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Sfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne a declarat anul 2019 drept Anulcomemorativ al patriarhilor NicodimMunteanu și Iustin Moisescu și al tra-ducătorilor de cărQi bisericești. Ne-am pro-pus, așadar, în acest an să evocăm person-alită_ile marcante ale culturii teologiceromânești, care, prin ostenelile lor căr-turărești, au contribuit la luminarea cred-incioșilor prin cultură și la trezirea con ști-in_ei românești.Cu pioasă recunoştinţă şi preţuire, îlcomemorăm pe vrednicul de pomenirepatriarh Nicodim Munteanu, al doileapatriarh al Bisericii noastre. Născut în satulPipirig, jude_ul Neam_, la 6 decembrie1864, viitorul patriarh Nicodim a absolvitcursurile Seminarului Veniamin din Iași înanul 1890, desăvârșindu-și studiile teolog-ice la Academia duhovnicească din Kiev(1890-1895), prin bunăvoin_a SfântuluiMitropolit Iosif Naniescu (iun. 1875 - †26ian. 1902, canonizat la 5 octombrie 2017),binefăcătorul său. A primit tunderea înmonahism la Mănăstirea Neam_, primindnumele de Nicodim (1894). În anul 1909,a fost ales și hirotonit arhiereu-vicar alMitropoliei Moldovei, iar trei ani mai târz-iu, la 18 februarie 1912, a fost ales episcopde Huși, unde a păstorit până la 31 decem-brie 1923, când s-a retras din scaun. Arevenit în mănăstirea sa de metanie, Neam_,care a cunos cut în timpul stăre_iei sale onouă perioadă de strălucire. În chiliile aces-tei mănăstiri, stare_ul Nicodim și-a contin-uat cu multă râvnă opera de traducător dinliteratura teologică rusă și tot aici a scrispagini inspirate care l-au impus drept unmare cărturar. Academia Română îl prim-

ise în rândurile sale, ca membru de onoare,încă din octombrie 1918, iar Facultatea deTeologie din Cernău_i îi conferise titlulde doctor honoris causa în anul 1920.Activitatea sa de traducător este cuadevărat impresionantă: a tradus din limbarusă peste o sută de lucrări teologice și despiritualitate și chiar lucrări ale „clasicilor”ruși Lev Tolstoi și Nikolai Gogol. Alăturide Gala Galaction (pseudonimul literar alpreotului Grigore Pișculescu, 1879-1961)și de preotul ebraist Vasile Radu (1887-1940), Nicodim a dăruit culturii teologiceromâneștiBiblia din 1936, viitorul patriarhtraducând 27 de căr_i vechi-testamentare.De asemenea, împreună cu profesorul I.D.Ştefănescu, a publicat Biblia ilustra -tă (Neamţ, 1936; ediţie anastatică: Bucu -reşti, Ed. Nemira, 2010). A tradusPsaltirea (trei edi_ii), Evangheliile (1924)și Noul Testament integral (cinci edi_ii:1926, 1931, 1937, 1941, 1949). De aseme-nea, a iniţiat colecţia Ogorul Domnu-lui (până la vol. 12 inclusiv, co lec_ia a pur-tat numele SeminQe evanghelice pen truogorul Domnului), care va cuprinde 36 detitluri, tipărite între 1932 și 1947, cele maimulte lucrări din domeniul exegezei bib-lice, dar și în cel al teologiei pastorale,morale și ascetice.În ianuarie 1935, la venerabila vârstă de70 de ani, pentru meritele sale culturale, afost ales mitropolit al Moldovei, fiind înscău-nat la 4 februarie 1935. După patru ani, la 30iunie 1939, a fost ales patriarh al BisericiiOrtodoxe Române (înscăunat la 5 iulie),păstorind până la trecerea la cele veșnice la27 februarie 1948. A fost înmormântat înCatedrala Patriarhală, la 4 martie 1948.

Arhipăstorirea sa în scaunul patriarhalnu a fost una îndelungată (între anii 1939şi 1948), iar timpul scurt nu i-a îngăduit săaibă alte mari realizări în afara operei saleculturale, cu adevărat monumentale. Ceamai importantă realizare culturală a fostapari_ia unei noi edi_ii sinodale a SfinteiScripturi, chiar în anul în care a doua con-flagra_ie mondială lua sfârșit. Biblia sin-odală din 1944este, în cea mai mare parte,realizarea sa; îi apar_ine traducerea inte-grală a Noului Testament și a 24 de căr_ivechi-testamentare.Arhipăstorirea sa a coincis cu un dece-niu extrem de frământat, în care s-au suc-cedat cu repeziciune nu mai pu_in de treiregimuri dictatoriale -regalist (carlist),mili -tar (antonescian) și comunist -, iar Româ-nia a suferit groaznica experien_ă a unuinou război mondial. A asistat la tragediarăzboiului, la crimele care l-au anun_at și laororile care l-au înso_it, la pierderile terito-

riale din august 1940 (nordul Bucovinei,Basarabia, nordul Ardealului şi sudulDobrogei - Cadrilaterul) și la jertfele devie_i omenești pe care le-a presupus „cam-pania din Est” dincolo de Nistru. A asistatapoi la ocuparea _ării de armatele sovieticeși la instaurarea regimului comunist înRomânia.Patriarhul cărturar Nicodim Munteanua păstorit Biserica în vremuri tulburi şigrele, cu mare responsabilitate, mult curajşi jertfelnicie.Totodată, în acest an am cinstitmemoria altui vrednic patriarh al Bis-ericii Ortodoxe Române: Iustin Moi-sescu. Născut la 5 martie 1910, în Cândeşti,comuna Albeşti, judeţul Argeş, orfan derăzboi, viitorul patriarh a urmat strălucitestudii teologice la Seminarul orfanilor derăzboi „Patriarhul Miron” din incintaMănăstirii Negru Vodă din Câmpulung(1922-1930) și, prin purtarea de grijă a

patriarhului Miron Cristea, la Facultateade Teologie din Atena (1930-1934),obţinând doctoratul pentru excep_ionalateză intitulată: Evagrie din Pont. ViaQa,scrierile și învăQătura (în limba greacă,Atena, 1937), premiată de Academia deȘtiin_e din Atena.Revenit în ţară, tânărul teolog IustinMoisescu şi-a început strălucita carierădidactică în 1937, ca profesor de limba lat-ină la Seminarul Nifon Mitropolitul dinBucureşti (1937-1938). La cererea guver-nului polonez, profesorul Moisescu a fostinvitat să predea la Catedra de Noul Tes-tament a Facultă_ii de Teologie Ortodoxăa Universită_ii din Varșovia în anul aca-demic 1938-1939. După izbucnirea celuide-al Doilea Război Mondial şi invadareaPoloniei de către armatele germană şi sovi-etică, Iustin Moisescu a deţinut Catedra deNoul Testament a Facultăţii de TeologieOrtodoxă de la Cernău_i-Suceava (1940-1946) și, începând cu 1 decembrie 1946, pecea de Exegeză a Noului Testament a Fa -cultă_ii din București, unde a predat până înanul 1956.La 26 februarie 1956, profesorul deteologie Iustin Moisescu a fost alesarhiepiscop al Sibiului și mitropolit alArdealului (hirotonit arhiereu la 15 mar-tie, înscăunat la 18 martie), iar la 10 ian-uarie 1957 devenea arhiepiscop al Iașilorși mitropolit al Moldovei și Sucevei(înscăunat la 13 ianuarie), păstorind 20 deani. † DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneContinuare în pagina 3

După cum știm cu to_ii, anul 2019 afost declarat de către Sfântul Sinod al Bise-ricii Ortodoxe Române ”Anul omagial alsatului românesc, al preo_ilor, al învă_ăto-rilor și al primarilor gospodari și Anulcomemorativ al patriarhilor Nicodim Mun-teanu și Iustin Moisescu și al traducători-lor de căr_i bisericești”.Satul românesc este vatra făuririi iden-tită_ii noastre na_ionale, este locul unde s-au născut oameni de seamă ce au păstrat șiperpetuat fiin_a noastră na_ională și unita-tea credin_ei ortodoxe strămoșești. Cel maiînsemnat rol în păstrarea acestor dezidera-te l-au avut cele două institu_ii fundamen-tale Biserica și Școala, care, alături de fami-lia creștină, alcătuită din bărbat, femeie șicopil sau copii au format conștiin_a na_io-nalăși au păzit unitatea credin_ei. Preotul șidascălul, alături de primarul satului au fostpilonii pe care s-a sprijinit _ăranul românîn vremuri de restriște. Ei au fost cei careau botezat copiii îndrumându-i și edu-cându-i la școala din sat, au binecuvântatlegătura dragostei dintre tineri, înăl_ândrugăciuni către Părintele Ceresc la trece-rea în veșnicie a celor adormi_i. De multeori preotul era și dascăl în cadrul școlilorconfesionale iar în alte situa_ii, dascăliierau cei ce asigurau buna rânduială înstrana Bisericii, în fa_a stranelor stândîntr-o desăvârșită disciplină elevii. Ace-știa au format caractere, îndrumându-ipe cei mai răsări_i dintre școlari să deprin-dă la rândul lor aceste nobile misiuni depreot, de dascăl și de cârmuitor al uneicomunită_i.

