp de patru ani, reuşind ridicareaPalatului Mitropolitan de la MănăstireaNeamţ, a clădirii Seminarului Teolog-ic, reutilarea tipografiei de la Mănă-stirea Neamţ şi tipărirea multor lucrăriteologice. În anul 1939 este ales ca aldoilea patriarh al Bisericii OrtodoxeRomâne.Patriarhul Nicodim Munteanu a tre-cut la cele veșnice la data de 26 febru-arie a anului 1948 la venerabila vârstăde 84 de ani. A fost înmormântat înCatedrala Patriarhală alături de prede-cesorul său, Miron Cristea.
Prezentarea contextuluiîn care Înalt Preasfin<itulNicodim Munteanu, aajuns să candideze lascaunul patriarhal

Încă ̆de la începutul secolului nos-tru, în anul 1900, la Iaşi, un tânăr cler-

ic monah Nicodim Munteanu, întorsdin Kiev, pe atunci centru vestit în toatăOrtodoxia pentru studiile teologice,după ce crescuse sub îndrumareaduhovnicească a părintelui săusufletesc, Sf. Ierarh Iosif Naniescu, eraridicat la rangul de arhimandrit-mitro-for. Era începutul unui drum obositor şiplin de stăruinţă, ca urcarea unui munte,fără grabă, cu răbdare, până la treapta depatriarh al Bisericii Ortodoxe Române.În 1902, când este chemat la Galaţi deepiscopul Pimen, îi devine acestuia celmai apropiat şi stăruitor colaborator,conducând un an, ca director, seminarulnou înfiinţat. În 1909, când episcopulPimen este întronizat mitropolit alMoldovei, arhimandritul NicodimMunteanu este ales arhiereu la aceeaşiMitropolie. Iar în anul 1912, când ţaratrecea printr-o perioadă nefavorabilă,tânărul arhiereu muncitor, liniştit, fărăpatimă, ar fi fost dorit de mulţi mitro-polit primat, însă el își socoteşte loculmai potrivit la Episcopia de Huşi. Anide-a rândul, din 1910 pană în 1916,

foştii elevi ai Seminarului Central îlvedeau venind printre ei, stând de vorbacu ei, dăruindu-le cărţi sau ajutoare pen-tru îngrijirea sănăţăţ\ii. Între anii 1916-1918, când preoţii din ţinuturile ocu-pate şi tinerii seminarişti fără părinţi şifără adăpost pribegeau prin Moldova,găseau cu toţii adăpost la Huşi. Mulţidintre aceştia au fost primiţi cu dragosteşi ospitalitate. În 1918, când Basarabias-a alipit ţării mame şi era nevoie de uncunoscător al treburilor obşteşti care sorganizeze Biserica de sub cârmuirearusească, atunci s-a încredinZat aceastăsarcină episcopului Nicodim. Revenindapoi la Huşi pentru scurtă perioadă detimp, şi-a părăsit episcopia pentru a seretrage la Mănăstirea Neamţ, unde amuncit cu râvnă,̆ dovedindu-se un stareţvrednic, dar şi un harnic cărturar. După ce Preasfinţitul Nicodim afost ales mitropolit al Moldovei, dinfaţa căruia s-a dat la o parte din smere-nie orice alt candidat dorit de alegăţori,a ajutat cu multe dintre lipsurileMitropoliei Moldovei, după ce a ajunssă oprească învrăjbirile sectare, iată-lprezidând comitetul Sfântului Sinodpentru sărbăţorirea Patriarhului Mironcu prilejul împlinirii vârstei de 70 deani. În aproape două decenii, între aceştiierarhi se statornicise o legăţurăsufletească profundă, care a rămas şidupă ce unul a fost chemat de Dum-nezeu, celălalt primind ca testamentducerea mai departe a gândurilor sale. La 30 iunie 1939 s-a făcut alegereaprevăzută de legile ţării, dar şirecunoaşterea şi consacrarea, căci nunumai Marele Colegiu, ci întregulpopor român a hotărat că Înaltpreas-finţitul Nicodim trebuia să fie al doileapatriarh al Bisericii Ortodoxe.Numeroasele voturi au dovedit că vârs-ta înaintată ̆a Înaltpreasfinţiei Sale nureprezintă un impediment pentruaceastă chemare, iar presa bisericească

şi marile ziare au ţinut să îl vadă ales înslujba de patriarh al ţării pe mitropolit-ul Nicodim. 
Înfăptuirile PatriarhuluiNicodim ca stare< alMănăstirii Neam< 

Între anii 1924-1935 NicodimMunteanu, episcop fiind s-a retras laMănăstirea Neamţ, ca stareţ al mănă-stirii. A organizat atunci mănăstirea,urmele acestei organizări văzându-se şiastăzi: aleile drepte şi frumoase, ca nişteraze, care pleacă de la biserică, fiindopera sa. În anul 1935, a devenit mitro-polit al Moldovei, desfăşurând şi la Iaşio amplă activitate misionară, culturalăşi socială. Patriarhul Nicodim, ca ierarh, a fostun om bine pregăţit din punct de vedereal formării teologice, deosebit de fermîn a apăra interesele şi demnitatea Bis-ericii. Putem spune despre el că era unteolog misionar, un organizator harnicşi un patriot mărturisitor. Cărturar deprim rang, mare scriitor bisericesc, buntălmăcitor al psalmilor şi traducător ală-turi de Gala Galaction al Sfintei Scrip-turi, vlădica Nicodim a readus disci-plina în comunitate, înviind procupareaspirituală. A reorganizat seminarulmonahal, a redeschis tipografia careîmprăștie ca altă dată cărZi demângâiere. Biserica cea veche de la Sf.Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt a fostgolită de tencuielile succesive si restau-rată în frumuseZea ei simplă si vechecu podoabe de smalZuri…Mănăstirea și-a redobândit o partedintre bunurile sechestrate. Printr-obună administrare, veniturile i-au sporitsimZitor așa încât s-au putut clădi unmare seminar monahal si un palat deoaspeZi. Preot Radu ConstantinescuIneu - AradContinuare în pagina 3

Educaţia integrală promovează cunoaştereaştiinţifică şi cultura valorilor spirituale*

Patriarhul Nicodim Munteanu - 80 de ani de laalegerea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
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Publicaţii de canoane şi legi bisericeşti în secolul XIX

ImportanNa traducerii primelor cărNi de cult românești și a celor patristice

Începând cu secolul al XIX-lea,preocupările pentru dreptul bisericescau dus la o adevărată literatură ştiinţific-juridică. Necesităţile juridice ale vea-curilor anterioare s-au concretizat doarîn cunoscutele ,,Pravile şi Prăvilioare”,copiate în numeroase manuscrise, sautipărite sub patronajul înalt al domnilor,care au năzuit şi la aureola de legislatori.În acest veac putem vorbi de pri-mele încercări de originalitate în crea-ţia juridică bisericească autohtonă, iarpe măsura apariţiei fiecărui manual sepoate constata un progres.Cunoscând această literatură, vomavea o imagine destul de clară, aproa-pe asupra întregii vieţi bisericeşti dinveacul al XIX-lea.1. Publicaţii de canoane şi legi bise-riceşti.1. Carte foarte folositoare de suflet1– a fost tradusă din greacă de călugăriiGherontie şi Grigorie. Este o carte des-tinată îndrumării duhovnicilor. În ea seexpune tot procesul prin care trece peni-tentul, adică: pregătirea înainte demărturisire; tactul pastoral pe care tre-buie să-l aibe duhovnicul etc. Lucrareaa  apărut la noi pentru prima dată laBucureşti în anul 17992. 2. Pidalion3 – tradus în română decătre mitropolitul Veniamin Costachi,la mănăstirea Neamţu, în anul 1844,după ediţia grecească din 1800 a luiNicodim Aghioritul şi Agapie, tipărit laLipsca, 1800, cu îndreptările lui NeofitScriban.Pidalionul cuprinde: canoaneleapostolice (pag. 1-73); ecumenice (pag.74-133); locale (133-388); şi ale Sfi-nţilor Părinţi (389-482). La sfârşit pre-zintă şi o învăţătură despre căsătorie,precum şi gradele de rudenie (pag. 483-515). Restul paginilor cuprind o scarătopologică alcătuită alfabetic. În notesubliniare se dau pentru fiecare canoncomentariile vestiţilor exegeţi ai drep-tului canonic bizantin, ca: Zonara, Aris-ten şi Balsamon, precum şi un însemnataparat critic sub acest comentariu. Pida-lionul a fost utilizat în toate provinciileromâneşti.3. Enchiridion4 – sau Carte decanoane a mitropolitului Andrei Şagu-na, Sibiu, 1871. Cuprinde aceleaşicanoane ca şi Pidalionul, însă după otraducere a mitropolitului Andrei Şagu-na, mult mai corectă decât cea a Pida-lionului. De asemenea, Şaguna, redă

foarte prescurtat comentariile care înso-ţesc fiecare canon şi omite învăţăturadespre nunţi şi gradele de rudenie dinPidalion, adăugând trei epistole aleSfântului Atanasie (pag. 382-393), pre-cum şi şase epistole ale Sfântului Vasi-le cel Mare către diferite persoane (pag.439-456). S-a utilizat în toate provin-ciile româneşti.4. Îndreptarea legii cu Dumnezeu5,1871 – a lui M. Blaremberg şi G. Mis-sail, care constituie o retipărire a părţiiîntâi din Pravila de la 1652, care dupăcâte se ştie, are un foarte bogat con-ţinut canonic.5. Legile bisericeşti în mod extrac-tiv şi explicativ, a lui Meletie Dreghiciu,Timişoara, 1873. Lucrarea cuprindedouă părţi: în prima parte avem o pre-zentare alfabetică şi pe probleme a,,Direptarului” sau a ,,Îndreptării Legii”(pag. 1-90), iar în restul lucrării, canoa-nele Sinoadelor ecumenice, locale şiale Sfinţilor Părinţi. Particularitatea felu-lui de sistematizare a materialului oconstituie faptul că oridecâte ori uncanon prezintă asemănări de fond cualte canoane, acelea sunt menţionatefără a li se mai da conţinutul şi nu maisunt tipărite la locul respectiv în cole-cţie.6. Carte românească de învăţătură6
– editată de Gh. I. Sion, la Botoşani,1875. Ea a fost tradusă din greacă înromână. Este o retipărire fidelă a Pra-vilei de la 1646.

7. Pravila bisericească cea mică– a fost tipărită mai întâi la 1640 înmănăstirea Govora, şi publicată întranscriere în limba latină de Acade-mia Română, Bucureşti, 1884. Este oreeditare a Pravilei de la 16407.8. Colecţiune de legile Românieivechi şi celei noi, vol. III, Bucureşti,1885, tipărită de Ioan M. Bujoreanu8. 9. Codul bisericesc9 al preotului Al.Brătăşanu, Bucureşti, 1890. Aceastareproduce o a doua redactare a aceleiaşilucrări. Prima se află şi azi în manuscrisîn Biblioteca Academiei Române. Pelângă prezentarea canoniştilor, autorulmai adaugă şi patru din principaleledatorii preoţeşti şi despre cele şapteSfinte Taine ale Bisericii noastre. Prinaceste adaosuri, Codul lui Brătăşanu sedeosebeşte de Pidalion10.10. Dreptul bisericesc. Canoane-le Sfintei Biserici ortodoxe de Răsăritaşezate după chestiuni şi cu inter-pretări, vol. I, editat de dr. D. Gh.Boroianu, Iaşi, 1899. Colecţia poartăşi numele de ,,Sintagma alfabetică acanoanelor”, şi se deosebeşte de toatecele precedente prin faptul că pre-zintă alfabetic problemele, folosindcanoanele Sfinţilor Apostoli, aleSinoadelor Ecumenice, locale şi aleSfinţilor Părinţi. Pentru fiecare pro-blemă, autorul menţionează pe scurttoate canoanele în legătură cu ea.11. Canoanele cu comentariicuprinse în tratatul de Drept canonic

oriental al lui Marin Theodorian-Carada, 3 volume, Bucureşti, 1905-1907.12. Colecţiune de legi, regulamen-te, canoane, vol I. (1916), vol. II (1925),şi  vol. III (1931). Canoanele uzuale secuprind în volumul III.  A fost publicatăde Chiru G. Costescu, la Bucureşti.13. Canoanele Bisericii Ortodoxe,însoţite de comentarii. Este traducerearomânească a operei lui Nicodim Milaş,alcătuită de Nicolae Popovici şi UroşKovincic, la Arad, două volume înpatru părţi (1930, 1931, 1934, 1936).Este cea mai cuprinzătoare şi mai valo-roasă colecţie de canoane în Ortodo-xie.14. Canoanele – editată de C. Dronîn două volume: vol. I, Bucureşti, 1932şi vol. II, Bucureşti, 1935. Text şicomentarii.15. Pidalionul – editat de Hara-lambie Popescu şi Zosima Tărâlă, într-o ordine proprie, Bucureşti, 1933.16. Legiuirile Bisericii OrtodoxeRomâne – Bucureşti, 1953, editată cubinecuvântarea Prea Fericitului PărintePatriarh Justinian.17. Legea şi Statutele Cultelor dinRepublica Socialistă România, Bucu-reşti, 1954.Protos. Lect. Dr. Iustin Popovici
1 Denumirea completă este: ,,Cartefoarte folositoare de suflet despărţită întrei părţi, dintre care cea dintâi cuprin-dea învăţătura către duhovnici; a doua,canoanele Sfântului Ioan Pustnicul, iara treia, sfaturi către cel ce se ispovede-şte. Acum întru a doua domnie a prealuminatului Domnul nostru Io Alexan-dru Moruzi Voevod din porunca preasfinţiei sale Kiriu Dositei Arhiepiscop şiMitropolit a toată Ungrovlahia, cu acărui iarăşi blagoslovenie şi cheltuială şia doua oară s-au tipărit spre folosul celde obşte, Bucureşti, 1799.
2 Această traducere are mai multeediţii: Ediţia I, Bucureşti, 1799; Ediţiaa doua, Iaşi, 1800; Ediţia a treia, Iaşi,1819; Ediţia a patra, Bucureşti, 1827;Ediţia a cincea, Bucureşti, 1895; Ediţiaa şasea, Bucureşti, 1929; ş.a. Toate edi-ţiile sunt identice.
3 Titlul complet: ,,Pidalion sauCârma Corabiei înţelese a catoliceştii şiapostoliceştii biserici a ortodocşilor,adică toate sfintele canoane, a SfinţilorApostoli, a Sfintelor Sinoade Ecume-

nice, locale şi a Sfinţilor Părinţi de pealocure”. 
4 Titlul complet: „Enchiridion, adicăcarte manuală de canoane, ale unei sfin-te, soborniceşti şi apostoliceşti canoane,cu comentarii”.
5 Titlul complet: ,,Îndreptarea legiicu Dumnezeu, care are toate vinilepreoţeşti şi mireneşti; pravila SfinţilorApostoli, a celor 7 soboare şi toate celenemeastnice, lângă acestea şi ale Sfi-nţilor dascăli ai lumi Vasile Vel, Timo-tei, Nichita, Nicolae, teologia dumne-zeieştilor bogoslovi scrise mai înaintetocmite cu porunca şi învăţătura blago-cestivului împărat Kir Ioan Comninul decuvântătorul diacon al marei biserici luiDumnezeu şi păzitori de pravili Kir Ale-xie Aristen. Iar acum de întâi prepus totde pe elineşte pe limba românească cunevoinţa şi userdia şi cu toată cheltuia-la a prea sfântului de Christos Kir Şte-fan, cu mila lui Dumnezeu mitropolitulTârgoviştei, exarh Plaiului şi a toatăUngrovlahia’’, Bucureşti, 1871.
6 Titlul complet: ,, Carte româ-nească de la pravilele împărăteşti şi dela alte giudeţe cu zisa şi toată cheltuia-la a lui Vasile Voevodul şi domnul ŢăriiRomâneşti, din multe scripturi tălmăcitădin limba elinească în limba româ-nească”.
7 Există şi o altă retipărire a lui IoanM. Bujoreanu, intitulată: ,, Pravila bise-ricească numită cea mică. Tipărită înmănăstirea de la Govora la anul 1640”,şi ,,Pravila lui Matei Basarab cu canoa-nele Sfinţilor Apostoli”, intitulată,,Îndreptarea Legii”, tipărită la Târgo-vişte în anul 1652, Bucureşti, 1884.  
8 Teoretic colecţia are patru volume;primele trei volume cuprind texte depravile, iar vol. IV cuprinde un indiceasupra acestora. Volumul III cuprindepravila lui Vasile Lupu, Pravila luiMatei Basarab şi Pravila de la Govora.
9 Titlul complet: ,,Codul bisericesc.Aşezămintele sau legiuirea Sfinţilor şiDumnezeieştilor Apostoli numitecanoane şi ale Sfintelor Sinoade şi aleSfinţilor Părinţi, primite de sfintelecanoane. Toate prescrise mai pescurtcu tot înţelesul după Pravila Mare sprea putea avea fiecare preot”.
10 Vezi amănunte la magistrandIzvoranu Stelian, Literatura dreptuluibisericesc în veacul al XIX-lea, Biseri-ca Ortodoxă Română, anul LXXVIII,nr. 5-6, mai-iunie, 1960, p. 472.