Dacă”veșnicia s-a născut la sat”, dupăcum mărturisea Lucian Blaga, tot în cadrulcomunită_ii sătești s-au născut și formatoameni care au contribuit la unitatea spiri-tuală, na_ională și politică a românilor dincele trei provincii, unitate desăvârșită la 1decembrie 1918.

Dintre personalită_ile arădene ce și-auînscris cu cinste numele, în istoria acestormeleaguri, vom aminti trei figuri lumi-noase ce vor rămâne adânc întipărite înamintirea genera_iilor viitoare. Este vorbadespre fostul protopopop al Aradului,părintele Traian Vă_ianu, învă_ătorul IosifMoldovan și primul primar român al Ara-dului, avocat dr. Ioan Robu.Protopopul Traian Vă@ianu alAraduluiPărintele Traian Vă_ianu a fost o figu-ră luminoasă în rândul preo_imii arădene,remarcându-se prin dragostea ce a purtat-o fa_ă de Biserica strămoșească și deneamul nostru românesc. S-a născut înanul 1864 în satul Hălăliș, pe ValeaMureșului, fiind copilul cel dintâi, din cei14 copii ai preotului Andrei Vă_ianu. Dupăabsolvirea cursurilor Institutului Teologicdin Arad a fost numit arhivar în cadrulConsistoriului eparhial din Arad, iar în1895 a primit Sfânta Taină a Preo_iei, fiindnumit preot pe seama parohiei Arad-Cen-tru. În anul 1917, datorită calită_ilor saledeosebite, a fost ales protopop al Aradului,fiind hirotesit de către ”episcopul MariiUniri”, Ioan Ignatie Papp al Aradului.Acele vremuri erau deosebit de grele pen-tru to_i românii din Transilvania și Unga-ria, datorită izbucnirii primului război mon-dial, dar și datorită atitudinii pe caremaghiarii o aveau fa_ă de preo_ii și credin-cioșii ortodocși. Numeroși preo_i și învă_ă-tori erau mobiliza_i pentru serviciul militar,

al_ii, care se opuneau erau interna_i în lagă-rele din Ungaria.Alături de al_i români inimoși, printrecare amintim pe Ioan Russu Șirianu, IoanSuciu, episcopul Roman Ciorogariu, mitro-politul Vasile Mangra, părintele Vă_ianu afăcut parte din ”Clubul na_ional arădean”,sus_inând familiile ostașilor români pleca_ipe front. Un rol însemnat l-a avut la con-stituirea Gărzilor Na_ionale Românești,fiind desemnat, din partea protopopiatuluipe care l-a condus, să participe la MareaAdunare Na_ională de la Alba Iulia.Pe lângă activitatea pastorală și na_io-nală, părintele Vă_ianu a fost preocupat șide cultura credincioșilor săi, cerând preo_i-lor să înfiin_eze o bibliotecă la fiecare ofi-ciu parohial care ”să servească de lecturăpotrivită pentru cultivarea tineretului șco-lar ori adult, fie pentru ceilal_i credincioși aiBisericii”. A mai propus Consistoriuluieparhial înfiin_area unei școli pentru califi-carea cântăre_ilor bisericești. În acele vre-muri, în Episcopia Aradului era nevoie de626 de cântăre_i la strană iar demersul făcutde protopopul Aradului era mai mult decâtbinevenit.În anul 1922 a primit decora_ia ”Răs-plata muncii pentru Biserică clasa I” pen-tru toată activitatea pe care a desfășurat-oîn slujba Bisericii și a Neamului său.La cârma protopopiatului Arad a statpână în anul 1938, când a fost numit noulprotopop, părintele Florea Codreanu. În1940 părintele Vă_ianu a trecut la celeveșnice fiind spovedit și împărtășit cu Prea-

curatele Taine ale Domnului nostru IisusHristos de duhovnicul său, părintele Ghe-orghe Ciuhandu, ultimele lui cuvinte fiindacestea, ”Dumnezeu cu voi”, binecuvân-tându-i pe cei de fa_ă, ”fa_a i s-a înseninat,ca a unui școlar cu lec_ia bine făcută, ca aunui om cu datoria împlinită”.Învă@ătorul Iosif MoldovanO mare personalitate și un dascăl devo-tat al românilor transilvăneni, crișeni șibănă_eni, care fără ezitare s-a pus în slujbașcolii românești și a Bisericii ortodoxe stă-moșești a fost învă_ătorul Iosif Moldovan.S-a născut în anul 1863 în cartierul Pâr-neava numit și ”suburbia românească aAradului”. Tatăl său a fost starostele breslei_esătorilor din Arad, un bun ortodox, fiindși epitrop bisericesc, având o contribu_iesubstan_ială la edificarea, în anul 1865, aCatedralei ortodoxe a Aradului.După absolvirea Preparandiei din Aradîn 1822, la stăruin_ele episcopului IoanMe_ianu al Aradului, rămâne în învă_ă-mânt și este trimis învă_ător suplinitor laCuvin și la Curtici unde nu va rămâne multtimp, de unde va fi transferat la Lugoj,unde se va bucura de purtarea de grijă afamiliei lui Coriolan Brediceanu, educân-du-i pe cei doi copii, Caius Brediceanu,cel care va ajunge ministru plenipoten_ialal României la Viena și Tiberiu Bredicea-nu, un vestit compozitor și ministru al Cul-telor în perioada interbelică.Pr. Drd. Petru UrsulescuParohia Micălaca Nouă - PasajContinuare în pagina 3

2019 - Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și IustinMoisescu și al traducătorilor de cărMi bisericești în Patriarhia Română*

PreoMi, învăMători și primari arădeni, în slujbaBisericii Ortodoxe și a Neamului românesc
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CredinMa ca factor de unitate spirituală, coeziunesocială și înnoire culturală în comunităMile sătești

Anul 2019 a fost proclamat deSfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne drept Anul omagial al satuluiromânesc (al preo_ilor, învă_ătorilor șiprimarilor gospodari) și Anul come-morativ al patriarhilor Nicodim Mun-teanu și Iustin Moisescu și al traducă-torilor de căr_i bisericești pe totcuprinsul Patriarhiei Române.Trebuie să conștientizăm că viito-rul satului ne privește în chip deosebitpe noi, preo_ii, alături de învă_ătorii,profesorii și primarii gospodari. Dacăanul acesta omagiem satul românesc,este firesc să ne gândim la urmașiinoștri care își vor aduce aminte de noipeste veacuri și care ne vor omagia larândul lor. Pentru aceasta trebuie, pe câtne stă în putin_ă, să înfăptuim lucrurivrednice de omagiu, așa cum au făcutstrăbunii noștri de odinioară. Este rea-list să vorbim astăzi despre satul româ-nesc de odinioară? Cu siguran_ă da. Eleste pentru mul_i dintre noi satul copi-lăriei, al părin_ilor, al bunicilor, al înain-tașilor, al moșilor și strămoșilor noștri.Satul românesc este pentru fiecare din-tre noi un loc al rădăcinilor, realitate șisimbol al în_elepciunii, al credin_ei și altradi_iei. De asemenea, săvârșim Dum-nezeiasca Liturghie și ne rugăm în ace-leași sfinte locașuri ca strămoșii noștride demult.Satul românesc este păstrător fidelal tradi_iei bisericești și culturii na_io-nale, fiind de-a lungul timpului spa_iulîn care s-au dezvoltat și s-au desăvârșitvalorile spirituale, culturale și moraleale neamului. Parohiile ortodoxe româ-neşti au reprezentat atât la sat, cât şi laoraş, alături de școală şi de familie,principalii factori de coeziune şi unita-te românească.„Mândria satului de a se găsi încentrul lumii şi al unui destin ne-a men-ţinut şi ne-a salvat, ca popor, peste vea-curile de nenoroc. Satul nu s-a lăsatispitit şi tras în „istoria” făcută de alţiipeste capul nostru. El s-a păstrat fecio-relnic neatins în autonomia sărăciei şia mitologiei sale, pentru vremuri cândva putea să devină temelie sigură a uneiautentice istorii româneşti.”(Lucian Blaga)Satul românesc nu reprezintă doaro aşezare şi nici nu înseamnă numaioamenii cu suflet minunat, cu credinţăîn Dumnezeu şi care trăiesc şi muncescdintr-o dragoste deosebită pământul.Satul înseamnă un spaţiu bogat în tra-diţii, în cântece şi datini, în hărnicie şiomenie, un loc înzestrat şi plin decomori morale şi spirituale care trebu-ie scoase la lumină şi împărtăşite cafrumuseţi nealterate. „Satul, situat îninima unei lumi, îşi e oarecum sieşisuficient. El n-are nevoie de altcevadecât de pământul şi de sufletul său şide un mic ajutor de sus, pentru a-şisuporta, cu răbdare, destinul” (LucianBlaga), dar este bine să iubim şi săadmirăm cultura populară şi, mai pre-sus de toate, să luăm contactul, dacă sepoate, cu centrul ei generator, binecu-vântat şi rodnic.Rodirea luminoasă a Evanghelieilui Hristos în istoria și cultura poporu-lui român se vede și în darul unită_ii, allibertă_ii și demnită_ii na_ionale, dobân-dit prin credin_ă puternică și luptă jert-felnică de-a lungul a multor secole desuferin_ă creștinește îndurate. De aceea,marii luptători pentru unitatea, liberta-tea și demnitatea na_ională au deve-nit eroi na_ionali, eterne raze și chipuride lumină în istoria și spiritualitateapoporului român.Satul românesc a fost o lume încare s-au format valori culturale și spi-rituale fundamentale ale poporuluiromân. Părintele Dumitru Stăniloae ne