1. Primele manuscrise şi tipări-turi româneşti în secolul al XVI-lea.ApariZia primelor manuscrise și tipă-rituri românești este o problemă care s-a dezbătut pe larg atât de către istorici,cât și de teologi și lingviști. Consensul lacare aceștia au ajuns în urma cercetări-lor, a fost acela că cele mai vechi texteromânești, aparţin primei jumătăţi asecolului al XVI-lea. În acea perioadă, întoate slujbele bisericești, precum și încancelariile domnești, se folosea limbaslavonă cu toate că preoZii în predicăprecum și la Taina Spovedaniei, folo-seau limba română, limbă vorbită detoZi credincioșii Bisericii OrtodoxeRomânești. Aceste texte vechi cu toatecă au rezistat timpului și au ajuns pânăîn zilele noastre, nu ne oferă nici un indi-ciu cu privire la timpul și locul în care aufost scrise, cu atât mai mult asupramediului social și cultural în care ele auapărut. Din acest motiv s-au creat de-alungul timpului, mai multe ipoteze sauteorii cu privire la apariZia lor1.Unii istorici și lingviști au conside-rat că aceste scrieri au apărut ca urmarea influenZelor produse de mișcările refor-matoare din apusul Europei, între careputem enumera: husitismul din secolulal XV-lea, ori luteranismul şi calvinis-mul în se colul al XVI-lea. AlZii au susZi-nut că de fapt, ar fi vorba de o influenZăcatolică, însă această ipoteză nu poate fi

susZinută deoarece Biserica Romano-Catolică și-a păstrat limba latină în cultpână aproape în zile noastre. Astfel, ceamai probabilă ipoteză ar fi aceea că toateaceste texte au apărut ca urmare a unui„curent naZional” sau a unui impulsintern, deoarece, domnitorii, boierii,ierarhii și credincioșii acelor vremuridoreau să cunoască cuvântul lui Dum-nezeu în limba lor proprie, deci putemdeduce că nu a fost vorba de nici oinfluenZă catolică sau calvină.Cu privire la locul în care au apărutaceste traduceri în limba română, dinnou părerile sunt împărZite; unii consi-deră că au apărut în Maramureș, alZiifixează locul în Moldova sau în alte zoneale Zării. Însă, cei mai avizaZi cercetătoriconsideră că primele traduceri ale Sfin-tei Scripturi s-au făcut undeva în centrulși mai ales sudul Transilvaniei. Aiciexistau atât mănăstiri, cât şi chiar centreeparhiale cu vechi tradiţii: Feleac, Geoa-giu, Râmeţ, Prislop, bisericile cnezialedin judeţul Hunedoara, dar mai alesbiserica Sfântul Nicolae din Şcheii Bra-şovului. Ierarhii și călugării acestormănăstiri erau singurii care puteau des-fășura asemenea activităZi culturale.Totodată, putem considera că prezenZaunor „ardelenisme” în textele apărute,pledează de asemenea pentru a conside-ra Transilvania ca fiind locul unde s-autradus primele texte în limba română2.

Părintele profesor Mircea Păcu-rariu consideră că: „Meritul acestortraducători „anonimi” stă mai cuseamă în faptul că nu aveau în faţăun text anterior, deci ei transpuneauacum pentru prima oară textul Sfin-tei Scripturi în limba vorbită, deci şiînţeleasă de credincioşii lor. Cutoate că textele „rotacizante” suntredate într-o limbă greoaie, cu multecuvinte străine, arhaice şi regio nale,totuşi ele au o mare importanţă pen-tru cei de azi, deoarece au stat labaza unor traduceri ulterioare, darşi la baza limbii literare de mai târ-ziu3.1.1. Diaconul Coresi. Alături de primele traduceri româ-nești continuă să apară și cărZi tipărite

în limba slavonă. Așadar, putem vorbide o perioadă de convieZuire, sau detranziZie până când în final limbaromână să fie folosită oficial în slujbeleBisericii Ortodoxe Românești. Tipări-turile în limba română iau un avântconsiderabil cu Filip Moldoveanu,care era un om de o cultură deosebită,și mai apoi vor continua într-un ritm totmai susZinut, cu diaconul Coresi.Aces-ta a venit și a început să lucreze laBrașov, deoarece aici găsește terenpropice pentru activitatea lui editoria-lă, Brașovul fiind deja cunoscut caimportant centru cultural-editorial.Totodată, este demn de amintit faptulcă „în jurul bisericii Sfântul Nicolaedin Şchei se crease un adevărat „cen-tru cultural românesc”, îndrumat de

preoţii ei, de regulă oameni de culturăîn acelaşi timp”.În 1560 sau 1561 a tipărit un miccatehism în limba română, intitulat Între-bare Creştinească, sub forma a 28 deîntrebări şi răspunsuri, din care s-au păs-trat numai 11 foi. Prin acest mic cate-hism Coresi începea şirul unor tipări-turi româneşti la Braşov. Interesant deobservat este și faptul că aici este tradu-să și rugăciunea „Tatăl nostru”, într-olimbă aproape identică cu cea de astăzi:„Tatăl nostru ce eşti în ceri, sfinţească-se numele tău, să vie împărăţia ta, fievoia ta, cum în ceri aşa şi pre pământ.Pita noastră cea săţioasă dă-ne nouăastăzi şi iartă nouă greşalele noastre,cum ertăm şi noi greşiţilor noştri şi nu neduce în năpaste, ce ne izbândeşte pre noide hitleanul. Că a ta e împărăţia şi pute-rea şi slava în vecie, amin”4. Meritul diaconului Coresi este acelacă: „A tipărit peste 25 de cărţi în slavo-neşte şi româneşte, ceea ce reprezintămai mult de jumătate din întreaga pro-ducţie de carte din secolul al XVI-lea.Elare meritul de a fi fost primul cărturarcare a militat în mod conştient pentruintroducerea limbii române în slujbelebisericeşti şi care a iniţiat procesul delungă durată a în locuirii slavonei dinBiserică. Pr. dr. Paul Sebastian OrădanContinuare în pagina 3
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ImportanNa traducerii primelor cărNi de cult românești și a celor patristice

Patriarhul Nicodim Munteanu - 80 de ani de laalegerea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
Urmare din pagina 1De la Sfântul Paisie MănăstireaNeamZ nu se mai bucurase deasemenea conducător vrednic. Tre-cerea părintelui Nicodim pe laNeamZ a însemnat renașterea acesteivechi si frumoase ctitorii.Ca teolog misionar, NicodimMunteanu a scris şi tradus mai multecărţi, mai ales cărţi de teologie biblică şicărţi de teologie pastorală. În anul 1944,a fost tipărită, din iniţiativa şi cu binecu-vântarea sa, Biblia. Cărţile sale de teolo-gie, inspirate din Sfânta Scriptură, legatede pastoraţia timpului, erau fie volumemari, fie broşuri simple pe înţelesultuturor. Această combinare între textulSfintei Scripturi şi contextul social, pas-toral a arăţat că Patriarhul Nicodim eraun teolog realist şi un păstor care aduceaîn actualitate cuvântul vieţii, cuvântulmântuitor, cuvântul care ne uneşte cuDumnezeu-Cuvantul şi cu întreagaSfântă Treime. Nicodim Munteanu a tipărit cărţidespre spiritualitatea Sfântului CuviosPaisie Velicicovski (a tradus din limbarusă în limba romană cartea istoriculuiprotoiereu Cetferikov), dar, în paralel cuaceastă lucrare de conştientizare asupraspiritualităţii nemţene, el se interesa şide întreaga operă socială pe care puteasă o desfăşoare mănăstirea, care dădeahrană multor săraci, ajuta orfani şi

văduve. Mitropolitul NicodimMunteanu a înfiinZat la Neamţ şi o fab-rică de cherestea, pentru a ajuta biseri-ci şi mănăstiri, pentru a susţine lucrareamisionară a Bisericii din timpul său. Înfăptuirile Patriarhului NicodimMunteanu ca Mitropolit al Modovei siSuceveiCând s-a făcut alegerea mitropolit-ului Nicodim în scaunul de patriarh,Eparhia Moldovei a simţit o deosebităbucurie că vrednicia păstorului ei a fostrecunoscută de toată ţara, că bunul eipăstor va trece în fruntea întregii Bis-erici, dar a simţit şi o adâncă întristare căacesta o părăseşte. Trebuia să învingădragostea pentru binele întregii Biseri-ci, iar nu numai al unei eparhii.Clerul şi credincioşii din EparhiaMoldovei şi Sucevei vor avea multăvreme bucuria de a se mândri şi foloside roadele acestei păstoriri, nu atât deîndelungate, dar cu mult mai bogatăfaţă de timpul cât a durat şi prin ce aînfăptuit. La începutul păstoririi mitropolitu-lui Nicodim, Eparhia Moldovei eradezbinată din cauza nedumeririi intro-ducerii noului calendar. ştim cu toţii căsufletul poporului moldovean este cumult mai evlavios şi mai legat de cred-inţa lui decât în alte părţi ale ţării. Mitropolitul Nicodim a investit şi înoameni, în puterea de acZiune a viitorilor

preoZi, ajutând la studii pe elevii mer-ituoși din școlile de cântăreZi, din Sem-inar și de la Faculatatea de Teologie,înzestrându-i şi cu toate materialeletipărite necesare.
Atitudinea PatriarhuluiNicodim Munteanu fa<ăde regimul comunist

Păstorind Biserica OrtodoxăRomână într-o perioadă dominată derăzboi şi ulterior de instaurarea comu-nismului, Patriarhul Nicodim a încercatsă menZină un echilibru în relaZiile cuBisericile Ortodoxe surori, îndeosebicu Biserica Rusă, care sufereau la rân-dul lor de pe urma prigoanei ateiste. A

păstrat relaZii protocolare cu guvernelecare s-au succedat în perioada tulbure aarhipăstoririi sale. FaZă de comuniști aavut o atitudine rezervată, neopunându-se făZiș regimului proaspăt instaurat, darluptând în același timp pe căi diplo-matice să își protejeze turma deprigoana ateistă. Politica sa a fost con-tinuată și de succesorul său pe scaunulpatriarhal, Iustinian Marina, care a reușitsă salveze Biserica de la distrugere înperioada comunistă.Încheiem aici portretul acestui mareom care este patriarhul NicodimMunteanul, de vrednică pomenire, cucuvintele patriarhului Justinian Mari-na, urmașul său pe tronul patriarhal:

,,Ca un stejar falnic, crescut lângăizvoare cu ape line, în mireasmapoienelor de pe creste de dealuri,  arodit din belșug viguroasa personalitatea patriarhului Nicodim, ale cărui darurişi podoabe au încununat apostolatul săuevanghelic. Munca şi rugăciunea auformat taina biruinZei lui în viaZă, iarînZelepciunea și tăcerea inimii au fostchezășia smeritei cugetări a înaripăriisale, căci în orice împrejurare, şi în toatecinstirile pe care i le-a hărăzit Dum-nezeu nu a uitat chipul cel îngeresc alcălugăriei cu care și-a împodobit întrusmerenie viaZa duhului și a trupului”.BibliografieBiserica Ortodoxă Română, LVII(1939)Biserica Ortodoxă Română, LXIII(1945)Dăruire şi dăinuire. Raze şi chipuride lumină din istoria şi spiritualitatearomânilor, ed. Trinitas, Iaşi, 2005,Daniel, Mitropolitul Moldovei şiBucovineiNicodim (1865-1945), TipografiaCărţilor Bisericeşti, 1946, BucureştiPatriarhul Nicodim Munteanul, unmărturisitor al luminii în vremuriîntunecate, ed. Basilica, 2019, BucureştiPrinos închinat ÎnaltpreasfinţituluiNicodim, Patriarhul României,Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1946,Bucureşti. 