arată că ţăranul român trăiește într-ofamiliaritate cu Dumnezeu, el vede pre-zenţa tainică și ocrotirea iubitoare a luiDumnezeu în toate cele prezente înuniversul său: „Vede pe Dumnezeu întaina naturii. Un peisaj frumos al natu-rii e pentru el un adevărat rai. El spuneîn Mioriţa: «Pe-un picior de plai, /Pe-o gură de rai». […] El simte atât deaproape de om pe Dumnezeu, peMaica Domnului, încât folosește pen-tru ei diminutive: «Dumnezeu drăgu-ţuâ», «Măicuţa Domnului».” Scriitorulinterbelic Liviu Rebreanu vorbea des-pre „aurul curat” din sufletul _ăranuluiromân, care este, de fapt, spiritualitateaprofundă a acestuia, lumina credin_ei șia hărniciei, a dărniciei și a jertfelnicieica dăruire de sine și dăinuire spiritualăîn timp și peste veacuri.S-a remarcat faptul că în prezent,„satul românesc traversează o crizăgravă, fiind „răstignit” între idealizarenostalgică și abandonare practică, întreidentitate tradi_ională și supravie_uireprecară. Locurile natale sunt părăsite decătre genera_iile tinere și solidaritateadintre oameni este tot mai redusă. Săte-nii se înstrăinează de propriul pământși de propria lor identitate. Tradi_iilepopulare, majoritatea cu o profundăconota_ie spirituală, sunt căzute în uita-re. Industrializarea agriculturii a condusla o eficientizare a activită_ii, dar, toto-dată, solul a fost poluat prin folosireaîngrășămintelor chimice. O problemămajoră este astăzi depopularea satelordin cauza fenomenului emigra_iei săte-nilor în străinătate.”Credin_a noastră creștin – ortodoxătrebuie să se mărturisească prin fapte.Biserica dreptslăvitoare ne arată că sepoate ca satul românesc să aibă viito-rul pe care îl merită, prin bogata ac_iu-ne social – filantropică pe care o des-fășoară. De pildă, sunt construite caseși cantine parohiale, sunt organizateprograme de întrajutorare, credincioșiisunt mobiliza_i să ofere ajutor celor lip-si_i, vârstnici și bolnavi, bisericile șimonumentele istorice sunt pre_uite șirestaurate, sunt ini_iate și implementa-te programe de educa_ie creștin – orto-doxă a copiilor și tinerilor. Astfel deac_iuni de întrajutorare, mobilizeazăcredincioșii să ofere ajutor celor lip-si_i, vârstnici și bolnavi, iar situa_ia spi-rituală și socială a parohiei este vizibildiferită.Un aspect fundamental pentru vii-torul satului românesc îl reprezintăvia_a spirituală a creștinilor. Aspectulduhovnicesc al vie_ii bisericești, fărăal înlocui pe cel institu_ional, este celmai important în ceea ce privește via_aduhovnicească: „Via_a în Biserică îșiare obârșia într-o nouă naștere, care numai este biologică, ci duhovnicească(cf. Ioan 3, 3-8; Ioan 1, 12-13). Aceas-tă nouă naștere o dăruiește Sfânta Tainăa Botezului. […] Modul de existen_ăecclesial, fără a desfiin_a modul de

existen_ă biologic sau pe cel social, îipermite omului să le depășească peacestea și să se înal_e la un mod devia_ă superior, care îi înlesnește accesulcătre sfera supranaturală a realită_ii șicătre veșnicie, oferindu-i o pregustarea vie_ii din Împără_ia Cerurilor.”În aceeași măsură trebuie să acor-dăm o importan_ă deosebită educa_ieicreștin – ortodoxe a copiilor și tinerilor.Învă_ământul a fost din vechime unreper cultural și un factor de cultură înlumea satului românesc. Şcoala româ-nească a luat fiinţă în tinda Bisericii şia continuat să existe şi să se dezvolte înstrânsă legătură cu Biserica. Tindabisericii trebuie să rămână o școală (acredin_ei, a iubirii, a jertfei, a milei).Cateheza este și trebuie să rămână lega-tă în chip organic de educa_ia creștin –ortodoxă care astăzi este dificilă șireprezintă o provocare pentru fiecaredintre noi. Pentru viitorul satului românesc,considerăm că este esen_ială o colabo-rare eficientă între parohiile urbane șirurale. Ne dorim o colaborare mai rod-nică și cu autorită_ile politice pentruocrotirea și valorificarea clădirilor cupoten_ial cultural și turistic (case vechi,conace boierești). Autorită_ile politicear trebui să fie conștiente și să își sumefaptul că Biserica Ortodoxă se roagă șipentru „binecredinciosul popor românde pretutindeni, pentru conducătorii_ării noastre, pentru mai marii orașelorși ai satelor și pentru iubitoarea de Hris-tos armată”. Acest lucru implică o res-ponsabilitate enormă, care poate fi obinecuvântare a lui Dumnezeu în cazulîn care conducătorii noștri politici îșiîmplinesc misiunea cu onestitate și res-ponsabilitate.În acest sens, tot părintele DumitruStăniloae spune: „Forţa principală, princare Biserica poporului român s-amanifestat ca una şi a contribuit în ceamai mare măsură la unitatea acestuipopor, a fost identitatea slujbelor bise-riceşti, având ca centru Liturghia.Aceeași Liturghie, aceleași slujbe,săvârșite în toate satele româneşti – şiîn Ardeal numai în satele româneşti –, au păstrat aceste sate într-o unitatespirituală între ele şi cu românii depeste Carpaţi. Liturghia şislujbele răsăritene au rămas trăsăturabisericească de unire între toţi românii,chiar când între românii ardeleni s-aprodus o separaţie din punct de vede-re administrativ-bisericesc. Se poatevorbi de o permanentă şi neîntreruptăunitate religioasă liturgică a poporuluiromân. Întreg poporul român a rămasînlăuntrul aceleiaşi vieţi liturgice răsă-ritene”.Așadar, Biserica, prin intelectualiisăi, a avut o contribu_ie determinantă la„creșterea limbii „Limba noastră-ilimbă sfântă, Limba vechilor caza-nii, Care o plâng şi care o cântă, Pe lavatra lor ţăranii.” (Alexei Mateevici)