Urmare din pagina 2A fost ajutat în munca sa de uniidintre preoţii bisericii Sfântul Nicolaedin Şchei, care au revizuit şi îndreptatvechi traduceri în manuscris ori au făcutei înşişi traducerea, cum a fost cazulpreoţilor Iane şi Mihai”… Tipăriturileromâneşti ale lui Coresi au contribuit laformarea unei limbi literare şi liturgiceromâneşti. Dar prin ele s-a făcut simţi-tă şi unitatea de limbă, de credinţă şi deorigine a românilor de pe ambele ver-sante ale Carpaţilor”.Conştiinţa unităţii de neam apare înepiloguri româneşti. De pildă, spune:„Am scris aceste sfinte cărţi de învăţă-tură să fie popilor rumâneşti, să înţe-leagă, să înveţe rumânii cine-s creşti-nii”; sau: „Dacă văzui că mai toatelimbile au cuvântul lui Dumnezeu înlimba lor, numai noi românii n-avem...începutu-s-au a se scrie aceste sfintePsaltiri”; sau: „Ce folos e lor (credin -cioşilor, n.n.) dacă popa grăieşte înlimbă străină, rumânilor sârbeşte (sla-voneşte, n.n.) de nu înţeleg, sau pe altălimbă ce nu vor înţelege ascultătorii...popa să fie ştiutorul cărţilor, că aşa vaputea învăţa”.Pe lângă aceasta mai putem consta-ta și grija faZă păstrarea ortodoxieiromânești, prin tipărirea cărZilor decult. În prefaZa Molitfelnicului din1564, scrie: „Rumâneşte am scrisacest Molitevnic cum să înţeleagă şipopa ce zice însuşu şi oamenii ceascultă, că alte limbi înţeleg şi Dum-nezeu aşa a fost lăsat şi prorocilor şiapostolilor să grăiască în limba cumînţeleg şi grăiesc oamenii…Şi cu ade-văr zice cum în vânt grăiaşte popacând nu înţeleage au el, au oamenii.Încă şi păcat, cum zice şi Dumnezeu laIshod: Numele Domnului Dumnezeu-lui tău să nu iai în deşert şi bine nusocotit în gura ta, că nebintăntuit nuveri fi. Fraţii miei popi, cu bun înţelesşi mare frică şi cinste pomeniţi nume-le Domnului! Nu boscorodiţi, că văbate pe voi Domnul”. Un alt merit aldiaconului Coresi a fost acela că a con-tribuit la propagarea culturii româneştişi prin „ucenicii” pe care i-a format, oadevărată „şcoală” editorială sau tipo-

grafică la Braşov, cu rami ficaţii şi înalte centre5. 2. ImportanNa traducerii textelorpatristice.Pe lângă importanZa traducerii tex-telor liturgice la noi în Zară și a apariZieicărZilor de cult, un alt segment, nu maipuZin important, îl reprezintă traducereatextelor patristice, cu implicaZii colosa-le în dezvoltarea și împrospătarea teo-logiei românești. În paginile scrise deSfinZii PărinZi, atât clericul, cât și teolo-gul sau chiar creștinul laic, va descoperiadevărate tezaure de spiritualitate și cul-tură creștină. Pe de altă parte, valoarea traduceri-lor făcute din scrierile patristice, creștecu atât mai mult cu cât, aceste scrieriacoperă toate domeniile teologiei, de laistorie bisericească, până la exegeză,dogmatică, liturgică, omiletică și cate-hetică. Toate aceste scrieri vor repre-zenta atât pentru teolog, cât și pentruceilalZi creștini, un necontenit imboldspre a urca pe culmile cele mai înalte alevieZuirii mistice, integrându-se tot maimult în Trupul mistic al Bisericii6. Cu toate că traducătorul a fost con-siderat de multe ori un simplu scrib, unfuncZionar oarecare, în realitate, muncalui este considerată de SfinZii PărinZi cafiind cea mai dificilă trudă din aria teo-logiei. Se poate cu ușurinZă înZelege căde fapt traducătorul trebuie să aibă geniuși vocaZie, fiind foarte rari ce cu adevă-rat iscusiZi.2.1. Părintele Dumitru Stăniloae -traducător de texte patristice.Cel mai mare teolog român, Părin-tele Dumitru Stăniloae, pe lângă faptulcă a lăsat teologiei românești lucrări demarcă, inegalate până astăzi, a îmbo-găZit și tezaurul ortodoxiei românești,prin traducerile făcute. Pe o durată demai bine de 60 de ani – până la sfârşitulvieţii – a tradus peste 10.000 de pagini,traduceri făcute în mii de ore de lecturăa Părinţilor, lucru ce a însemnat un con-tinuu antrenament al minţii şi o forma-ţie teologică excepţională. Munca aceas-ta nu înseamnă o lectură pasivă, ci oasimilare adâncă a înţelesurilor ideilorteologice, a modului de gândire, a voca-bularului, fiecărui autor creştin abordat.

Cine se conectează în modul acesta cuscriitorii duhovniceşti, nu are cum să nurămână impresionat şi influenţat de ei.Nimeni nu traduce atâtea mii de pagini,fără o aleasă simpatie şi reverenţă faţă defigurile emblematice a celor studiaţi.Atât de bine au fost însuşiţi SfinţiiPărinţi în ortodoxia românească, încâtprin Stăniloae, tradiţia patristică a ajunssă devină parte esenţială a patrimoniu-lui ortodox de la noi din ţară. Stăniloaeîşi înţelege misiunea ca pe o continuita-te creatoare a acestei tradiţii patristiceortodoxe şi româneşti. Prin aceastămisiune el caută „să aparţină ca persoa-nă şi ca teolog, patrologiei, isihasmuluicu Filocalia sa şi Românei – cu uncuvânt Tradiţiei”. Stelyanos Papadopoulos exprimă laadresa Părintelui Stăniloae cuvinte dealeasă admiraţie, considerându-l ca fiindcel care a depăşit toţi teologii secoluluiXX, în capacitatea de cuprindere şi sis-tematizare a teologiei10, iar despre adân-cimea teologiei lui, va zice: „Traducând pr. Dumitru minunatulcomentariu al Sfântului Chiril al Ale-xandriei la Evanghelia după Ioan, facede multe ori comentarii mai adânci, maianalitice şi mai vaste decât acelea aleSfântului Chiril, care a fost mare teo-log…”11.Părintele Stăniloae, nu doar că tra-duce din scrierile Sfinţilor Părinţi, ci lecercetează şi explică la nivelul exigen-ţelor ştiinţifice şi critice moderne, încer-când pe cât i-a stat în putinţă să îşi expu-nă opinia asupra textelor de paternitateîndoielnică sau controversate. Faţă deoriginalul grec, unele texte au fost exclu-se iar altele au fost incluse12. Munca înteritoriul teologiei patristice, a produs înorizontul intelectual al părintelui Stăni-loae o îmbogăţire imensă şi foarte adân-că. Acest lucru se descoperă cu uşurin-ţă pentru oricine doreşte să facăcunoştinţă cu Sfinţii Părinţi transpuşi înromâneşte, simplele note istorico-teo-logice ale Filocaliei sau cu originalulsău sistem de teologie dogmatică orto-doxă13.Părintele Stăniloae s-a străduit, dupăcum a mărturisit şi în introducerea de lavolumul I al Teologiei Dogmatice să îi

facă pe Sfinţii Părinţi actuali şi să ţinăcont de nevoile omului contemporan,la fel cum şi Sfinţii Părinţi au ţinut contde nevoile vremurilor de atunci, reuşindsă elaboreze – după cum însuşi mărtu-riseşte, o dogmatică „foarte duhovni-cească şi contemporană”14.„Ne-am condus în această străduin-ţă de modul în care au înţeles învăţătu-ra Bisericii Sfinţii Părinţi de odinioară,dar am ţinut seama în interpretarea defaţă a dogmelor şi de necesităţile spiri-tuale ale sufletului care-şi caută mân-tuirea în timpul nostru, după trecereaprin multe şi noi experienţe de viaţă, încursul atâtor secole care ne despart deepoca Sfinţilor Părinţi. Ne-am silit săînţelegem învăţătura Bisericii în spiritulPărinţilor, dar în acelaşi timp să o înţe-legem aşa cum credem că ar fi înţeles-o ei astăzi. Căci ei n-ar fi făcut abstrac-ţie de timpul nostru, aşa cum n-au făcutde al lor”15.
1 Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu, Cul-tura teologică românească - scurtă pre-zentare istorică, Editura Basilica, Bucu-rești, 2011, pp. 74-75. 
2 Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu, Cul-tura teologică românească - scurtă pre-zentare istorică, pp. 76-79.
3 Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu, Cul-tura teologică românească - scurtă pre-zentare istorică, pp. 77.
4 Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu, Cul-tura teologică românească - scurtă pre-zentare istorică, pp. 80-84.
5 Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu, Cul-tura teologică românească - scurtă pre-zentare istorică, pp. 88.
6 https://basilica.ro/talmacitorul-de-texte-patristice-trebuie-sa-aiba-geniu-si-vocatie/Publicat de basilica.ro la data de22.09.2013, preluat în data de06.10.2019.
7 90 de cărţi, 33 de traduceri, 275 dearticole teologice, 22 de recenzii, 16 pre-feţe, 35 de cuvântări comemorative, 437de articole de ziar, 17 interviuri, 15 pre-dici publicate, 60 de convorbiri sau inter-viuri înregistrate la radio şi televiziune,cf. Bibliografia părintelui AcademicianProfesor Dr. Dumitru Stăniloae, alcă-tuită de Prof. G. Anghelescu, Editura

Institutului Biblic şi de Misiune al Bise-ricii Ortodoxe Române, Bucureşti,1993, p. 7-38.
8 Maciej Bielawski, Părintele Dumi-tru Stăniloae – o viziune filocalică des-pre lume, traducere românească şicuvânt înainte de Ioan I. Ică jr., EdituraDeisis, Sibiu, 1998, p. 122.
9 Maciej Bielawski, Părintele Dumi-tru Stăniloae – o viziune filocalică des-pre lume, p. 122-123.
10 Prof. dr. Stelyanos Papadopoulos„Părintele Dumitru Stăniloae – cel maimare teolog ortodox al întregii creştină-tăţi în veacul al XX-lea”, în AnuarulFacultăţii de Teologie Ortodoxă„Patriarhul Justinian”anul universitar2003-2004, închinat memoriei PărinteluiDumitru Stăniloae cu prilejul a 100 deani de la naştere, Editura Universităţiidin Bucureşti, anul IV, 2004, p. 82. 
11 Ştefan Lucian Toma, Tradiţie şiactualitate la pr. Dumitru Stăniloae, Edi-tura Agnos, Sibiu, 2008,, Tradiţie şiactualitate la pr. Dumitru Stăniloae, p.34.
12 Preot prof. dr. Gheorghe I. Dră-gulin „Filocalia – de la Sfântul Vasile celMare până în zilele noastre”, în PreotulAcademician Profesor Dumitru Stăni-loae – mărturisitor al dreptei credinţe înţară şi în străinătate, Editura Basilica,Bucureşti, 2015, p. 56.
13 Preot prof. dr. Gheorghe I. Dră-gulin „Autorul şi opera pseodo-areopa-gitică în preocupările celui mai mareteolog român contemporan”, în PreotulAcademician Profesor Dumitru Stăni-loae – mărturisitor al dreptei credinţe înţară şi în străinătate, Editura Basilica,Bucureşti, 2015, p. 92.
14 Vezi „Scrisoarea a XLIII-a” în Oprietenie între Părintele Dumitru Stăni-loae şi Părintele Donald Allchin, ediţie,traducerea documentelor din limbileengleză, franceză şi greacă veche şi notede Dr. Dorin-Demostene Iancu, Editu-ra Basilica, Bucureşti, 2014.
15 Preotul Profesor Dumitru Stăni-loae, Teologia Dogmatică Ortodoxă,Ediţia a IV-a, Editura InstitutuluiBiblic şi de Misiune al Bisericii Orto-doxe Române, Bucureşti, 2010, vol. I,p. 4-5.
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Noul an universitar 2019-2020înseamnă pentru Teologia arădeană des-chiderea unei noi file de istorie, o istorieseculară ilustrată cu credinţă şi abnegaţiede episcopi, preoţi şi profesori de teologie.Ierarhii celor două eparhii istorice dinMitropolia Banatului şi-au concentratatenţia asupra calităţii învăţământului teo-logic şi printr-o bună conlucrare cu con-ducerile celor două instituţii de învăţă-mânt teologic superior au făcut posibilă ozi dătătoare de speranţă în ceea ce priveşteunitatea şi coerenţa învăţământului teo-logic din Mitropolia Banatului. Concen-trarea destinelor învăţământului teologicdin Mitropolia Banatului în singuraFacultate de Teologie Ortodoxă existen-tă în această mitropolie înseamnă nu doaronorarea unei tradiţii seculare, ci şi o per-spectivă viabilă asupra formării viitorilorpreoţi slujitori. Intenţia unei concentrăria exigenţelor teologice din MitropoliaBanatului în centrul academic de la Aradnu sunt noi, ci au marcat şi interbeliculromânesc până la instaurarea comunis-mului. Voi aminti doar demersul pe careDr. Vasile Lăzărescu, Mitropolitul Bana-tului, Dr. Andrei Magieru, EpiscopulAradului şi Veniamin Nistor, EpiscopulCaransebeşului, l-au iniţiat la Arad îndata de 12 august 1948 pentru a fiinţa laArad, Academia Teologică ca formă uni-tară de pregătire pentru viitorii preoţi dinMitropolia Banatului (Arhiva Arhiepis-copiei Aradului, Fond Academia Teolo-gică, Act. Nr. 200/1948). Instaurareacomunismului a dus la desfiinţarea Aca-demiilor Teologice de la Arad şi Caran-sebeş, instituţii cu un veritabil trecut isto-ric. Într-o societate secularizată, frag-mentată şi cu tendinţe spre desacralizare,calitatea învăţământului teologic ortodoxdin Mitropolia Banatului constituie opreocupare actuală. Scăderea vocaţiilorsacerdotale, destabilizarea unor segmen-te întregi de populaţie din trupul Ţăriiprin mutarea lor în alte spaţii sociale euro-pene şi nu numai, presiunea mediatică înera informaţională a globalizării, pun pro-bleme majore în aplicarea a două princi-pii fundamentale ale pregătirii şi formă-rii teologice a tinerilor: selecţiaplecând dela exigenţele cunoaşterii teologice şi voca-ţia printr-o atentă integrare în viaţa şi

experienţa Bisericii. De aceea, o viziuneunitară, actuală, asupra pregătirii teologi-ce a tinerilor este binevenită şi dătătoarede speranţă. În acest sens, ierarhii şi conducerilecelor două instituţii de învăţământ teolo-gic, de la Arad şi Caransebeş, au căutat săofere, începând din acest an, o nouă per-spectivă în ceea ce priveşte conlucrareateologică-bisericească în vederea formă-rii tinerilor. În ziua de 2 octombrie, Sfân-ta Liturghie şi slujba de Te-Deum au fostoficiate în Capela Facultăţii de Preasfin-ţitul Dr. Emilian Crişanul, Episcop-Vicaral Arhiepiscopiei Aradului, înconjurat deun sobor de preoţi, cadre didactice aleFacultăţii de Teologie şi de studenţii teo-logi, în prezenţa şi cu binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Dr. Timotei, Arhie-piscopul Aradului şi a Preasfinţitului Dr.Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului.Din sobor au făcut parte Pr. Prof. Dr.Cristinel Ioja, Decanul FacultăZii de Teo-logie, Arhim. Lect. Dr. Casian RușeZ,Consilier cultural al Episcopiei Caranse-beșului, Protos. Lect. Dr. Iustin Popovici,Consilier cultural al Arhiepiscopiei Ara-dului, Pr. Conf. Dr. Caius CuZaru, Direc-tor de Departament al FacultăZii de Teo-logie din Arad, Arhid. Lect. Dr. TiberiuArdelean, Inspector bisericesc al Arhie-piscopiei Aradului și Arhid. GheorgheLehaci.După slujba de Te-Deum a urmatîntâlnirea ierarhilor şi a cadrelor didacti-ce cu studenţii Facultăţii în Aula Magnaunde, după salutul de bun-venit al Deca-nului Facultăţii şi după citirea Mesajului

Preafericitului Părinte Daniel, PatriarhulBisericii Ortodoxe Române de către Pro-tos. Dr. Iustin Popovici, cu prilejul des-chiderii anului universitar, au fost rostitecuvântări cu privire la acest moment isto-ric. În cuvântul de deschidere Pr. Prof.Dr. Cristinel Ioja, Decanul FacultăZii deTeologie, a salutat prezenZa înalZilorierarhi, precum și a distinșilor invitaZisubliniind importanZa istorică a momen-tului. De asemenea, a creionat câteva dinexigentele învăZământului teologic înUniversitate și în lumea actuală, adre-sând cuvânt de bun venit studenZilor șiprofesorilor din eparhia Caransebeșului:„Deschiderea noului an universitar laArad s-a desfăşurat sub semnul doxolo-giei şi al credinţei şi sub acoperământulMaicii Domnului. Suntem chemaţi sămărturisim şi să slujim două direcţii aleteologiei ortodoxe în Universitate: Iden-titatea eclesială a Teologiei. Teologia esteşi rămâne în slujirea Bisericii, este Teo-logia Bisericii şi Teologia dinamică îninteriorul Tradiţiei şi experienţei Bisericii.De asemenea, suntem chemaţi să urmămcâteva exigenţe în formarea tinerilor: a)Formarea tinerilor după modelul lui Hris-tos şi al Sfinţilor (Sfinţii Trei Ierarhimodel de studiu, de rugăciune şi de prie-tenie); b) Formarea tinerilor prin adevă-rul Scripturilor şi al Părinţilor; c) Forma-rea tinerilor prin experienţa de rugăciunea Bisericii; d) Formarea tinerilor prin cul-tura vizuală a icoanelor şi artei biseri-ceşti; e) Formarea tinerilor prin asumareadialogului cu ceilalţi; f) Formarea tineri-

lor prin modelul Părinţilor în dialog cucultura. Dragi studenţi suntem aici că săvă slujim prin ştiinţa şi viaţa noastră înmăsura în care şi voi veţi sluji pe Hristosşi Biserica Lui”.În cuvântul adresat studenZilor, Înalt-preasfinZitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, pornind de la MesajulPreafericitului Părinte Patriarh Daniel, aîndemnat la respectarea îndatoririlor cerevin răspunzătorilor de bunul mers alprocesului de învăţământ universitar, das-căli şi ucenici, precum şi toţi ostenitorii îndomeniu, arătând că recenta sărbătorirede 12 ani de patriarhat ai PreafericituluiPărinte Daniel ilustrează ca număr sim-bolic apostolatul vizat în anul omagial alsatului românesc (al preoţilor, învăţători-lor şi primarilor gospodari), însuşi misiu-nea profesorilor şi studenţilor, legată debuna învăţătură şi totodată gospodărire aîntregului patrimoniu ştiinţific şi culturalce trebuie pus în lumină. Diferitele etapeale şcolilor teologice din Transilvania şiBanat sunt marcate de contribuţii la opregătire unitară şi de amploare. Astfel,şcolile teologice din Arad şi Caransebeşşi-au întregit reciproc lucrarea, iar maiapoi legăturile strânse cu cele de pestemunţi, a asigurat procesul învăţământuluiîn general. Anul curent, al instaurăriiadministraţiei româneşti, nu uită învăţă-mântul în general, cel universitar fiind înstrânsă legătură cu roadele celui primar,gimnazial şi liceal în limba maternă, carea cunoscut un avânt considerabil. Tot înacest context, Chiriarhul arădean, după cea rememorat legăturile istorice ale celordouă eparhii și școli de teologie, a evocatşi chipurile unor personalităZi marcantedin istoria învăZământului teologic dinBanat. Toate acestea fiind un imbold pen-tru responsabilitatea faZă de prezentul teo-logiei ortodoxe din această parte de Zară.PreasfinZitul Părinte Lucian, Episco-pul Caransebeșului, a adresat cuvânt demulZumire ÎnaltpreasfinZitului PărinteTimotei și PreasfinZitului Părinte EmilianCrișanul precum și corpului academic alFacultăZii de Teologie pentru primireafăcută, subliniind necesitatea unei singu-re FacultăZi de Teologie Ortodoxă înMitropolia Banatului, aceasta fiind iden-tificată cu singura Facultate de Teologieexistentă astăzi la Arad. De asemenea, a

evidenZiat importanZa momentului pentrucreșterea calităZii învăZământului teolo-gic din Patriarhia Română și a uneiviziuni unitare asupra învăZământului teo-logic în fiecare mitropolie. Avem exem-ple în cadrul Patriarhiei Române de uni-tate şi o bună structurare a învăţământuluiteologic: o facultate pe toată MitropoliaMoldovei la Iaşi şi o Facultate pe toatăMitropolia Olteniei la Craiova. Suntempentru o Facultate de Teologie pe toatăMitropolia Banatului la Arad, unul dintrecele mai importante centre bisericeşti dinBiserica Ortodoxă Română şi un impor-tant centru teologic cu o tradiţie de aproa-pe 200 de ani. Ne aflăm în Anul Cente-narului bănăZean şi înaintaşii noștri necheamă, în acest an, la unitate, unitateacredinţei şi împărtăşirea Sfântului Duh,pentru un început bun al învăţământuluiteologic în Mitropolia Banatului. Este oalianţă duhovnicească şi strategică pentrueficientizarea, îmbunătăţirea şi calitateaînvăţământului teologic din MitropoliaBanatului. Venim cu toată încrederea laArad, la o Facultate de Teologie cu otradiţie recunoscută. Înaintaşii noștri nechemă după o sută de ani la unitate pen-tru a pune împreună început bun învăţă-mântului teologic din Mitropolia Bana-tului. În anul Centenarului bănăţean amfăcut acest pas şi am venit aici caîmpreună să lucrăm pentru mai bineleteologiei româneşti şi pentru ca studen-ţii noştri să devină preoţi şi profesorivrednici în cele două eparhii istorice.Nu avem nevoie de foarte mulZi candi-daţi, trebuie să ne uităm mai atent nu lacantitatea, ci la calitatea învăţământuluiteologic, după 30 de ani de la eveni-mentele din 1989. Deschiderea noului an universitar2019-2020 a avut un caracter aparte. Unmoment istoric în care școlile teologicedin Arad și Caransebeș se reunesc în per-spectiva unui învăZământ teologic unitarși consolidat, pregătit să facă faZă provo-cărilor actuale ale lumii. Aceasta, prinbuna conlucrare a ierarhilor celor douăeparhii și a conducerii celor două școliteologice din Mitropolia Banatului, pre-cum şi a tuturor profesorilor şi studenţi-lor. Pr. Prof. Dr. Cristinel IojaProtos. Lect. Dr. Nicolae Tang

O zi istorică. Teologia de la Caransebeş a venit la Arad

În ziua de 28 octombrie 2019, în SalaSinodală din ReședinZa Patriarhală, subpreședinZia Preafericitului Părinte PatriarhDaniel, a avut loc ședinZa de lucru a Sfân-tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ-ne, în cadrul căreia au fost luate mai multehotărâri, între care menZionăm:1. Declararea anului 2021, înPatriarhia Română, ca „Anul omagialal pastoraMiei românilor din afaraRomâniei” și „Anul comemorativ alcelor adormiMi în Domnul; valoarealiturgică și culturală a cimi-tirelor”, precum și aprobarea progra-

mului cadru teologic-educaZional, cul-tural și mediatic.2. Au fost aprobate mai multe texteliturgice: completarea Slujbei Sf. MareMc. Chiriachi (7 iulie); Acatistul Sf. Mc.Nicandru și Marcian (8 iunie); Slujba șiAcatistul Sf. Mc. din Dobrogea: Macro-bie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valer-ian (13 septembrie) și Slujba și Acatis-tul Mc. Chiril, Chindeu și Tasie dinAxiopolis (26 aprilie), precum și includ-erea acestor texte în cărZile de cult ale Bis-ericii Ortodoxe Române.3. S-a luat act de propunerea Sinodu-

lui mitropolitan al Mitropoliei Ardealu-luide canonizare a părintelui Arsenie Bocași de documentaZia înaintată în acest sens.A fost aprobată transmiterea acesteipropuneriSubcomisiei sinodale pentru can-onizarea sfinMilor români. Această comisieva invita specialiști din diferite domenii decompetenZă să redacteze referate privindcanonizarea părintelui Arsenie Boca dinperspectiva expertizei lor teologice, de pic-tură bisericească și de disciplină monahală.De asemenea, vor fi evaluate și refer-ate ale cercetătorilor istorici permanenZidesemnaZi de mitropolii să cerceteze doc-

umentele CNSAS pentru a prezenta activ-itatea părintelui Arsenie Boca în perioada1945-1989.Până la luarea unei deciziifinale,Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxerecomandă clericilor și credincioșilor –indiferent dacă susMin canonizarea sau seopun acesteia – să aștepte cu rugăciune șirăbdare rezultatul final al subcomisieisinodale, evitând atât idealizarea exce-sivă a persoanei părintelui Arsenie Boca,cât și denigrarea lui.Canonizarea sfinZilor fiind un procesanevoios, nu se face în pripă sau sub

emoZii de moment, mai ales când estevorba despre persoane trecute de curândla Domnul, iar mărturiile prezente despreacestea sunt contradictorii.4. În perspectiva alegerilor prezi-denZiale din anul 2019 și a celor locale șiparlamentare din anul 2020, au fost reafir-mate principiile enunZate în mai multerânduri de către Sfântul Sinod al BisericiiOrtodoxe cu privire la responsabilitateaclericilor pentru păstrarea neutralităZiipolitice în perioada electorală.Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

La Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din cadrul Universită-Zii „Aurel Vlaicu” din Arad, cu binecu-vântarea ÎnaltpreasfinZitului Timotei,Arhiepiscopul Aradului, se desfășoară înperioada 21-22 octombrie 2019, Simpo-zionul internaţional „Relevan<a BisericiiOrtodoxe în cultura română. Interfe-renţe interortodoxe şi intercreştine”.Manifestarea s-a deschis prin oficie-rea slujbei de Tedeum în paraclisul dincurtea facultăZii, la care au participat, ală-turi de ÎnaltpreasfinZitul Timotei, Arhie-piscopul Aradului, invitaZii, profesorii șistudenZii arădeni.A urmat, apoi, deschiderea festivă alucrărilor simpozionului, în Aula Magna

din incinta FacultăZii de Teologie, la careau luat parte ÎnaltpreasfinZitul Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,Prof. Univ. Dr. Ramona Lile, RectorulUniversităZii „Aurel Vlaicu” din Arad,D-l. Dan Codre, reprezentantul Consi-liului JudeZean Arad, Prof. Univ. Dr.Jerzy Ostapczuk, Decanul FacultăZii deTeologie Creștină din Varșovia (Polo-nia), precum și Prof. Univ. Dr. EiriniChristinaki-Glarou, de la Facultatea deTeologie din Atena (Grecia).În deschiderea festivă a manifestării,Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, DecanulFacultăZii de Teologie, a adresat cuvânt desalut invitaZilor de la prezidiu și din sală,precum și tuturor participanZilor. Preacu-

cernicia sa a subliniat rolul Bisericii Orto-doxe în cultura română în decursul seco-lelor, precum și rolul Bisericii în promo-varea culturii române în actualitate.După deschiderea festivă au urmatsecZiunile simpozioanelor, care se des-fășoară pe durata celor două zile, inclu-zând dezbateri, pauze de cafea și conclu-ziile simpozionului.Manifestările s-au bucurat de partici-parea unor renumiZi profesori de teologiedin Austria (Viena), Germania (Halle,München), Grecia (Atena), Albania(Tirana), Polonia (Varșovia), ElveZia(Berna), precum și de la facultăZile deteologie din Zară.Simpozionul desfășurat la Arad se

încadrează în manifestările Anului oma-gial al satului românesc (al preoţilor,învăţătorilor şi primarilor gospodari) şiAnului comemorativ al patriarhilor Nico-

dim Munteanu şi Iustin Moisescu şi altraducătorilor de cărţi bisericeşti dinPatriarhia Română.Protos. Lect. Dr. Nicolae Tang

Simpozionul internaţional „RelevanNa Bisericii Ortodoxe în cultura română. Interferenţe interortodoxe şi intercreştine” la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Acoperământul Maicii Domnului sărbătorit laMănăstirea Arad-GaiMănăstirea Sfântul Simeon Stâlp-nicul, Arad-Gai din ArhiepiscopiaAradului și-a sărbătorit marţi, 1octombrie 2019, unul dintre hramuri,hram închinat Acoperământului MaiciiDomnului.Foarte mulZi credincioşi au partic-ipat la Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie care a fost oficiată de un soborde preoţi, condus de PreacuviosulPărinte Protos. Clement Iordache, înprezenţa ÎnaltpreasfinZitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului.Răspunsurile liturgice au fost date deobştea monahală de maici.Cu această ocazie, Chiriarhularădean a vorbit credincioșilor despre,,Hramurile bisericilor MănăstiriiArad-Gai” (referindu-se şi la citirilescripturistice ale praznicului: Filip. 2,Luca 10-11), reflectare a istoriei spiri-tualităţii locale, începând cu SfântulSimeon Stâlpnicul cinstit de către Epis-copul Sinesie Jivanovici, în legăturanumelui său de botez şi familie,referindu-se şi la mama sfântului penume Marta, pentru creşterea aleasăcare i-a dat-o, urmând şi hramurile săr-bătorilor Maicii Domnului, marcatedeosebi de pelerinajele ce se fac aici.Măreţia bisericii principale arată tainicpe cea a binecuvântării Maicii Domnu-lui peste toţi cinstitorii ei prin sfântul eiacoperământ. Pilda unei vieţi înălţateduhovniceşte spre Dumnezeu, adică aSfântului Simeon Stâlpnicul şi ajutorulMaicii Domnului prin sfântul ei acop-erământ sunt un îndemn pentru famili-ile creştinilor de a încredinţa unei sfintemijlociri pe copii şi tineri spre întărireacredinţei şi a trăirii Ortodoxiei, a arătatÎnaltpreasfinţia Sa.La final, părintele Clement Ior-dache, în numele celor prezenţi, amulţumit Chiriarhului pentru deosebi-ta purtare de grijă pe care o arată faţă deobştea şi pelerinii care frecventeazăaceastă oază monahală de linişte,soborului de preoţi şi tuturor credin-cioşilor pentru participare şi împreunărugare, iar Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei i-a binecuvântat pe credincioşiiprezenţi.Vizită chiriarhală în satele;ărmure și Ionești În Duminica a 20-a după Rusalii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a poposit înmijlocul credincioşilor din Parohia Yăr-mure, Protopopiatul Sebiș, spre abinecuvânta şi sfinţi lucrările săvârşitela biserica parohială cu hramul ,,SfinMiiArhangheli Mihail și Gavriil”.Chiriarhul arădean a fost întâmpinatîn faZa bisericii de Pr. Botea Alexandru,protopopul Sebișului, preoZii dinvecinătate și de credincioşii dinsat. După sosire, Înaltpreasfinţia sa asăvârşit slujba de sfinţire a lucrărilorexterioare de reînnoire a bisericii, dupăcare, a fost săvârşită Sfânta şi Dum-nezeiasca Liturghie.Din sobor au făcut parte Pr. BoteaAlexandru, protopopul Sebișului, Pr.paroh Roman Cosmin-Florin, Arhid.Ardelean Tiberiu, inspector eparhial șiDiaconul MoZ Aurelian Iulian.În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţia Sa a rostit un cuvânt deînvăţătură pus sub titlul ,,Tărâm spiri-tual” (în baza citirilor scripturistice aleduminicii: Gal. 1; Lc. 7), legat denumele parohiei ce sugerează năzuinţafirească spre un pământ al făgăduinţeisau ţărm al mântuirii, pericopele bibliceale zilei confirmând aceasta prin min-unea învierii fiului văduvei din Nain,totodată a reînnoirii vieţii celor credin-