De-a lungul timpului s-a dezbătutşi se dezbate intens o temă importantăa Istoriei poporului român: limba şicredinţa creştin Ortodoxă în procesulde formare a conştiinţei naţionale, aideii de neam. Părintele Dumitru Stă-niloae în lucrarea „Reflexii despre spi-ritul poporului român”- Editura ScrisulRomânesc, Craiova 1992- la pagina14, afirma: „Spiritul de sinteză com-plexă al neamului nostru – spune el –nu se explică numai din persisten_a luidin veacuri imemorabile în spa_iul demijloc între Occident şi Orient, ci şi înîmbinarea în el a caracterului latin şia creștinismului ortodox. De altfel,caracterul nostru latin nu e străin devechimea fiin_ei noastre de traci, carenu s-au mutat niciodată din acest spa-ţiu de mijloc între Occident şi Orient, cişi din îmbinarea în el a caracteruluilatin şi a creștinismului ortodox”.În Biserica Ortodoxă română, cre-din_a adevărată, tradi_iile și obiceiurilemoștenite din străbuni, au constituitîntotdeauna fundamentul unită_ii etni-ce și spirituale a poporului nostru.Uni_i în jurul sfintelor Altare, fiiiBisericii noastre au mărturisit aceeașicredin_ă, s-au rugat în aceeași limbă șiau creat o cultură cunoscută și recu-noscută pe toate meridianele lumii,au înfruntat cu vitejie valurile istoriei,de multe ori până la martiriu. În con-știin_a neamului românesc, rămânmereu vii numele și exemplul tuturorcelor care, cu pre_ul vie_ii, și-au apă-rat credin_a și pământul strămoșesc.„Ca niște îngerești trâmbi_e au învioratîn suflete îndrăznirea mărturisirii drep-tei credin_e și ca niște întelep_i propo-văduitori, pe popor l-au hrănit cudreapta și luminata învă_ătură…” (Dintroparul Sf. Mărt. Cuv. Visarion, Sofro-nie și Mc. Oprea).Sfânta Liturghie oficiată în limbaromână în toate provinciile locuite deromâni a devenit un factor esen_ial deunificare spirituală etnică, de dezvolta-re a identită_ii și conștiin_ei na_iona-le, dar și a culturii românești.În acest sens, tot părintele DumitruStăniloae spune: „Forţa principală, princare Biserica poporului român s-amanifestat ca una şi a contribuit în ceamai mare măsură la unitatea acestuipopor, a fost identitatea slujbelor bise-riceşti, având ca centru Liturghia.Aceeași Liturghie, aceleași slujbe,săvârșite în toate satele româneşti – şiîn Ardeal numai în satele româneşti –, au păstrat aceste sate într-o unitatespirituală între ele şi cu românii depeste Carpaţi. Liturghia şi slujbele răsă-ritene au rămas trăsătura bisericeascăde unire între toţi românii, chiar cândîntre românii ardeleni s-a produs oseparaţie din punct de vedere adminis-trativ-bisericesc. Se poate vorbi de opermanentă şi neîntreruptă unitate reli-gioasă liturgică a poporului român.Întreg poporul român a rămas înlăun-trul aceleiaşi vieţi liturgice răsăritene”.Această limbă liturgică a dobândit sta-tutul de limbă de cultură și civiliza_iecreștină când Sfânta Liturghie şi Sfân-ta Scriptură au fost traduse în limbavie a poporului.Așadar, Biserica, prin intelectualiisăi, a avut o contribu_ie determinantă la„creșterea limbii românești”, compo-nentă fundamentală a fiin_ei și identi-tă_ii poporului român. Acest tezaur spi-ritual s-a transmis în totalitate dingenera_ie în genera_ie până în zilelenoastre. Același crez, aceleiași idealuriau împodobit sufletele strămoșilornoştri pe care îi pomenim cu vrednicie.Împlinim cu aceasta cuvântul Sf.Apostol Pavel care ne îndeamnă :,,Aduceţi-vă aminte de mai-

marii voștri, care v-au grăit vouăcuvântul lui Dumnezeu; privi_i cu luareaminte cum și-au încheiat via_a șile urma_i credin_a” (Evr.13, 7). ,,Urma-rea credin_ei” înaintașilor înseamnălegătura spirituală permanentă cu Bise-rica străbunilor noștri care este „stâlp șitemelia adevărului” (I Tim.3,15).Mărturisirea aceleiași credin_e șipregătirea corespunzătoare (ICor.11,27-28), învrednicesc pe fiecaredrept credincios să se împărtășeascăcu Sfintele Taine. Creștinii Ortodocșise unesc prin Sfânta Împărtășanie cuDomnul Iisus Hristos și unii cu al_ii (IICor. 1,21), în iubirea nemărginită a luiDumnezeu. „Astfel Euharistia este prinexcelen_ă Taina unită_ii Bisericii” (Pr.Prof. D. Stăniloae).Pr. Gabriel-Cosmin Mariș –Parohia Ortodoxă Aradul Nou
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Urmare din pagina 1El i-a succedat patriarhului JustinianMarina în demnitatea de patriarh al Bis-ericii Ortodoxe Române, fiind ales la 12iunie 1977 (înscăunat la 19 iunie), păs-torind până la moartea sa, petrecută la 31iulie 1986.Patriarhul Iustin Moisescu a fost uncercetător înzestrat, râvnitor și tenace, unom de o vastă cultură şi un dascăl devocaţie, cu o solidă formare universitară detip occidental. Trecerea timpului nu a ştir-bit valoarea ştiinţifică a operei sale. Nerămân de la acest mare teolog român alveacului al XX-lea lucrări de referinţă pre-cum:Sfânta Scriptură şi interpretarea ei înopera Sfântului Ioan Hrisostom (în extras,Cernăuţi, 1942), Originalitatea parabo -lelor Mântuitorului (în extras, 1945),Activ-itatea Sfântului Apostol Pavel în Atena (înextras, Iaşi, 1946), Ierarhia bisericească înepoca apostolică (Craiova, 1955). Deasemenea, strălucitul teolog român a real-izat, în 1955, o traducere a unei lucrări fun-damentale de teologie dogmatică com-parată – Simbolica – apar_inândprofe  sorului grec Hristu Andrutsos (1869-1935). Opera integrală a patriarhului căr-turar Iustin Moisescu, în șapte volume, afost reeditată în anii 2002-2003 prin grijaÎnaltpreasfin_itului Părinte ArhiepiscopCalinic al Argeșului și Muscelului.A fost, fără îndoială, un intelectualînzestrat cu un remarcabil spirit practic. Caierarh, Iustin Moisescu a demonstrat echili-bru şi discernământ, clarviziune şi multăchibzuinţă, realism şi înţelepciune practicăîn raporturile cu un regim ateu, care impus-ese Bisericii multe restricţii şi exercita maripresiuni asupra ierarhiei. Asemenea înain-taşului său în scaunul patriarhal, vredniculpatriarh Justinian, Iustin Moisescu a man-ifestat prudenţă şi diplomaţie în relaţiile cuun regim politic ostil, toate acţiunile salefiind subordonate obiectivuluisupravieţuirii Bisericii în vremuri deprigoană. A urmat, aşadar, aceeaşi „strate-gie de supravieţuire” pe care patriarhul Jus-tinian o aplicase cu multă tenacitate şidârzenie.Prin în_elepciune și diploma_ie, a reuşitsă obţină avizul autorităţilor pentru lucrărilede consolidare şi restaurare a peste 800 debiserici grav deteriorate de devastatorulcutremur din 4 martie 1977. Din iniţiativasa au fost restaurate: Catedrala Patriarhală,ansamblul Mănăstirii Radu-Vodă dinBucureşti, mănăstirile Negru-Vodă dinCâmpulung-Muscel, Curtea de Argeș,Zamfira, Căldărușani, ^igănești, Cheia,Viforâta, Dealu, Cernica, bisericileSfântulSpiridon-Nou și Sfântul Gheorghe-Vechidin Bucureşti; de asemenea, au fost ziditebiserici în Zimnicea şi Scheiul de Sus,judeţul Dâmboviţa.Într-o vreme când autorităţile, aplicândun nechibzuit plan de „sistematizareurbană”, au demolat biserici şi alte monu-mente istorice, fiind „osândite” să fie dis-truse de buldozere 20 de mănăstiri şi bis-erici bucureștene reprezentative precum:

Enei (1977), Albă-Postăvari (1984),Sfân-tul Nicolae-Jitniţa (1986), Doamna Oltea(1986), Sfânta Vineri-Herasca (1987),Sfântul Spiri don-Vechi (1987) și mănă-stirile Cotroceni (1984), Pantelimon (1986)şi Văcărești (1986-1987)1, patriarhul Iustina reușit să salveze de la distrugere maimulte locașuri de cult prin aplicareametodei de translare a monumenteloristorice, brevetată de inginerul constructordr. Eugeniu Iordăchescu. Prin aceastătehnică s-a reușit reamplasarea mai multorbiserici ame nin_ate, care au fost translate pedistanţe cuprinse între 12 m şi 289 m: bis-erica Mănăstirii Schitul Maicilor (1982),bisericile Sfântul Ilie-Rahova (1984),Mihai-Vodă (1984-1985), Sfântul Gheo-rghe-Capra (1985), Olari (1986), SfântulIoan-Pia_ă (1986), Sfântul Ștefan-Cuibulcu barză (1988). Prin aceeași solu_ie tehnicăa fost strămutat Palatul Sinodal de la Mănă-stirea Antim (1985), actuala Bibliotecă aSfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne. De asemenea, prin insistenţelepatriarhului Iustin Moisescu, au fost salvatede la distrugere sau strămutare bisericileColţea şi Kretzulescu, care fuseseră închisede autorităţi, şi bisericaSfântul Gheorghe-Nou, necropola Sfântului Voievod Con-stantin Brâncoveanu, pe care acelaşi patri-arh o salvase de la ruina provocată decutremurul din martie 1977.De asemenea, a reuşit să împiediceînchiderea Catedralei Patriarhale şi stră-mutarea Reşedinţei Patriarhale şi a Admin-istraţiei Patriarhale şi a ArhiepiscopieiBucureştilor pe amplasamentul fosteiMănăstiri Văcăreşti, un act cu o puternicăîncărcătură simbolică, care ar fi avut sem-nificaţia acceptării diminuării însemnătăţiiBisericii în viaţa societăţii româneşti. Patri-arhii Justinian şi Iustin s-au împotrivit cumultă fermitate acestui proiect, pe care aureuşit să-l zădărnicească.Patriarhul Iustin Moisescu a acordat oaten_ie deosebită activită_ii editoriale. Înprimul rând, a avut ini_iativa revizuirii tra-ducerii Sfintei Scripturi, văzând astfel lumi-na tiparului o nouă edi_ie a Noului Testa-ment (1979) și, ulterior, Biblia sinodalădin 1982. Rezultatul conlucrării profeso-rilor de teologie Constantin Corni_escu,Ioan Mircea, Nicolae Petrescu, DumitruRadu și a arhimandritului BartolomeuAnania, pe atunci director al InstitutuluiBiblic, Biblia sinodală era imprimată într-un tiraj impresionant: 100.000 de exem-plare. Au fost tipărite noi edi_ii ale căr_ilorde cult și s-au elaborat noi manuale pentruînvă_ământul teologic superior și pentruseminariile teologice. De asemenea, patri-arhul Iustin a ini_iat colec_ia „Părin_i și Scri-itori Bisericești”, din care au văzut luminatiparului 37 de volume, cea mai consis-tentă colec_ie românească de texte patris-tice. Comisia Părin_i și Scriitori Bisericeștia fost reînfiin_ată în ianuarie 2008, princooptarea unor reputa_i filologi și distinșiteologi, din dorin_a de a relua publicareatraducerilor patristice după standarde șirigori știin_ifice actualizate. În timpul

scurtei, dar rodnicei sale arhipăstoriri, deșiun nou val de represiune s-a abătut asupraBisericii, au fost publicate lucrări funda-mentale, precum colec_ia Arta creștină înRomânia, în șase volume, iar revistele cen-trale bisericești și cele mitropolitane auavut o apari_ie neîntreruptă. Într-o vreme încare regimul politic încerca să impună soci-etă_ii românești ateismul materialist, patri-arhul Iustin Moisescu a dăruit lucrări fun-damentale culturii teologice românești, onouă edi_ie sinodală a textului scripturistic,căr_i de cult diortosite, traduceri patristicevaloroase și noi manuale pentruînvă_ământul teologic.Deși a avut o arhipăstorire de numainouă ani, patriarhul Iustin Moisescurămâne în istoria Bisericii noastre drept unmare cărturar, dascăl de voca_ie, teologerudit, ierarh de mare prestigiu şi păstorînţelept şi realist, unul dintre stâlpii Bisericiinoastre în anii sumbri ai dictaturii comu-niste.De asemenea, în anul 2019, cinstimmemoria traducătorilor de cărMi bisericești, mai întâi traducători ai tex-tului sfânt al Scripturii, de la autoriinecunoscuţi ai textelor rotacizante(Codicele VoroneQean, Psaltirea Șcheiană,Psaltirea VoroneQeană, Psaltirea Hur-muzaki), diaconul Coresi (cca 1515 - cca1583) - „părintele literaturii române” şiprimul „editor al cărţii româneşti pentrufraţii săi de pretutindeni”2 - și FilipMoldoveanul, primii traducători în limbaromână ai Evangheliilor (Tetraevanghel,Brașov, 1560-1561, respectiv Tetrae-vanghelul slavo-român, Sibiu, cca 1550),la Simion Ștefan, mitropolitul Ardealului(1643 - †iun./iul. 1656), ieromonahul Sil-vestru, egumen la Mănăstirea Govora,autorii traducerii Noului Testament de laAlba Iulia (1648). De asemenea, îipomenim cu recunoştinţă pe: NicolaeMilescu Spătarul (1636-1708), fraQii Raduși Șerban Greceanu și Mitrofan (cca 1640-1702), fost episcop de Huși și viitor epis-cop al Buzăului, traducătorii Bibliei luiȘerban Cantacuzino. Îl amintim cu pioşe-nie şi pe mitropolitul Dosoftei al

Moldovei (1671-1673, 1675-1686),autorul Psaltirii în versuri (Uniev, 1673),dar şi al unei traduceri în proză a psalmilor(Psaltire de-nţeles, Iaşi, 1680).Psalmii ver-sificaţi de acest ierarh cărturar - primulpoet al culturii române - constituie, fărăîndoială, cea mai importantă operă poet-ică din istoria literaturii române vechi. Deasemenea, pomenim cu evlavie numeleSfântului Ierarh Martir Antim Ivirean-ul (1708-1716), cel care a tipărit, laBucureşti, o Evanghelie greco-română(1693), o Psaltire românească (1694) și atradus o carte de rugăciuni cu titlulAcatis-tul cătră Preasfânta Născătoare deD<u>mnezău şi cu alte rugăciuni(Snagov, 1698). În secolul al XIX-lea,Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna alArdealului (1864-1873) a publicat o nouăediţie a Sfintei Scripturi - Biblia de laSibiu (1856-1858) -,prima ediţie ilustratăa textului sfânt din cultura română. Însecolul al XX-lea, s-au distins în activi-tatea de traducere a textului biblic pre-o_ii Gala Galaction (1879-1961) și VasileRadu (1887-1940), Constantin CorniQes-cu (n. 1938), Ioan Mircea (1903-1997),Nicolae Petrescu (1908-2001), DumitruRadu (1926-2014) și mitropolitul Bar-tolomeu (Valeriu) Anania (1921-2011),care a realizat diortosirea integrală a textu-lui Sfintei Scripturi (Bucureşti, 2001).De asemenea, îi omagiem pe ierarhiicărturari care, încurajaMi de domni cul-tivaMi, au „îmbisericit” limba română, unproces de lungă durată, care a întâmpinatnumeroase piedici. Începută în epoca luiMatei Basarab (1632-1654) și Vasile Lupu(1634-1653), prin citirea cuvântului deînvă_ătură (cazania) în limba vorbită și tra-ducerea rânduielilor tipiconale, introduc-erea limbii române în cult a făcut progreseîn epoca lui Șerban Cantacuzino (1678-1688), prin impu nerea lecturilor biblice(Evanghelia și Apostolul) în românește, șis-a desă vârșit prin activitatea mitropoli_ilorAntim Ivireanul (27 ian. 1708 - †sept.1716) șiNeofit Cretanul (27 ian. 1738 - †16iun. 1753), a episcopilor râmniceni Dam-aschin Dascălul (1708-1725), Chesarie

(1774-1780) și Filaret (1780-1792), careau pus la dispozi_ia Bisericii toate căr_ile deritual necesare cultului.Îi comemorăm în acest an și pe tra-ducătorii scrierilor patristice, postpa-tristice și ai lucrărilor teologilor mod-erni, dintre care îi amintim aici pe mariimitropoli_i Veniamin Costachi alMoldovei (1803-1808, 1812-1821, 1823-1842, †18 dec. 1846), GrigoreDascălul (1823 - †22 iun. 1834) și IosifGheorghian (1829 - †24 ian. 1909) ai ̂ ăriiRomânești, care au continuat vecheatradi_ie românească de traducere și tipărirea scrierilor Sfin_ilor Părin_i, impulsionată deșcoala de traducători de la Neam_, organi-zată de Sfântul Paisie Velicikovski (1722- †15 nov. 1794). În secolul al XX-lea, oimpresionantă activitate de traducere ascrierilor patristice au desfășurat preo_iiprofesori universitariDumitru Fecioru (18iul. 1905 - †22 febr. 1988), TeodorBodogae (10 mart. 1911 - †22 nov. 1994)și Dumitru Stăniloae (16 nov. 1903 - †5oct. 1993) - al cărui nume va rămâne mereuasociat cu traducerea Filocaliei -, precumşi preotulOlimp Căciulă (1905-1979), pro-fesor la Seminarul Nifon din Bucureşti şiinspector general bisericesc în Adminis-traţia Patriarhală. În ceea ce priveşte liter-atura hagiografică, evocăm numele mit-ropolitului Dosoftei al Moldovei, căruia îidatorăm traducerea şi prelucrareaizvoarelor hagiografice greceşti şislavoneşti într-o lucrare monumentală, în 4volume, intitulată Viaţa şi petrecereasfinţilor (Iaşi, 1682-1686).Nu în ultimul rând, îi pomenim curecunoștin_ă pe dascălii de psaltichie careau contribuit la „românirea” cântărilor,dintre care amintim aici pe: Filothei sinAgăi Jipei, autorul primei culegeri de cân-tări religioase cu text românesc -„Psaltichia rumănească” (1713), AntonPann (1796-1854), Macarie Ieromon-ahul (1770-1836), Dimitrie Suce-veanu (1816-1898) și Ion P opes cu-Pasărea (1871-1943).Binecuvântăm deschiderea lucrărilorConferinţei pastoral-misionare de toamnăa clericilor din Arhiepiscopia Bucureştilor,rugându-ne Prea sfintei Treimi să reversedarurile Sale cele bogate asupra tuturorslujitorilor sfintelor altare.*Cuvânt adresat în deschiderealucrărilor Conferinţei pastoral-misionarede toamnă a clericilor din ArhiepiscopiaBucureștilor, București, Palatul PatriarhieiRomâne, 11 noiembrie 2019.
1 A se vedea: Lidia Anania et al., Bis-ericile osândite de Ceauşescu. Bucureşti(1977-1989), Bucureşti, Ed. Anastasia,1995.
2 George Ivaşcu, Istoria literaturiiromâne, vol. I, Bucu reşti, Ed. Ştiinţifică,1969, p. 240.Sursa: https://ziarullumina.ro/actuali-tate-religioasa/2019-anul-comemorativ-al-patriarhilor-nicodim-munteanu-si-iustin-moisescu-si-al-traducatorilor-de-carti-bisericesti-in-patriarhia-romana-149527.html
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PreoMi, învăMători și primari arădeni, în slujbaBisericii Ortodoxe și a Neamului românesc

2019 - Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și IustinMoisescu și al traducătorilor de cărMi bisericești în Patriarhia Română*

Urmare din pagina 1După o ședere de câ_iva ani la Lugoj,în 1888 se întoarce la Arad, la școala dinPârneava ca învă_ător, în locul fostului săudascăl, Petru Popoviciu, ce fusese promo-vat la școala din Centru. În timpul activi-tă_ii sale la școala din Pârneava, dându-șiseama că nu va putea ob_ine rezultate înmunca didactică, datorită numărului marede elevi, a cerut autorită_ilor să înfiin_eze oșcoală nouă, unde va activa învă_ătorulNicolae Ștefu de la Cuvin, vestit cântăre_ șiorganizator de cor. În 1890 se stinge dinvia_ă învă_ătorul Petru Popoviciu, la Școa-la centrală din Arad fiind numit învă_ăto-rul Iosif Moldovan. Cei doi învă_ători IosifMoldovan și Nicolae Ștefu au editat unAbecedar pentru elevii români și diversecăr_i de citire pentru ciclul primar. A fost

înfiin_ată în Pârneava o Școală de curssuperior iar învă_ătorul Iosif Moldovan adevenit director al ”tuturor școalelor paro-hiale din Arad”. Școala superioară își vamuta sediul în clădirea Institutului peda-gogic-teologic, devenind astfel Școală pri-mară cu șase clase unde director va fi numitînvă_ătorul Iosif Moldovan. La 1 decembrie 1918 a participat cadelegat la Marea Adunare Na_ională de laAlba Iulia, având calitatea de președinteal Reuniunii învă_ătorilor din EparhiaAradului. Îndată după Unire, Iosif Mol-dovan va fi prezent la instalarea  celeidintâi organizări a administra_iei româ-nești în orașul și jude_ul Arad, fiind pri-mul învă_ător român ce va de_ine func_iade revizor școlar al orașului și jude_uluinostru. 

A trecut la cele veșnice la vârsta de 77de ani în anul 1940, în data de 28 aprilie, înnoaptea sfântă a Învierii Domnului, spo-vedit și împărtășit cu Preacuratele Taine aleDomnului nostru Iisus Hristos, ultimelelui cuvinte fiind: ”Eu sunt gata la toate; fi_iși voi gata”. ”Iosif Moldovan a trăit româ-nește și a murit creștinește”.Dr. Ioan Robu - primul primarromân al AraduluiIoan Robu s-a născut în data de 30ianuarie 1883 în localitatea Hălmagiu,jude_ul Arad. A studiat la Facultatea deDrept din Cluj, unde, între 1905-1906 aob_inut titlul de doctor în știin_e juridice.Diploma de avocat a ob_inut-o în anul 1910la Târgu-Mureș în urma unui examen, per-mi_ându-i-se înscrierea în baroul de avoca_i.În timpul primului război mondial a avut

gradul de căpitan în armata austriacă, darpentru că nu era de acord cu obiectivele sta-tului dualist, a preferat prizonieratul înRusia, fiind printre organizatorii CorpuluiVoluntarilor Ardeleni. Întors acasă din pri-zonierat, comanda Gărzii Na_ionale Româ-ne i-a organizat o primire triumfală.  A fosttrecut în rezervă în anul 1919.La sfârșitul anului 1918 armata fran-ceză condusă de generalul Berthelot a ocu-pat orașul Arad și a restabilit ordineanumind ofi_eri francezi, guvernatori aiorașului, însă, prefectura și primăria erauîncă sub administrare maghiară. În 17 mai1919, românii arădeni au primit cu bucu-rie Regimentul 6 Vânători al ArmateiRomâne iar la 7 iulie 1919, prefect al Ara-dului a fost numit Iustin Marșieu iar primaral orașului Arad, Ioan Robu. Acesta a con-

dus destinele orașului Arad între anii 1919-1926 și între anii 1927-1928. Meritele sale pentru contribu_ia laMarea Unire au fost răsplătite prin acorda-rea ordinelor ”Coroana României” și”Steaua României” în grad de mare ofi_er.A practicat avocatura în Arad până la sfâ-rșitul vie_ii, în 1930, când a trecut la celeveșnice, fiind înmormântat în cimitirul Eter-nitatea din Arad pe Aleea Personalită_ilor.Aceste trei mari personalită_i arădeneîși înscriu cu cinste numele în istoria zbu-ciumată a acestor locuri binecuvântate deDumnezeu, alături de al_i vrednici româniiubitori de Dumnezeu și de Neam. Pentrunoi, aceștia rămân exemple vii și modeledemne de urmat pentru propășirea spiri-tuală și unitatea poporului dreptcredinciosromân.
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În diminea_a zilei de sâmbătă, 16noiembrie 2019, o veste neașteptată aanun_at faptul că Părintele ^ucudeanFlorin Ciprian a trecut la cele veșnicedupă o lungă suferin_ă. Trupul neîn-sufle_it al părintelui a fost depus înbiserica Parohiei Curtici, acesta fiindoriginar din acest oraș.Luni, 18 noiembrie 2019, a avutloc slujba de înmormântare a părin-telui, la care a participat Preasfin_it-ul Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului,împreună cu Pr. Gligor Gheorghe –consilier social, Pr. Petcu_ Flavius –protopopul Aradului, Pr. Zaha Adri-an – protopopul Ineului, Preacuvio-sul Părinte Ilarion Tăucean – stare_ulMănăstirii Feredeu, Pr. Tulcan Ioanslujitor la Catedrala Veche și profe-sor la Facultatea de Teologie „Ilari-on V. Felea” din Arad, Pr. PopVasile – Parohia Bujac, Pr. LucianFarcașiu – slujitor la Paraclisul Fac-ultă_ii de Teologie „Ilarion V. Felea”din Arad și profesor la aceiași insti-tu_ie, Pr. Gavra Pompiliu – direc-torul Seminarului Teologic Ortodoxdin Arad, alături de al_i preo_i și dia-coni.