cioşi. Cântările bisericeşti la slujbele depomenire a celor adormiţi amintesc de,,marea vieţii” pe care navigând cred-inciosul ajunge la ,,limanul cel lin” sprecare mai ales cheamă Maica DomnuluiVieţii. Realizările din parohie reprezin-tă această năzuinţă a strădalnicilor eno-riaşi, a subliniat chiriarhul arădean.Cu această ocazie, Înaltpreasfinţit-ul Părinte Timotei a hirotonit întru dia-con pe tânărul teolog Leahu CristianDănuZ, acesta urmând a fi hirotonitpreot pe seama Parohiei Mocrea, Pro-topopiatul Ineu.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei, a hirotesit întru sachelar, pe părin-tele paroh Roman Cosmin-Florin,pentru activitatea pastoral-misionarădesfăşurată în mijlocul credincioşilorpe care îi păstoreşte.La rândul său părintele paroh amulţumit Arhipăstorului arădean pentrutoate binecuvântările şi pentru toatăpurtarea de grijă, precum și bunilorcredincioşi pentru jertfele făcute. Deasemenea, a mulZumit binefăcătorilorşi donatorilor pentru frumoasele lucrăride renovare care s-au realizat la sfântabiserică, rugând pe Bunul Dumnezeu săle dăruiască multă sănătate, bucurie șimântuire.Slujba Vecerniei în satul IoneştiÎn după-amiaza zilei, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, înconjurat de un sobor de pre-oţi şi diaconi a săvârşit slujba Vecernieiîn filia Ionești cu hramul ,,Sfântul MareMucenic Gheorghe”.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa aadresat celor prezenţi un cuvânt deînvăţătură despre ,,Cercetare cerească”(cf. Luca 7, 16), adică din partea luiDumnezeu spre cei credincioşi Lui, maiales că cei din loc au dovedit de veacuriataşamentul faţă de Biserică, iar aceas-ta ca sfânt lăcaş o au în grijă şi în cali-tatea de monument istoric, la răstim-puri înnoidu.l spre mulţumirea tuturor.Şi aicea, numele localităţii amintind pecel al sfinţilor apropiaţi Mântuitorului şitâlcuit drept cercetare şi milostivire div-ină, întăreşte această convingere împre-ună cu hramul Sfântului Gheorghe,apărător al credinţei. Temeiurile pentruaceastă cugetare apar mereu, între ele şihirotonia candidaţilor acestor locuri şicare cinstesc în acest fel anul omagial alsatului românesc, a subliniat Chiriarhularădean.Slujire Arhierească și binecuvântare de lucrări înParohia TălagiuDuminica a 21-a după Rusalii a fosto zi de aleasă bucurie pentru credin-cioșii Parohiei Tălagiu, ProtopopiatulSebiș, deoarece, în mijlocul lor apoposit Chiriarhul Aradului, Înalt-preasfinZitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei, pentru a binecuvânta lucrărilesăvârșite aici.ÎnaltpreasfinZia Sa a fost întâm pinatîn faZa bisericii de Pr. Botea Alexandru,protopopul Sebișului, preoZii dinvecinătate și de credincioșii îmbrăcaZi înfrumoase costume populare specificezonei.După sfinţirea lucrărilor de reîn-noire a bisericii, Înaltpreasfinţia Sa asăvârşit Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie în biserica parohială cu hra-mul ,,SfinZii Arhangheli Mihail șiGavriil”, înconjurat de un însemnatsobor de preoţi.Din sobor au făcut parte: Pr. BoteaAlexandru, Protopop al Sebișului, Pr.Prof. Nan Dacian – Emilian, profesorla Seminarul Teologic Ortodox dinArad și preot paroh în ParohiaVladimirescu II, fiul satului, Pr. NanViorel, pensionar, Pr. Păiușan Simionde la Parohia PleșcuZa, Pr. Zadic Andreide la Parohia Brusturi, Pr. Mândra Dan

de la Parohia Fântânele, Pr. PagubăIoan de la Paraclisul Arhiepiscopal ,,Sf.Apostoli Petru și Pavel” din Arad, Pr.paroh Groza Ștefan și Diaconul MoZAurelian Iulian.Cuvântul de învăZătură rostit decătre Chiriarh a fost pus sub titlul ,,Put-erea cuvântului dumnezeiesc” (cf.citirilor scripturistice ale duminicii: Gal.2; Tit 3, Lc. 8; In. 17), cu oprire aparteasupra Pildei semănătorului dar şi aRugăciunii Arhiereşti a Mântuitorului,ca şi la sfatul Sfântului Ap. Pavel. Omulcreat după chipul şi asemănarea luiDumnezeu seamănă mereu cele bunedin creaţia lumii prin cuvântul dum-nezeiesc spre înveşnicire, făcând astfeldovada tinderii spre scopul vieţuirii sale.Caracterele oamenilor asemeneaînsuşirilor locului în care încolţeştesămânţa sau lucrarea cuvântului dum-nezeiesc fiind diferită, tot aşa este şiroada. Creştinul călăuzit de ascultareasinceră a Însuşi Cuvântului lui Dum-nezeu dobândeşte întărirea acestuia înpropria-i trăire în Hristos Domnuluispre învingerea poticnirilor pe caleamântuirii, ajutând asemenea pe semenila culegerea roadelor. Adevărata învăţă-tură a Bisericii propovăduită de Sinoad-ele Ecumenice este garanţia încununăriiostenelilor credincioşilor pe calea ară-tată. Vremea semănatului făgăduieşte şibogăţia celei a secerişului, a arătat Înalt-preasfinţia Sa.Răspunsurile liturgice au fost datede grupul ,,Trifon Lugojan” al Cate-dralei Arhiepiscopale din Arad, condusde teologul Marinel Roz.Cu această ocazie, Înaltpreasfinţi tulPărinte Timotei a hirotonit întru preotpe diaconul Leahu Cristian DănuZ, aces-ta urmând a fi preot paroh pe seamaParohiei Mocrea, Protopopiatul Ineu.La momentul cuvenit, preotulparoh Groza Ștefan a primit din parteaÎnaltpreasfinZitului Părinte Timotei, dis-tincZia de iconom, în semn de aprecierepentru toate lucrările realizate în paro-hie.La finalul Sfintei Liturghii, preotulparoh a adresat cuvânt de mulZumireÎnaltpreasfinZiei Sale, preoZilor slujitori,oficialităZilor locale, în frunte cu dom-nul primar Groza Viorel și tuturor cred-incioșilor ce au contribuit material șispiritual la buna organizare a acestuieveniment.Sfânta Cuvioasă Paraschevasărbătorită la Schitul de maicidin Bodrogu-VechiÎn ziua de prăznuire a SfinteiCuvioase Parascheva, luni, 14octombrie 2019, Întâistătătorul EparhieiAradului, ÎnaltpreasfinZitul Părinte Tim-otei, a săvârșit Sfânta Liturghie în bis-erica nouă a Schitului de maici,,Cuvioasa Parascheva” din satulBodrogu Vechi, Protopopiatul Arad,înconjurat de un sobor de preoZi și dia-coni, cu prilejul unuia dintre hramuri.Din sobor au făcut parte: Protos.Grigorie Timiș, stareZul MănăstiriiHodoș-Bodrog, Protos. Iustin Popovi-ci, consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului, Protos. Nicolae Tang, lectoruniversitar la Facultatea de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad,Protos. Teoctist Bălana de la Mănă-stirea Feredeu, Preot Vasile Chindrişde la Parohia Variaş, Preot PetruUrsulescu de la Parohia Arad-Micala-ca Nouă, Preot pensionar Dorin Ște-fan, Preot pensionar Ioan Gaga şi Arhid.Gherasim Tompa.La sfânta slujbă au participat obșteade maici, condusă de maica stareZăTeodora Opriș și mulZime de credin-cioși veniZi din toată vecinătatea, pentrua sărbători cu multă evlavie pe ocroti-toarea acestui sfânt lăcaș de rugăciune.Predica rostită de ÎnaltpreasfinţiaSa, pusă sub titlul ,,Lucrul cel nemuri-tor” (cf. Troparului sfintei şi citirilor

scripturistice ale sărbătorii: 1 Cor. 9,Luca 7) a fost precedată de Duminicapildei semănătorului, care arată căsămânţa este cuvântul lui Dumnezeu acărui urmare duce la asemănarea cu El,sărbătoarea Cuvioasei Maici Parasche-va cinsteşte virtuţile prin care a strălu-cit, purtând grijă de suflet, spre a lăsaBisericii icoana mântuirii omului creatdupă chipul lui Dumnezeu, tinzător spreasemănarea cu El. Ascultând chemareadin Evanghelie la urmarea Mântuitoru-lui ea a plinit calea vieţii ca învăţăturăpentru toţi creştinii, încredinţându-i deajutorul ei la trebuinţe.Răspunsurile liturgice au fost datede către un grup de studenZi de la Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă ,,IlarionV. Felea” din Arad.Pelerinii prezenZi au avut posibili-tatea să se închine la unul dinveşmintele care a acoperit moaşteleSfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi,donaţie a Mitropoliei Moldovei din vre-mea când era păstorită de PreafericitulPărinte Patriarh Daniel, ca mitropolit,primit prin purtarea de grijă a Întâistătă-torului Eparhiei noastre, a Înaltpreas-finZitului Părinte Arhiepiscop Timotei șiașezat în această mănăstire la loc decinste spre închinare.La finalul slujbei, PreacuviosulPărinte Nicolae Tang, în numele maiciistareZe monahia Teodora Opriș, avieZuitoarelor acestei mănăstiri, asoborului slujitor și a numărului marede pelerini, a mulZumit ÎnaltpreasfinZi-tului Părinte Timotei pentru bucuria dea sluji în acest schit cu prilejul hramu-lui și pentru cuvântul de învăZăturăadresat celor prezenZi.Slujire chiriarhală și binecuvântare de lucrăriîn satele Lazuri, Mermești șiGroșiDuminica a 23-a după Rusalii, aînsemnat o zi de aleasă sărbătoare pen-tru credincioşii Filiei Mermești, ParohiaLazuri, din cadrul ProtopopiatuluiSebiș. Sărbătoarea de intensă trăire spir-ituală a fost încununată de poposirea înaceastă parohie a ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Dr. Timotei Sevi-ciu, pentru a binecuvânta lucrărilesăvârșite aici.Chiriarhul arădean a fost întâmpinatîn faZa bisericii de Pr. Botea Alexandru,protopopul Sebișului, de domnul pri-mar, de numeroși credincioși din paro-hie şi din parohiile învecinate.După sfinţirea lucrărilor de reîn-noire a bisericii, Înaltpreasfinţia Sa asăvârşit Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie în biserica cu hramul ,,BunaVestire”, din satul Mermeşti, înconjuratde un sobor de preoţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte Pr. BoteaAlexandru, protopopul Sebișului,Arhid. Ardelean Tiberiu, inspectoreparhial, Pr. paroh Buda Silviu-IonuZ,Pr. pensionar Crișan-Pantea Adam șiDiaconul MoZ Aurelian Iulian.Cuvântul de învăţătură rostit deChiriarhul arădean a fost pus sub titlul,,Ajutor sfânt” (cf. citirilor scripturisticeale duminicii: Efes. 2, Luca 8), în luptaomului cu încercările vieţii spre biruinţabinelui asupra duhului răutăţii. Aceas-ta prin harul dumnezeiesc izvorâtor dedaruri sfinte ce întăresc fiinţa credin-ciosului în credinţă şi fapte bune spremântuire. Demonizatul vindecat deMântuitorul rămâne recunoscător Bine-făcătorului său, fiind instituit ca martoral măsurii binelui de care s-a împărtăşit,a arătat Înaltpreasfinţia Sa.Răspunsurile liturgice au fost datede un grup de studenZi teologi de la Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei, a hirotesit întru sachelar, pe părin-tele paroh Buda Silviu-IonuZ, pentruactivitatea pastoral-misionară desfăşu-