La momentul cuvenit, Preasfin_iaSa a rostit un emo_ionant cuvânt deînvă_ătură, creionând câteva aspectelegate de misiunea preotului, difi-cultă_ile și încercările pe care leîntâmpină un slujitor al SfintelorAltare în misiunea sa, accentuânddragostea și jertfelnicia pe care a ară-tat-o părintele Florin în cele douăparohii în care a fost trimis ca părinteduhovnicesc.Totodată, Preasfin_itul PărinteEmilian a transmis un cuvânt de

întărire pentru doamna preoteasă, pen-tru fiul și părin_ii părintelui, spunându-le că Părintele Florin de astăzi înaintes-a născut întru Împără_ia lui Dum-nezeu, acesta nu a murit, ci s-a mutatsă slujească în Împără_ia Cerurilor,alături de Sfin_ii lui Dumnezeu. Înacelași timp, Preasfin_ia Sa a men_ion-at faptul că de acum înainte trebuie săîl purtăm în rugăciuni pe părinteleFlorin și de asemenea să încercăm săfim alături de familia greu încercată,cercetându-i și sprijinindu-i.

Preasfin_itul Părinte Emilian atransmis cuvânt de compasiune și sol-idaritate din partea Înaltpreasfin_itu-lui Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului.Părintele Iștoc Liviu, preot slujitorla Parohia Curtici și fost coleg alpărintelui ^ucudean Florin, a trans-mis cuvântul de iertare și rămas bun.Răspunsurile la slujbă au fostoferite de corul parohiei, condus dedomnul profesor Adrian Bugyi.După otpustul slujbei de înmor-mântare, sicriul părintelui FlorinCiprian a fost purtat de preo_i, încon-jurându-se biserica după rânduialaprescrisă. Mai apoi, convoiul mortuars-a îndreptat către cimitirul orașului,unde a fost depus sicriul cu trupulneînsufle_it al părintelui Florin Cipri-an ^ucudean.Scurtă biografie:Părintele Lucudean FlorinCiprian s-a născut în data de 14 iulie1975, din părin_ii binecredincioși Ioanși Floare. Mai apoi a urmat cursurileȘcolii Gimnaziale și Liceale din Cur-tici. După absolvirea acestora, datoritădragostei pentru Dumnezeu și pentruBiserica Sa, s-a înscris la Facultatea de

Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad,devenind licen_iat în Teologie în anul1997. Între anii 1997-2002 a fost pro-fesor de religie în Curtici și Sântana.În anul 2002 s-a căsătorit cu tânăraCorina. Tot în acest an a fost hiro-tonit diacon, iar mai apoi preot de cătreÎnaltpreasfin_itul Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, peseama Parohiei Budești cu filia Dum-brava, Protopopiatul Sebiș unde a slu-jit cu timp și fără timp, asumându-șimisiunea preo_ească. În anul 2005 estetransferat la Parohia Agrișu Mare, slu-jind până în anul 2010. În această paro-hie a dat dovadă de adevărat păstor desuflete, predicând cu multă dragoste,împărtășind credincioșilor bunătate,blânde_e și pace. În acești cinci ani depăstorire în Parohia Agrișu-Mare,părintele a reușit să coaguleze în jurulsfin_iei sale, tineri dornici de a devenislujitori ai Sfintelor Altare. Astfel că, înanul 2009 a îndrumat trei tineri pentrua urma cursurile Semiarului TeologicOrtodox din Arad.Datorită unor probleme de sănă-tate, în anul 2010 este numit preot slu-jitor la Mănăstirea Feredeu.Pr. Florin Ioan Avram 

Preotul Florin Lucudean a fost înmormântat

SLUJIRI CHIRIARHALE
Slujire Arhierească și binecuvântare de lucrări în Parohia Caporal AlexaÎn Duminica a 22-a după Rusalii, 3noiembrie 2019, Înaltpreasfin_itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectu-at o vizită pastorală în Parohia CaporalAlexa, Protopopiatul Arad, la invita_iapreotului paroh Liviu Pamfiloiu. Cu acestprilej, Chiriarhul arădean a binecuvântatlucrările de restaurare efectuate la picturabisericii.După aceasta, Înaltpreasfinţia Sa, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşitSfânta Liturghie în biserica parohială cu hra-mul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”.Din sobor au făcut parte: Pr. Flavius Petcuţ,protopopul Aradului şi Arhid. Tiberiu Arde-lean, inspector eparhial.În cuvântul de învăţătură Chiriarhularădean a vorbit despre ,,Simţământul milei”(cf. citirilor scripturistice ale duminicii: Gal.6, Lc. 16) care în lucrarea sa duce spreÎmpărăţia lui Dumnezeu. Acesta este o măr-turie a iubirii milostive, virtute întărită de harpentru urmarea pildei divine.La sfârșitul Sfintei Liturghii, preotulparoh Liviu Pamfiloiu a primit din parteaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei, distincţiade iconom stavrofor.După Sfânta Liturghie, Chiriarhul asăvârşit Slujba Parastasului pentru ctitorii şibinefăcătorii lăcaşului de cult, trecuţi la Dom-nul. Preotul paroh a mulţumit ierarhului pen-tru distincţia oferită şi pentru părinteascapurtare de grijă pe care o arată fa_ă de eno-riașii parohiei, precum şi soborului de sluji-tori, oficialită_ilor judeţene şi locale, tuturorcelor prezen_i la această sărbătoare a paro-hiei.În după amiaza zilei, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a poposit în Parohia Olari,unde a sfinţit noua capelă mortuară şi asăvârşit slujba Vecerniei.

Sfin@ire de capelă mortuară înParohia OlariÎn după amiaza Duminicii a 22-a dupăRusalii, 3 noiembrie 2019, credincioșii dinParohia Olari, Protopopiatul Arad, au avutbucuria de a-l primi în mijlocul lor pe Înalt-preasfin_itul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, care a răspuns invitaţiei preotuluiparoh Călin Dragoş, pentru a sfinţi capelamortuară din cimitirul localităţii.La finalul slujbei de sfinţire, Înaltpreas-finţia Sa a rostit un cuvânt ocazional pus subtitlul ,,Tâlcul unui nume”, acela al parohieiînsăşi, prin munca olarului în realizarea vasu-lui de folos ce închipuie pe însuşi omul făcutde Dumnezeu spre a se umple de har. Ieşit dinmâinile Creatorului se întoarce în pământuldin care a fost luat, spre a-l înobila pe măsuraîn care s-a ostenit pentru câştigarea veşniciei.Capela ridicată reprezintă locul de reculegerecuvenit spre înţelegerea însăşi a scopuluivieţii, a subliniat Chiriarhul nostru.După aceasta, în biserica parohială, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a săvârşit slujbaVecerniei, din sobor făcând parte şi Pr. Ghe-orghe Gligor, consilier social şi Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial.În cuvântul de învăţătură adresat celorprezenţi, Înaltpreasfinţia Sa a făcut referire lafaptul că ,,Făptura nouă” este cea careîmplineşte condiţiile mântuirii, adică harullui Dumnezeu ce întăreşte credinţa spresăvârşirea faptei bune.La finalul slujbei, Părintele paroh CălinDragoş, a transmis mulţumiri Înaltpreasfinţi-tului Părinte Timotei pentru toată osteneala şipărinteasca purtare de grijă, tuturor oficial-ităţilor prezente precum şi tuturor celor ce aucontribuit la realizarea capelei mortuare înlocalitatea Olari.Chiriarhul eparhiei arădene a recomandatpe mai departe necesitatea construiriicapelelor mortuare în toate parohiile.Sfin@ii Arhangheli prăznui@i laMănăstirea RoșiaÎn ziua prăznuirii Soborului SfinţilorArhangheli Mihail şi Gavriil şi al puterilor

cereşti netrupeşti, mulţime de pelerini dintoate părţile judeţului Arad au venit la mănă-stirea închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şiGavriil din satul Roşia, Protopopiatul Sebiş,pentru a participa la slujba de hram.Sărbătoarea de intensă trăire spirituală afost încununată de poposirea în această mănă-stire a Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului.Chiriarhul arădean a fost întâmpinat înfa_a bisericii de Pr. Botea Alexandru, pro-topopul Sebișului, care a rostit un cuvânt deîntâmpinare și de numeroși credincioși.Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei în biserica mănă-stirii, înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni.Din sobor au făcut parte Pr. BoteaAlexandru, protopopul Sebișului, Arhid.Ardelean Tiberiu, inspector eparhial, Pr. PopGheorghe Cristian de la Parohia Revetiș, Pr.Gașpar Florin de la Parohia Cărand, Pr. DărăuIoan, Pr. Zbârcea Vasile, Pr. Petcu_ Tu_u, Pr.Stan Gheorghe Stănel, Pr. Ilieș Teodor și Dia-conul Mo_ Aurelian Iulian.În cuvântul de învăţătură Chiriarhul avorbit despre ,,Soborul îngeresc şi neamulomenesc” (pe baza citirilor scripturistice alesărbătorii: Evr. 2; Lc. 10 şi textul Axionuluiliturgic), subliniind legătura dintre lumeavăzută şi cea nevăzută, insistând asupra cuvin-telor Apostolului ,,ce este omul … că L-aimicşorat pe el cu puţin faţă de îngeri…”, înconsecinţă, lumea material are menirea de atinde spre cele înalte, spre câştigarea valo-rilor veşnice. Este deci îndemnat a lua amintela vieţuirea îngerească, având pilda şi aju-torul îngerilor în ferirea de rău şi urmareabinelui, arhanghelii pomeniţi astăzi şi îngeriipăzitori fiind mereu aproape.Răspunsurile liturgice au fost date de ungrup de studen_i teologi și de corul BisericiiOrtodoxe din Dieci.La finalul Sfintei Liturghii, Preaonora tulPărinte Protopop Botea Alexandru a mulţu-mit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentruacest popas duhovnicesc în mijlocul obştiimonahale de maici, precum şi tuturor