rată în mijlocul credincioşilor pe care îipăstoreşte.Apoi ÎnaltpreasfinZia Sa, aacordat distincZia de iconom stavroforpărintelui pensionar Crișan-PanteaAdam pentru toată munca și ostenealade care a dat dovadă pe tot parcursulpăstoririi sale în Parohia Lazuri.În încheiere, preotul paroh BudaSilviu-IonuZ, în cuvântul său, a mulţu-mit Bunului Dumnezeu pentru tot aju-torul şi toate darurile pe care cuîmbelşugare le-a revărsat peste comu-nitatea creştinilor dreptmăritori din FiliaMermești, Parohia Lazuri. Apoi, i-amulţumit Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei pentru purtarea de grijă ară-tată, pentru osteneală şi prezenţă, pre-cum şi pentru distincţia oferită, deasemenea a mulZumit preoţilor prezenţi,domnului Iustin Cionca, PreședinteleConsiliului JudeZean Arad, oficialităZilorlocale, în frunte cu domnul primarGiurgelea Radu și bunilor credincioșipentru tot ajutorul și jertfele făcute.După aceasta, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei, însoţit deoficialităţile judeţene şi locale, a vizitatFilia Groși cu hramul ,,ÎnălZarea Dom-nului”. Aici, Chiriarhul a datîndrumările necesare pentru lucrărilede reparaţie ce trebuiesc executate labiserica veche satului.În după-amiaza zilei, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, înconjurat de un sobor de pre-oţi a săvârşit slujba Vecerniei și desfinZire a iconostasului la biserica cuhramul ,,Pogorârea Sfântului Duh” dinsatul Lazuri. Cu acest prilej, Înaltpreas-finţia Sa a rostit un cuvânt de învăţăturătemeluit pe însemnătatea iconostasuluiîn Biserica Ortodoxă cu îndemnul de ao pune mereu în lumină atât în cadrulcultului cât şi a culturii.La finalul slujbei, ÎnaltpreasfinZiaSa, a acordat distincZia de iconomstavrofor părintelui pensionar PetcuZTuZu pentru toată munca și osteneala decare a dat dovadă pe tot parcursul păs-toririi sale.Prezen<ă arhierească în biserica din SăvârșinSâmbătă, 27 octombrie 2019, la săr-bătoarea Sfântului Mare Mucenic Dim-itrie, Izvorâtorul de Mir, Ierarhii ară-deni, ÎnaltpreasfinZitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, dimpreună cuPreasfinZitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui au participat la Sfânta Liturghiesăvârşită în biserica cu hramul ,,SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil”, de cătrepreotul paroh Călin MădăluZă.La momentul rânduit, Înaltpreas-finZitul Părinte Timotei a adresat cred-incioşilor prezenţi un cuvânt de învăţă-tură despre ,,Cununile nestricăciunii”sau despre vieţile sfinţilor prăznuiţi înaceste zile: Sfântul Mare Mucenic Dim-itrie şi Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou,cinstirea sfintelor lor moaşte în Biserică,pildă şi temei pentru strădaniile credin-cioşilor spre câştigarea veşniciei, pre-cum şi valoarea împreună lucrării sufle-tului şi trupului înspre aceasta.La final, Ierarhii i-au binecuvântatpe credincioşii prezenţi la sfânta slu-jbă.
AGENDA PREASFINMITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Slujire arhierească șibinecuvântare de lucrări înParohia AlunișDuminica a 20-a după Rusalii a fosto zi de aleasă bucurie duhovniceascăpentru credincioșii parohiei Aluniș,întrucât în mijlocul lor a poposit Preas-finZitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Vizita PreasfinZiei Sale s-a făcut dinîncredinZarea ÎnaltpreasfinZitului PărinteTimotei, la invitaZia părintelui parohSorin-Ioan Ilota de a binecuvântalucrările efectuate la biserica parohială.În perioada 2016-2018 în biserica paro-hială cu hramul ,,Nașterea Maicii Dom-nului”, s-au efectuat lucrări de reparaZieși îndepărtare a igrasiei, lucrări derepictare a zonelor afectate, precum șischimbare parZială a mobilierului.La orele dimineZii PreaonoratulPărinte Protopop Flavius PetcuZ, împre-ună cu preotul paroh, copii îmbrăcaZi încostume populare de sărbătoare si unnumăr frumos de credincioși l-auîntâmpinat pe PreasfinZitul PărinteEmilian, după care a urmat slujba debinecuvântare a lucrărilor săvârșite înbiserică. În continuare a urmat slujbaSfintei Liturghii în cadrul căreia mulZicopii și credincioși s-au împărtășit cuSfintele Taine.În cuvântul de învăZătură adresatcredincioșilor, PreasfinZia Sa a vorbitdespre minunea învierii fiului văduveidin Nain, arătând că prin această min-une, Domnul ne învaZă că există viaZădupă moarte, că sufletul are existenZădupă despărZirea de trup. Totodată afăcut referire și la evenimentul petrecutdupă Învierea Domnului cu SfântulApostol Toma, pomenit de Bisericăastăzi. De asemenea, în contextul anu-lui omagial al satului românesc, Preas-finZitul Emilian a vorbit și despre prob-lemele cu care se confruntă în specialpersoanele mai în vârstă a căror copiisunt plecaZi peste graniZe în căutareaunui rost mai bun în viaZă. Iar aceastăruptură care este dureroasă nu poate fiînlocuită de orice tehnologii moderneîntrucât adevărata comuniune este ceareală, de la persoană la persoană. Înfinal, PreasfinZia Sa a apreciat lucrareapastorală a părintelui paroh, corul decopii care a interpretat pricesne bis-ericești, buna- colaborare între Bisericăși Școală, Biserică și Primărie. Lamomentul rânduit, părintele paroh a fosthirotesit iconom, ca răsplată pentruactivitatea desfășurată în parohie.În încheiere, părintele paroh a adusmulZumiri Bunului Dumnezeu și MaiciiDomnului pentru binecuvântările revăr-sate asupra parohiei; de asemenea aadus mulZumiri PreasfinZitului PărinteEmilian pentru că a poposit în parohieși a binecuvântat lucrările efectuate,pentru cuvântul de învăZătură adresat șipentru aprecierile făcute. Nu în ultimulrând părintele paroh a transmis mulZu-miri InaltpreasfinZitului PărinteArhiepiscop Timotei pentru cinstea deiconom acordată iar Presfintitului pen-tru hirotesia săvârșită prezentând șiproiectele de viitor intenZionate a fiîmplinite.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Deschidere de an școlar pentru elevii Școlii Na<ionalede pregătire a Agen<ilor de PenitenciareZiua de 3 octombrie 2019 areprezentant un moment de aleasăbucurie și emoţie pentru o nouă gener-aZie de elevi ai Școlii NaZionale depregătire a AgenZilor de PenitenciareTârgu Ocna- SecZia Arad, care prinpurtarea de grijă a doamnei comisar șefde poliZie penitenciară Delia Halchin șia preotului Vlad Onet- preot capelan alPenitenciarului, au primit cu bucurie înmijlocul lor pe PreasfinZitului EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului.Cu acest prilej, Preasfnţia Sa a ofi-ciat în Capela cu hramul “SfinZii 40 deMucenici din Sevastia” din cadrul Cen-trului de Formare și Specializare a

OfiZerilor din AdministraZia Peniten-ciară Arad, Slujba de Tedeum speci-fică începutului de an şcolar, în prezenZatuturor elevilor Școlii NaZionale depregătire a agenZilor ce se pregătesc sădevină lucrători de penitenciare.După săvârșirea slujbei de Tedeuma urmat cuvântul de învăZătură rostit decătre PS. Părinte Emilian Crișanul, carea îndemnat pe elevii ce se pregătesc sădevină lucrători de penitenciare să vadăacestă nouă devenire a lor ca pe o for-mare spirituală și totodată o transfor-mare benefică a lor, canalizându-și pro-pria energie în devenirea lor ca modelepentru cei pe care ei vor fi nevoiZi să lepoarte de grijă.La final, PreasfinZia Sa i-a binecu-vântat pe toZi cei prezenZi și le-a dăruiticoniZe cu icoana Nașterii Mântuitoru-lui Iisus Hristos, icoană ce să sim-bolizeze și pentru ei o naștere nouă înslujba aproapelui.PreasfinZitul Părinte Emilian a fostînsoZit de arhid. Mircea Proteasa, con-silier economic în cadrul ArhiepiscopieiAradului.Doamna comisar șef de poliZie pen-itenciară Delia Halchin a mulZumitPreasfinZitului Părinte Emilian Crișan-ul, episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului pentru grija părintească pecare o are pentru instituZia Penitencia-rului din Arad, transminZând toateurările de bine către conducereaArhiepiscopiei Aradului, din parteadomnului subcomisar de poliZie peni-tenciară dr. Dan Halchin, directorulPenitenciarului Arad.Seminariști arădeni în vizitămisionar-duhovnicească la Penitenciarul din AradJoi, 3 octombrie 2019, la invitaţiapreotului capelan Vlad OneZ de la Pen-itenciarului Arad, Seminarul TeologicOrtodox din Arad, repezentat prin pr.prof. Pompiliu Gavra, director al Sem-inarului Teologic Ortodox din Arad șiprofesor la catedra de Istorie a BisericiiOrtodoxe Române, însoZit de un grup deelevi seminariști, au oferit deţinuţilor orază de lumină şi de spiritualitate.Aceasta prin oficierea slujbei Para-clisului Maicii Domnului, precum șiprin frumoasa cateheză cu titlul „Per-sonalitatea Maicii Domnului- Născă-toare de Dumnezeu”, susZinută la finalulslujbei Paraclisuui de către preotulPompiliu Gavra, directorul SeminaruluiTeologic Ortodox din Arad, care a pusîn evidenZă rolul mântuitor alMaiciiDomnului în viaZa creștinilor ortodocși.Activitatea catehetică s-a desfășuratîn frumoasa biserică construită în cadrulPenitenciarului Arad, prin truda vred-nicului preot Mircea Nicolau, cel care aslujit ca preot capelan aproape 20 deani.Pe parcursul întâlnirii, elevii teolo-gi au interpretat mai multe cântări închi-nate Maicii Dmnului asigurînd șicântarea de la strană,, împlinind prinaceasta Cuvântul Sfintei Evangheliidupă Matei, capitoul 25, în care suntemchemaZi cu toZi să nu-i uităm și să-icercetăm și pe cei din Penitenciare, învederea restaurări și reabilitări lor, pen-tru a fi reintegraZi din nou în societate.La final, Preotul capelan Vlad Oneţa mulţumit oaspeţilor, asigurând Sem-inarul Teologic Ortodox de toatădragostea şi de buna colaborare şi peviitor.Conferin<e preo<ești de toamnăîn Arhiepiscopia AraduluiProtopopiatul AradÎn ziua de 7 octombrie a.c. s-au des-fășurat lucrările conferinZei preoZești dinProtopopiatul Arad. După oficierea slu-jbei de Tedeum în Catedrala Veche,preoZii s-au reunit în sala de conferinZea protopopiatului, de faZă fiind Înalt-preasfinZitul Arhiepiscop Timotei Sevi-ciu și PreasfinZitul Părinte Episcop vicar

Emilian Crișanul, însoZiZi de părinZiiconsilieri eparhiali.În deschidere, ÎPS ArhiepiscopTimotei, ca unul ce a fost contemporancu Patriarhii comemoraZi, a evocat încâteva rostiri personalitatea acestora, înnote calde și emoZionante, con-cluzionând: ,,acești doi patriarhi, ca șitoZi ceilalZi, au știut să fie oameni ai Bis-ericii și în vremuri bune și în vremurirele. Dar peste toate și prin toate au avutnădejdea în biruinZa acesteia. Tocmai deaceea ne incumbă și nouă astăzi datoriade a împlini ceea ce genraZiile ante-rioare au început. Astfel, amintireatuturor acestor evenimente și personal-ităZi trebuie să ne întărească în lucrareanostră pastorală ce o avem înainte”.În continuare au prezentat referatelelor preoZii: Sas Răzvan, de la parohiaVinga; Prună Cristian, de la parohiaSânmartin; Orădan Paul, de la ParohiaArad-MicălacaVeche.La finalul acestor prezentări, PSPărinte Episcop Emilian a evocat, larându-i, câteva referinZe istorice privi-toare la personalitatea celor doi Patri-arhi, accentuând nevoia actualizăriimuncii acestora pentru slujirea noastrăpastorală.În acest sens, PreasfinZia Sai-a invitat pe preoZii, mai ales cei dinoraș, să formeze coruri de copii în coop-erare cu școlile arondate, pentru a-iapropia pe aceștia de biserică.Înîncheiere, au fost adresate câtevaîndrumări liturgice și canonice privi-toare la săvărșirea corectă SfintelorTaine, insistând-se pe o deschidere maimare către tineri, mai ales pentru adescoperi vocaZii preoZești și a le îndru-ma pașii spre Facultatea de Teologie șispre Seminarul Teologic din urbea ară-denă.Protopopiatul IneuMiercuri, 9 octombrie 2019 a avutloc ConferinZa PreoZească semestrialăde toamnă în Protopopiatul Ineu.  Ziuaa început prin săvârșirea slujbei deTedeum în Biserica Parohială Ineu înprezenZa ÎnaltpreasfinZitului Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradu-lui de către următorul sobor de preoZi. Lucrările conferinZei au continuat lasediul Protopopiatului Ineu.  ÎnaltpreasfinZitul Părinte Arhiepis-cop Timotei a evocat în cuvinte văditemoZionante personalităZile celor doipatriarhi comemoraZi, relatându-neîntâlnirea cu Preafericitul Părinte Patri-arh Nicodim Munteanu la târnosireaCatedralei Mitropoliei Banatului din 6octombrie 1946, precum și cu Preaferic-itul Părinte Patriarh Iustin Moisescu,acesta din urmă fiindu-i dascăl. Deasemenea, Chiriarhul a readus în mem-orie diferiZi traducători de cărZi bis-ericești din Zară dar și de prin aceste Zin-uturi.Referentul principal al conferinZei afost Pr. Dan Turean – Slujitor al Paro-hiei Ineu. Au adus în discuZie diferiteaspecte la temele comemorate și Pr.Radu Constantinescu, Pr. Ioan Ros-Roman – Parohia Ciuntești, Pr. PetruArdelean – Parohia Chișlaca și Pr. Gheorghe Giurgiu – Parohia Nadăș.Prezent la ConferinZa de toamnă P.O.Părinte Pavel Teodor, Consilier peprobleme de patrimoniu și construcZiibisericești a prezentat și a explicat câte-va aspecte din sectorul pe care îl con-duce. De asemenea P.O. Părinte Gheo-rghe Gligor, Consilier social ne-alămurit în legătură cu activităZile socialeale Bisericii, propunând diferite partene-riate sociale cu Primăriile și instituZiilestatului.Protopiatul LipovaJoi, 10 octombrie 2019, a avut locConferinZa preoZească de toamnă a pre-oţilor din Protopopiatul Lipova.ConferinZa a fost precedată desăvârșirea slujbei de Te Deum, care aavut loc în Biserica Sf. Mănăstiri Fere-deu- Şiria cu Hramul „Sf. Prorooc Ilie

Tesviteanul” Lipova, de către un soborde preoZi.  Lucrările conferinZei s-au desfășu-rat la Sf. Mănăstire Feredeu, fiinddeschise prin cuvântul de bun venitadresat de Părintele Protopop NeluMercea, Înaltpreasfinţitului Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui, P.Cuv. Protos. Dr. Iustin Popovici-Consilier cultural, P.C. Pr. TeodorPavel- Consilier de patrimoniou şi P.C.Arhid. Tiberiu Ardelean- Inspectoreparhial.Conferenţiari în cadrul lucrărilorConferinţei de toamnă a preoţilor dinProtopopiatul Lipova au fost Pr. GraţianCiuciuc de la Parohia Dorgoş, Pr. Ado-rian Trif – Parohia Galşa, Pr. Suba Lau-renţiu- Parohia Căprioara, Pr. DanLulaş- Parohia Căpruţa.În cuvântul său, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, a evidenţiat rolulimportant care l-au avut traducătorii decărţi bisericeşti punând accent pe ceidin zona Aradului, amintind aici de pro-fesorul Nicolae Popovici, profesor laAcademia Telogică din Arad şi UroşKovincici, Protoiereul sârbesc alArdealului care au tradus şi publicatpentru prima dată în limba românăCanoanele Bisericii Ortodoxe Româneînsoţite de comentarii.Protopopiatul SebișJoi, 10 octombrie 2019, cu binecu-vântarea ÎnaltpreasfinZitului Părinte Dr.Timotei Seviciu – Arhiepiscop alAradului, a avut loc în Biserica cu hra-mul „SfinZii Arhangheli Mihail șiGavriil” a Parohiei Sebiș I, întâlnireapreoZilor din Protopopiatul Sebiș cuocazia ConferinZei de toamnă. În primaparte a întâlnirii a fost săvârșită slujba deTe-Deum, de către un sobor de preoZi.DelegaZi ai chiriarhului au fost:Preacucernicul Părinte Ic. Stavr. Silviu– Nicolae Faur – Consilier administra-tiv-bisericesc și Precucernicul PărinteIc. Stavr. Gheorghe Gligor – Consiliersocial.Părintele Rocsa Sebastian a susZin-ut referatul principal cu titlul: „Anulcomemorativ al patriarhilor NicodimMunteanu şi Iustin Moisescu şi al tra-ducătorilor de cărţi bisericeşti”.Diferite completări au fost aduse încontinuare și de către coreferenZii: Pr.Tulcan Cătălin – Parohia Luncșoara,Pr. Zbârcea Teodor – ParohiaMădrigești, Pr. Coșeri Vasile – ParohiaLivada și Pr. Breteanu Gheorghe- Paro-hia Moneasa.Pr. Gligor Gheorghe – ConsilierSocial- și-a manifestat aprecierea faZă depreoZii referenZi – pentru calitatea refer-atelor prezentate. Acesta a transmis pre-oZilor mai multe informaZii cu privire laactivitatea socială pe care pot și trebuiesă o desfășoare în parohii, cu unelerecomandări practice privind activităZilecu tinerii în biserică.Pr. Silviu Nicolae Faur – ConsilierAdministrativ- Bisericesc, a reiterat încăodată importanZa comunicării și acolaborării tuturor preoZilor, asigurândpreoZimea de deschiderea ierarhilor și aostenitorilor Centrului Eparhial, de arezolva toate problemele ce se ivesc.Acesta a îndemnat pe preoZi laîndeplinirea cu responsabilitate aatribuZiilor preoZești, la deschidere șidăruire faZă de credincioșii păstoriZi și alămurit mai multe probleme de ordinadministrativ-bisericesc.Un nou trofeu muzical al Corului ,,Nașterea Domnului”din AradCu binecuvântarea ÎnaltpreasfinZi-tului Părinte Timotei, Arhiepiscop alAradului, în perioada 4-6 octombrie a.c.Corul ,,Nașterea Domnului” de la paro-hia arădeană Micalaca Veche II, însoZitde părintele Aurelian Popa, a participatla cea de-a doua ediZie a Festivalului-Concurs NaZional de Muzică Corală,,Doxologia” organizat de Episcopia

Maramureșului și Sătmarului și Cate-drala Episcopală ,,Sfânta Treime” BaiaMare.Obiectivele principale ale festival-ului sunt promovarea valorilor autenticeale creaZiei corale religioase și revigo-rarea mișcării corale din România.Fiecare ediZie este tematică, pentru anulacesta rezervându-se tema ,,Săracăinima me’”, cu participarea a patru for-maZii corale. Participarea arădeană a fost încu-nunată de succes, obZinând MarelePremiu al Festivalului și, conform reg-ulamentului de desfășurare, corul paro-hiei noastre a fost invitat să dea răspun-surile liturgice la Sfânta Liturghie,duminică în catedrala episcopală ,,Sfân-ta Treime”.Aducem mulZumiri Centrului Cul-tural JudeZean Arad care a asiguratfinanciar deplasarea și șederea dele-gaZiei arădene în cetatea Maramureșu-lui străbun pentru o nouă bucurie muz-icală oferită acelor credincioși, precumși celor de acasă.Examen de CapacitatePreoţească în ArhiepiscopiaAraduluiSub conducerea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, marţi, 8 octombrie 2019, la Centruleparhial, s-a desfăşurat sesiunea detoamnă a examenului de Capacitate pre-oţească pentru absolvenţii de facultate şimaster ai Facultăţii de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad, fiiduhovniceşti ai Arhiepiscopiei Aradu-lui, doritori să devină slujitori ai sfinteloraltare.Aceştia au susţinut proba scrisă şiproba orală, în sala de şedinţe a Cen-trului Eparhial.La examen s-au înscris 10 candi-daţi, din care au participat 9 (1 absent).Comisia de examinare, compusă dinpărinţi profesori de specialitate şipărinţii consilieri de la Centrul eparhial,a fost prezidată de ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui iar Vicepreşedinte al Comisiei deexaminare a fost Preasfinţitul PărinteEmilian Crişanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului.Examenul a debutat cu susţinereaexamenului scris, în cadrul căruia, can-didaţilor li s-au evaluat cunoştinţele dindomeniul administrativ-bisericesc,drept canonic şi legislaţie, pastoral –misionar şi social, catehetic, mass –media şi activităţi cu tineretul, economic– financiar şi patrimonial. Apoi, la oreleprânzului, a avut loc proba practică.Această probă a constat din examinareacunoştinţelor de tipic şi liturgică, muz-ică bisericească, omiletică şi catehet-ică. Examenul a fost organizat în con-formitate cu Metodologia pentruobţinerea gradelor profesionale în pre-oţie de către personalul clerical, apro-bată de Sfântul Sinod prin hotărâreanr. 1199/2008, precum şi cu com-pletarea, actualizarea conZinutului, pre-cizările și completările la aceastăMetodologie, aprobate de SfântulSinod prin hotărârile nr. 565/2017 șinr. 10.079/29 octombrie 2018. Vala-bilitatea examenului de capacitate pre-oţească pentru cei care au obţinut celpuţin media 9.00 este de 2 ani iar pen-tru cei care au obţinut media sub 9.00este de 1 an.Seminarişti arădeni în misiunela Parohia FântâneleLuni, 14 octombrie 2019, cu prile-jul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parasche-va, credincioșii parohiei Fântânele, Pro-topopiatul Arad, au găzduit un grupformat din 8 elevi ai Seminarului Teo-logic Ortodox din Arad, însoZiZi de cătredomnul profesor Marius Lăscoiu-Mar-tin și domnul secretar Cătălin-IulianDrăgan. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Tinerii seminariști, conduși de dom-nul profesor, au dat răspunsurile la Slu-jba Utreniei și a Sfintei Liturghii.La momentul predicii, cuvântul deînvăZătura a fost susZinut de către dom-nul Cătălin-Iulian Drăgan, care a vorbitdespre viaZa Sfintei Cuvioase Parasche-va, dar și despre minunile, care sesăvârșesc la Moaștele acesteia.La final, părintele paroh Dan-DorinMândra, a mulZumit oaspeZilor pentrufrumoasa colaborare și le-a lansat aces-tora, invitaZia permanentă de a partici-pa la slujbele bisericii, oferindu-le și oagapă frăZească.Copii din Parohia Secusigiu înpelerinaj la MănăstireaHodoş-BodrogCopiii din ,,Grupa Duminicală” aBisericii Ortodoxe din Secusigiu, Pro-topopiatul Arad, au fost în pelerinaj lastrăvechea Mănăstire Hodoș-Bodorg,în ziua de luni 14 octombrie 2019.După ce au participat la SfântaLiturghie săvârșită în biserica ParohieSecusigiu cu hramul ,,Sfântul MareMucenic Gheorghe”, în cinstea SfinteiCuvioase Parascheva de la Iași, copiiidin ,,Grupa Duminicală” însoZiZi depărintele paroh Ștefan Horia și dedoamna profesoară Angelica Paul,directorul Școlii Gimnaziale dinSecusigiu, și-au îndreptat pașii spreMănăstirea Hodoș-Bodrog. Dinmomentul ajungerii în MănăstireaHodoș-Bodrog, pelerinii au fost aștep-taZi de către ieromonahul Antonie, careprin bunăvoinZa părintelui stareZ Grig-orie Timiș, le-a fost ghid, relatându-leîntreaga istorie a Mănăstirii Hodoș-Bodrog, subliniind faptul că aceastămănăstire are viaZă monahală neîntre-ruptă încă de la anul 1177, fiind unadintre cele mai vechi mănăstiri dinRomânia.În incinta mănăstirii, au fost viz-itate toate lăcaşurile de cult. Au fostvizitate de asemenea, Altarul de vară șiMuzeul mănăstirii Hodoș-Bodrog.Conferinţă despre satul românesc, la AradSatul românesc a fost tema confer-inZei publice a Preacuviosului PărinteDionisie Ignat de joi, 17 octombrie,2019, la Sala „Ferdinand” a PrimărieiAradului. În cadrul conferinZei, închi-nată Anului Omagial în PatriarhiaRomână și desfășurată cu binecu-vântarea ÎnaltpreasfinZitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, invi-tatul a evidenZiat particularităZile vieZiisatului românesc, valorile specifice sat-ului românesc, atitudinea rugătoare șiprezenZa în faţa lui Dumnezeu, con-cepţia de viaţă şi reprezentarea specificăa lumii.A fost evidenZiată semnificaZia sat-ului românesc în istoria culturii poporu-lui român, după cum se vede la poeZi șiprozatori ca George Coșbuc, OctavianGoga, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu,Grigore Vieru, dar și în creaZia teolog-ică și reflexiile Părintelui DumitruStăniloae.Sfântul Evanghelist Lucasărbătorit în Parohia TurnuSfântul Evanghelist Luca, ocroti-torul Parohiei Ortodoxe RomâneTurnu, Protopopiatul Arad, a fost săr-bătorit în acest an pe parcursul a douăzile. Astfel, vineri, 18 octombrie 2019,comunitatea parohială a îmbrăcat hainede sărbătoare cu ocazia cinstirii ocroti-torului bisericii parohiale.În dimineaZa zilei a fost săvârşităSfânta Liturghie de un sobor de preoţi,condus de Protos. Clement Iordache.După Sfânta Liturghie un sobor deşapte preoţi a săvârşit Taina SfântuluiMaslu în mijlocul numărului mare decredincioşi prezenţi la sfânta slujbă.Sărbătoarea a continuat în cea de-adoua zi, sâmbătă, cu slujba Vecerniei,

săvârşită de un sobor de preoZi, avându-l în frunte pe delegatul Înaltpreasfinţit-ului Părinte Timotei, Protos. Dr. IustinPopovici, consilierul cultural alArhiepiscopiei Aradului.În cadrul slujbei, Părintele IustinPopovici a rostit un cuvânt de învăZă-tură, în care a vorbit despre viaţa Sfân-tului Evanghelist Luca şi despre cărţilescripturistice din Noul Testamentatribuite acestui sfânt. De asemenea,părintele consilier a apreciat princuvinte alese implicarea deosebită apărintelui paroh de a organiza în fiecarean hramul bisericii, care se întinde decele mai multe ori pe parcursul a douăsau trei zile. La final, Părintele IustinPopovici a transmis binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei pen-tru preotul şi comunitatea parohială dinTurnu.Slujba s-a încheiat printr-o proce-siune în jurul Bisericii, rostindu-seectenii speciale pentru întreaga comu-nitate. Respectând tradiZia locului, s-asăvârșit slujba de sfinZire a cozonacului,adus de nașii din acest an ai bisericii, casemn al dragostei creștine, din partealor. Răspunsurile liturgice au fost oferitede către un grup de studenţi de la Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.La final, preotul paroh Marius Strat-ulat a mulZumit părintelui consilier,domnului primar al localităţii Pecica,Petru Antal, domnului viceprimar Mio-drag Stanoiov, preoZilor, credincioșilorși tuturor celor care s-au implicat înbuna organizare a hramului.Totul s-a încheiat cu o agapăcreștinească, oferită tuturor credin-cioșilor prin grija nașilor bisericii și cuspectacolul susZinut de diferite formaZiide dansuri populare.ASCOR Arad în şedinţă delucruJoi, 24 octombrie 2019, membriiASCOR Arad s-au adunat în ședinZăextraordinară. La această întâlnire aufost prezenZi Preacuviosul Părinte Pro-tos. Iustin Popovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului şi Preacucer-nicul Părinte Lucian Farcaşiu, preotulcoordonator al asociaZiei.După rostirea rugăciunii, Preacu-viosul Părinte Iustin a luat cuvântul,prezentându-l pe noul președinte ales alASCOR-ului, studentul Marius Dan-ciu şi aducând mulZumiri fostuluipreședinte, Cătălin Drăgan, pentruîntreaga activitate şi buna colaboraredintre ASCOR și Arhiepiscopia Aradu-lui. Datorită înscrierii unor noi mem-bri în asociaZie, a urmat un scurtmoment în care fiecare s-a prezentat.După aceasta, președintele a luat cuvân-tul, începând discutarea obiectivelor depe ordinea de zi. S-au stabilit programulşi invitaţii pentru conferinZele din Pos-tul Crăciunului, s-a format un grup decolindători şi s-au hotărât manifestărilecare vor avea loc cu prilejul sărbătoririihramului ASCOR, Sfântul Ierarh Nec-tarie de la Eghina. S-au mai făcutdiferite propuneri de activităZi, urmânda fi concretizate în perioada următoare.După rostirea Axionului ,,Cuvine-se cu adevărat” s-a făcut o poză de grupcu toţi cei prezenţi la ședinZă.Sărbătorirea Armatei Române la AradVineri, 25 octombrie 2019, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a participat la mani-festările organizate de Garnizoana Aradcu prilejul Zilei Armatei Române.Prima ceremonie s-a desfășurat laMonumentul Eroilor de la Păuliș, loculunde în Septembrie 1944 eroii ȘcoliiMilitare Radna au respins atacul inam-icului ce dorea să pătrundă pe ValeaMureșului. Aici, Înaltpreasfinţia Sa asăvârşit o slujbă religioasă, în prezenţa

oficialităţilor locale şi centrale, acomandanZilor Garnizoanei Arad, aiBatalionului 191 de Infanterie Colonel„Radu Golescu”, a comandanZilor struc-turilor judeZene ale Ministerului Afac-erilor Interne, militari ai Batalionului, acadrelor militare în rezervă sau retragereşi a veteranilor.După aceasta, manifestările au con-tinuat la Monumentul OstașuluiNecunoscut din PiaZa Avram Iancu,Municipiul Arad, unde Chiriarhularădean a oficiat slujba de sfinZire adrapelului de luptă al Batalionului 191Infanterie ,,Colonel Radu Golescu”.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei arostit un cuvânt de cinstire pentru ero-ismul şi jertfele oştirii noastre pentruîndeplinirea misiunii nobile de a apăraunitatea naţională şi integritatea terito-rială a statului român.Ceremonia a conti nuat cu depuneride coroane şi jerbe de flori la Monu-mentul Ostașului Român, iar Garda deonoare a defilat.Elevi seminarişti, pelerini însate arădene Vineri, 25 octombrie 2019, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, un grup de elevi semi-nariști format din elevii clasei a XII-a,Mureșan Bogdan, Cauni Vasile,Dumitru Rafael, Blidar Dimitrie, IonuZRad și Bodonea Elian, coordonaZi dePr. Prof. Gavra Pompiliu directorulSeminarului Teologic Ortodox dinArad și Pr. Prof. Sandu Vlad Sergiu,în contextul creat de ,,Anul omagialal satului românesc, al preoZilor, învăZă-torilor și primarilor gospodari”, au por-nit la drum spre mănăstirea Crișan dinjud. Hunedoara, unde au fost primiZi cudragoste duhovnicească de către stareZulmănăstirii, Pr. Spiridon care le-a vorbitelevilor despre istoricul mănăstirii șiimpactul mănăstirii asupra culturii zoneiîn vremuile apuse, vremuri în care edu-caZia, cultura, cartea erau luxuri care seputeau dobândi de către oamenii derând doar prin prisma Bisericii.După pelerinajul de la mănăstireaCrișan, elevii seminariști împreună cucei doi profesori coordonatori au pornitspre cimitirul comemorativ din Yebea,unde se odihnește Avram Iancu și toto-dată mulZi eroi ai neamului românesc.Deoarece ziua de 25 octombrie esteziua Armatei Române, în 1944 ziuaeliberării totale a teritoriului Zării noas-tre de sub ocupaZie străină, vizitareacimitirului de la Yebea nu a putut fiomisă.De la Yebea, cu îndemnul „Nogata?! No hai!” al lui Avram Iancu, ele-vii seminariști au plecat spre ParohiaLazuri unde au fost primiZi de către Pr.Silviu IonuZ Buda. Au vizitat bisericiledin filiile parohiei, Mermești și Groși.După ce Pr. Silviu Buda le-a vorbitseminariștilor despre bisericile din paro-hia lui, elevii seminariști au intonat câte-va cântări religioase.Misiunea elevilor seminariști s-aterminat în parohia BonZești, unde aufost așteptaZi de către Pr. Darius-GeorgePasc care le-a prezentat biserica din filiaparohiei BonZești, adică biserica dinMustești, biserică care nu este altcevadecât o materializare și o mărturie ahărniciei, voinZei și evlaviei oamenilorlocului, care în 1941 au construit aceabiserică. Tot în acea biserică, Pr. Darius-George Pasc, Pr. Prof. Pompiliu Gavra,Pr. Prof. Sandu-Vlad Sergiu și eleviiseminariști au săvârșit slujba vecerniei,după care au dat glas unor cântări patri-otice și religoase.Hramul Parohiei Vladimirescu I din jude<ulAradPraznicul Sfântului Mare MucenicDimitrie, Izvorâtorul de Mir, ocrotitorulbisericii Parohiei Vladimirescu I,

judeZul Arad, a prilejuit momente deînălZare duhovnicească pentru credin-cioșii acestei parohii, precum și pentruinvitaZii prezenZi.Sfânta Liturghie a fost săvâr șită deun sobor din care au făcut parte părin-tele protosinghel Iustin Popovici, con-silier cultural al Arhiepiscopiei Aradu-lui, arhidiaconul Paul-Tiberiu Ardelean,inspector eparhial, părintele FlorinOlteanu, protopop de Gyula, Ungaria,părintele prof. Pompiliu Gavra, direc-torul Seminarului Teologic Ortodox dinArad, precum și alZi slujitori.Răspunsurile liturgice au fost datede corul Seminarului Teologic Orto-dox din Arad, condus de domnul pro-fesor Marius Lăscoiu.După slujbă, toZi cei prezenZi aumers la Casa de Cultură a comuneiVladimirescu, unde au asistat la unspectacol folcloric.Credincioşii din Zăbrani şi-ausărbătorit ocrotitorul spiritual,pe Sf. M.Mc. DimitrieDuminică, 27 octombrie 2019,credincioşii din Parohia Zăbrani, Pro-topopiatul Lipova și-a sărbătorit ocroti-torul spiritual, pe Sfântul Mare MucenicDimitrie, Izvorâtorul de Mir.Cu acest prilej, preoţii din cadrulCercului pastoral-misionar Lipova,coordonaZi de către PreacucerniculPărinte Florin Ardeuan, s-au întrunit înParohia Zăbrani, unde au săvârşit TainaSfântului Maslu, în prezenţa a numeroşicredincioşi. Soborul slujitor a fost con-dus de către Preacuviosul Părinte IustinPopovici, consilierul cultural alArhiepiscopiei Aradului. Alături dePreacuvioşia sa au slujit: Pr. FlorinArdeuan – Parohia Chesinţ, Pr. parohTeodor Farcaș, Pr. Florin Matei – Paro-hia Bata, Pr. Cristian Ungureanu –Parohia Zăbalţ, Pr. Aurel Blidariu –Parohia Ţela, Pr. Raul Moţ – ParohiaLipova, Pr. Constantin Petru – ParohiaLalaşinţ, Pr. Cosmin Balint – LipovaBăi, Pr. Doru Baba – Parohia Şiştarovăţ,Pr. Graţian Ciuciuc – Parohia Dorgoş.În cuvântul de învăţătură, PărinteleIustin Popovici a vorbit despre evlaviape care o au credincioşii din EparhiaAradului alături de Sfântul MareMucenic Dimitrie prin faptul că multebiserici din cuprinsul eparhiei, mai alescele mai vechi, îl au ca ocrotitor pe acestmare sfânt.În cadrul întrunirii, părintele Crist-ian Ungureanu de la Parohia ZăbalZ asusţinut referatul cu titlul: ,,PatriarhulIustin Moisescu, promotor al publicaţi-ilor bisericeşti”.La final părintele paroh Teodor Far-caș a mulţumit părintelui consilier pen-tru împreuna slujire şi pentru cuvântulde învăţătură adresat credincioşilor, pre-cum şi tuturor preoţilor şi credincioşilorprezenţi.Părintele Constantin Necula a conferenţiat la LipovaLuni, 28 octombrie 2019, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, în Sala de evenimente din BăileLipova, a avut loc conferinţa cutitlul ,,Cum mai este posibilă credinţaastăzi!?”, susţinută de către PărinteleProfesor Constantin Necula de la Fac-ultatea de Teologie din Sibiu.Sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare,sute de oameni din toată eparhia, detoate vârstele, au venit să îl asculte peunul dintre cei mai iubiZi preoZiortodocși din România.Prezentarea părintelui profesor înfaZa celor prezenţi la acest eveniment desuflet, a fost făcută de Părintele IustinPopovici, consilierul cultural alArhiepiscopiei Aradului.După aceasta, Părintele ConstantinNecula a susZinut prelegerea pregătită,abordând teme cu temei scripturistic şipatristic, diverse din viaZa pastorală și

istorică a Bisericii, problemele lumiicontemporane și în special a tinerilor.În cea de-a doua parte a întâlniriiPărintele Constantin Necula a răspunsla numeroasele întrebări venite dinpartea publicului.La final, părintele consilier i-amulZumit Părintelui profesor în numeleierarhilor locului, a preoţilor, a oficial-ităZilor și a credincioșilor prezenZi, pre-cum şi tuturor organizatorilor implicaţiîn desfăşurarea acestui eveniment desuflet.Evenimentul a fost organizat deParohia Ortodoxă Română Lipova încolaborare cu Arhiepiscopia Aradului.Chiriarhul arădean s-a rugatpentru victimele incendiului de la Clubul Colectiv din BucureştiAstăzi, 30 octombrie 2019, seîmplinesc 4 ani de la tragicul eveni-ment din clubul Colectiv, în urma căruiaşi-au pierdut viaţa 64 de persoane. Cuacest prilej, Chiriarhul arădean, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei a participat la Sfânta Liturghiesăvârşită în Catedrala Veche a Aradu-lui şi la Slujba Parastasului pentru vic-timele incendiului.Alături de Înaltpreasfinţia Sa la slu-jbă au participat: Pr. Silviu-NicolaeFaur, consilier bisericesc, Pr. PavelTeodor, consilier patrimoniu, Pr. TraianMicoroi, parohul Catedralei Vechi, alţipreoţi şi diaconi.Ziua recoltei, ziua mul<umiriila Colegiul Economic din AradLa Colegiul economic din Arad s-a desfăşurat joi, 31 octombrie, activ-itatea metodică interconfesională cutema „Ziua recoltei, ziua mulZumirii”,ediZia a 6-a.Activitatea a fost coordonată deprofesorii Veronica Sirca, religieortodoxă, și Beniamin Pop, religiepenticostală. Elevii școlii au prezen-tat cântece religioase, pilde, istorioareşi rugăciuni care să evi denZiezeimportanZa recu noștinZei și mulZu-mirii credinciosului pentru Proniadivină.În cadrul acZiunii, elevii și profe-sorii au oferit produse specifice toamnei(fructe, legume, zacuscă, compot etc.),care vor fi donate familiilor nevoiașe.Au participat, alături de profesorii şielevii şcolii, ÎnaltpreasfinZitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, părin-tele protosinghel Iustin Popovici, con-silier cultural eparhial, arhidiaconulFlorin Sirca, inspector eparhial,Camelia Moler, inspector şcolar, pro-fesoara Monica Băltăreţu, directorulinstituţiei, și profesori de religie orto-doxă, penticostală și baptistă dinmunicipiul Arad.ÎnaltpreasfinZitul Părinte Arhiepis-cop Timotei le-a vorbit participanZilordespre semni fi caZia liturgică a pâinii încult și despre rolul rugăciunii de mul Zu-mire în viaZa credincioșilor, felicitân-du-i pe elevi și profesori pentru iniZiativăși activitate.
CERCURI MISIONARE

În luna Octombrie au avut loc Cer-curi pastoral-misionare în următoareleparohii arădene:- Protopopiatul Arad: Cintei;Micalaca Veche I; Mişca; Sederhat;Şagu; Şepreuş; Turnu- Protopopiatul Ineu: Târnova- Protopopiatul Lipova: Căprioara;Conop; Ghioroc; Zăbrani- Protopopiatul Sebiş: Iosășel;Măgulicea(mai multe detalii se află pe pagi-
na WEB a Arhiepiscopiei Aradului:

www.arhiepiscopiaaradului.ro) 
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MarNi, 1 octombrie –A participatla Sfânta Liturghie la Mănăstirea Arad-Gai, la hramul bisericii noi închinat„Acoperământului Maicii Domnului”,vorbind credincioșilor despre ,,Hra-murile bisericilor Mănăstirii Arad-Gai” (referindu-se şi la citirile scriptu-ristice ale praznicului: Filip. 2, Luca10-11).Miercuri, 2 octombrie – A parti-cipat la Sfânta Liturghie și festivitateade deschidere a anului nou universitarla Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea”, în capela FacultăZii,rostind un cuvânt adecvat.Duminică, 6 octombrie –A săvâ-rșit slujba de sfinZire a lucrărilor exte-rioare de la biserica Parohiei Yărmure,Protopopiatul Sebiș.  A oficiat SfântaLiturghie, predica fiind pusă sub titlul,,Tărâm spiritual” (cf. Gal. 1; Lc. 7). Ahirotonit întru diacon pe teologul DănuZCristian Leahu. A hirotesit întru sache-lar, pe părintele paroh Roman Cosmin-Florin, pentru activitatea pastoral-misionară desfăşurată în mijloculcredincioşilor pe care îi păstoreşte. Asăvârșit slujba Vecerniei în bisericafiliei Ionești, rostind un cuvânt deînvăZătură despre „Cercetare cereas-că”(cf. Lc.7, 16). Luni, 07 octombrie – A prezidatConferinZa preoZească de toamnă dincadrul Protopopiatului Arad.MarNi, 8 octombrie – A prezidatexamenul de capacitate preoZească,pentru absolvenZii FacultăZii de Teolo-

gie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad. A participat la manifestarea orga-nizată de „Ziua naZională de comemo-rare a victimelor holocaustului”.Miercuri, 09 octombrie – A pre-zidat ConferinZa preoZească de toamnădin cadrul Protopopiatului Ineu.Joi, 10 octombrie –A participat laziua naZională de comemorare a victi-melor holocaustului din România; aprezidat ConferinZa preoZească detoamnă din cadrul ProtopopiatuluiLipova, care a avut loc la MănăstireaFeredeu.

Duminică, 13 octombrie –A săvâ-rșit slujba de sfinZire a lucrărilor exterioa-re de la biserica Parohiei Tălagiu, Proto-popiatul Sebiș.  A oficiat Sfânta Liturghie,predica fiind pusă sub titlul ,,Putereacuvântului dumnezeiesc”(cf. Gal. 2; Tit 3,Lc. 8; In. 17). A hirotonit întru preot pe dia-conul DănuZ Cristian Leahu. A hirotesitîntru iconom, pe părintele paroh ȘtefanGroza, pentru activitatea pastoral-misio-nară desfăşuratăîn mijlocul credincioşilorpe care îi păstoreşte.Luni, 14 octombrie – A săvârșitSfânta Liturghie de hramul schitului

de maici de la Bodrogul Vechi, predi-când despre ,,Lucrul cel nemuritor”(cf.  1 Cor. 9; Luca 7). Duminică, 20 octombrie –A bine-cuvântat lucrările efectuate la bisericadin Parohia Mermești, și slujit SfântaLiturghie, predica fiind pusă sub titlul„Ajutor sfânt” (cf. Ef. 2; Lc. 8). A hiro-tesit sachelar pe preotul  paroh Silviu-IonuZ Buda. A acordat distincZia de ico-nom stavrofor preoZilor pensionariAdam Crișan-Pantea și PetcuZ TuZupentru toată munca și osteneala de carea dat dovadă pe tot parcursul păstoririilor. În după-amiaza zilei, a săvârşit sluj-ba Vecerniei și de sfinZire a iconosta-sului la biserica cu hramul ,,PogorâreaSfântului Duh” din satul Lazuri, rostindun cuvânt de învăţătură.Luni, 21 octombrie –A participatla Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din cadrul Universi-tăZii „Aurel Vlaicu” din Arad la Sim-pozionul internaţional „RelevanMa Bise-ricii Ortodoxe în cultura română.Interferenţe interortodoxe şi intercreş-tine”, rostind un cuvânt adecvat.MarNi, 22 octombrie –A participatla conferinZa teologică care s-a des-fășurat în cadrul Școlii doctorale aFacultăZii de Teologie Ortodoxă “Ila-rion v. Felea” din cadrul UniversităZii “Aurel Vlaicu”, rostind un cuvânt adec-vat. A participat la cea de-a treia ediZiea Galei Persoanelor cu DizabilităZiorganizată de DGASPC Arad care aavut loc la Filarmonica de Stat Arad.

Joi, 24 octombrie – A participat laColocviul Internaţional Europa: cen-tru şi margine. Cooperare culturalătransfrontalieră, Ediţia a VIII-a, ce s-adesfășurat în Aula Ştefan Cicio Pop aUniversităţii de Vest ,,Vasile Goldiș”din Arad, rostind un cuvânt adecvat.Vineri, 25 octombrie – A partici-pat la manifestările organizate de Gar-nizoana Arad cu prilejul Zilei ArmateiRomâne, rostind o alocuZiune;Sâmbătă, 26 octombrie – A par-ticipat la  Sfânta Liturghie în bisericadin Parohia Săvârșin, predicând despre„Cununile nestricăciunii”. Duminică, 27 – A slujit SfântaLiturghie în soborul arhieresc la Cate-drala Patriarhală.Luni, 28 octombrie – A participatla ședinZa de lucru a Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române.MarNi, 29 octombrie – A sfinZitlocul pentru un nou cămin studenZesccare este situat în  curtea FacultăZii deDesign al UniversităZii „Aurel Vlacu”din Arad.Miercuri, 30 octombrie – A par-ticipat la Sfânta Liturghie săvârşită înCatedrala Veche a Aradului şi la Sluj-ba Parastasului pentru victimele incen-diului de la Clubul Colectiv.Joi, 24 octombrie – A participat laactivitatea metodică cu tema „ZiuaRecoltei-Ziua MulMumirii”, desfăşura-tă la Colegiul Economic din Arad.Pr. Dr. Vasile Cucu Secretar eparhial

Itinerar chiriarhal al ÎnaltpreasfinNitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Octombrie 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

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

AgenZia de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită săparticipaZi la pelerinaje în Grecia, pentru a vă bu-cura de întâlnirea în rugăciuni cu sfinZii mult iubiZi 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.

AgenZia de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participaZi 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 veniZi la pelerinaje în Turcia-Capadocia, în care aveZi prilejul să vizitaZi 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 participaZi la un pelerinajîn Grecia și Italia. Printre obiective,menZionăm: 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, VeneZia, tre-cere prin Budapesta etc.

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

AgenZia de Pelerinaje ”Basilica Travel”
a Patriarhiei Române vă invită să partici-
paZi 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,menZionăm: 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.