pelerinilor veniţi în număr mare la hramulsfintei mănăstiri.Prezen@ă arhierească și sfin@ire de capelă mortuară înParohia FelnacÎn după amiaza zilei de sâmbătă, 9noiembrie 2019, credincioșii din ParohiaFelnac, Protopopiatul Arad, au avut bucuriade a-l primi în mijlocul lor pe Înaltpreasfin_i-tul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,care a răspuns invitaţiei preotului paroh Pet-rică-Stelian Ungur, pentru a participa la hra-mul parohiei şi a sfinţi capela mortuară dinlocalitate.La sosire Chiriarhul arădean, a fostîntâmpinat în fa_a bisericii de către Preacuvio-sul Părinte Iustin Popovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, împreună cu un alessobor de preoţi şi arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial, precum și de numeroși cred-incioși alături de copii, îmbrăcaţi în frumoase-le straie populare, specifice zonei. În cadrulacestui eveniment, a avut loc și întrunirea pre-o_ilor apar_inători cercului pastoral misionarnumărul 5 Vinga, coordonat de către părinteleHoria Ștefan de la Parohia Secusigiu.Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei, înconjurat de soborul de preoţi, asăvârşit Slujba Vecerniei, în biserica paro-hială cu hramul ,,Sfin_ii Arhangheli Mihail șiGavriil”.În cadrul slujbei Vecerniei, a avut loc„sfin_irea colacului” de către preo_ii prezen_i,un vechi ritual al locului, fiind de fa_ă și nașiirugii de anul acesta, precum și nașii de anulviitor care au luat o parte din colacul tăiat.După săvârșirea acestui ritual de „sfin_irea colacului”, Înaltpreasfin_ia Sa a rostit uncuvânt de învă_ătură pus sub titlul ,,Sub aripiîngereşti”, înţelegând sfinţirea noii capelemortuare din Felnac, aceasta purtând hramulSfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil caresunt şi ocrotitorii bisericii parohiale careîmplineşte 215 ani de la zidire în continuareamultor alţii marcaţi de altarele ce au slujitînaintaşii de care se fac vrednici generaţiile deazi. Săvârşind creştineşte o viaţă merituoasă,

cei ce sunt privegheaţi în acest loc de cătreapropiaţii lor au liniştea conştiinţei unei ago-niseli pentru veşnicie. Slujba Vecerniei, ce aprecedat atât sfinţirea casei mortuare precumşi cea a sfinţirii crucii de pe calea ce ducespre ea, ridicată de familia Dr. Camelia Lupuîntru pomenirea Părintelui Arsenie Boca,arată că şi întunericul nopţii se risipeşte înlumina cerească neînserată, călăuzitoare acelor ce au căutat cu multă osteneală împărăţialui Dumnezeu. Totodată, Înaltpreasfinţia Sa amulţumit oficialităţilor prezente pentru spri-jinul dat la realizarea acestui obiectiv de folosobştesc, cunoscând faptul că aici convieţuiesccredincioşi ortodocşi de diferite etnii în uni-tate creştinească.După slujba Vecerniei, Chiriarhul a ofi-ciat slujba de sfin_ire a Capelei mortuare ridi-cată prin grija autorită_ilor locale.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei a adresat un cuvânt de mulţumiretuturor celor ce au contribuit la ridicarea aces-teia, subliniind beneficiul parohiei de a aveaun loc de cinstire a celor răposaţi şi dereculegere în rugăciune a celor în viaţă,privind spre veşnicie. Primarul localităţii,domnul Ioan Maliţa a mulţumit Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei şi tuturor celor ce l-au susţinut în acest demers. Tot acum a fostsfinţită şi o troiţă ridicată de către familia dr.Camelia Lupu.La eveniment au fost prezenţi domnulIustin Cionca, preşedintele ConsiliuluiJudeţean Arad, deputaţii Dorel Căprar, Adri-an Todor şi Florin Tripa, primarul localităţii,domnul Ioan Maliţa şi alte oficialităţi.Răspunsurile liturgice au fost oferite decorul parohiei.În încheiere Părintele paroh Petrică-Stelian Ungur, a mul_umit ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei pentru faptul căa răspuns invita_iei de a poposi în mijloculcredincioşilor parohiei Felnac, tuturor pre-o_ilor prezen_i, autorită_ilor locale și centrale,nașilor bisericii, credincioșilor și tuturor celorce s-au implicat în organizarea acestei zile desărbătoare a parohiei.Continuare în pagina 5
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Stau și cu drag îmi amintesc De vremurile ce demult erau, La simplitatea aceea, mă gândesc Când oamenii, să trăiască doreau! 
Cu grupuri întregi de copii Umblam seara la colindă, Cântam din adâncul inimii La fiecare casă-n tindă. 
Și ne jucam... Era frumos! Printre zăpezile de-un metru, 

Chiar dacă era cam friguros, Nu _ineam cont de termometru. 
Apoi, la pregătiri eram prezen_i!Când la bunici, când pe acasă, Ajutam cum se putea și eram aten_i Să știm ce și cum să aranjăm pe masă. 
Ascultam, plini de uimire Când bunica povestea, Cum Dumnezeu doar din iubire Pe Iisus Hristos ni-L dăruia. 

Iar dacă auzeam de noi colinde Nerăbdători eram să cântăm, Spre cerurile înalte, sfinte Și sufletele toate să le îmbucurăm. 
Sper doar, încă copil fiind, Tradi_ia veșnică să fie, Și cum prin timp, noi vie_uind, Să vedem cum e păstrată vie.

Dimitrie Blidar -elev seminarist

Amintiri de iarnă



Urmare din pagina 4Sfin@irea picturii și a lucrărilor derenovare de la biserica din IneuDuminica a 25-a după Rusalii a reprezen-tat pentru întreaga comunitate eclesială dinurbea Ineului un prilej de aleasă bucurie,datorită faptului că în mijlocul acestora aupoposit trei ierarhi ai Bisericii OrtodoxeRomâne: Înaltpreasfin_itul Părinte Ioan, Mit-ropolitul Banatului, Înaltpreasfin_itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului și Preas-fin_itul Părinte Emilian Crișanul, EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Aradului.La orele dimine_ii au fost întâmpina_i ceidoi ierarhi arădeni de un ales sobor de preo_iîn frunte cu Preaonoratul Părinte Zaha Adri-an, Protopopul Ineului.În jurul orei 9:00, cei doi ierarhi arădeni,împreună cu soborul de preo_i formatdin:Arhid. Mircea Proteasa – consilier eco-nomic, Arhid. Tiberiu Ardelean – inspectorbisericesc, Pr. Zaha Adrian, protopopul Ineu-lui, Protosinghel Teoctist Bălana – Mănă-stirea Feredeu, Pr. Mocanu Sever – ParohiaIneu Traian, Pr. Belle Radu – Parohia Chere-luș, Pr. Turean Dan – Parohia Ineu (preot slu-jitor), Pr. Alin Muntean, Pr. Groza Ștefan –Parohia Tălagiu, Pr. Culda Florin – ParohiaVasile Goldiș, Pr. Sas Radu – Parohia AgrișuMic, Pr. Avram Florin – Parohia Prunișor, l-au întâmpinat în fa_a bisericii pe Înaltpreas-fin_itul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.Apoi s-a săvârșit, în biserica parohială cuhramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi gavriil”,Dumnezeiasca Liturghie sub protia Înalt-preasfin_itului Părinte Mitropolit.La momentul cuvenit, a urmat cuvântulde învă_ătură rostit de către Părintele Mitro-polit, care a făcut o exegeză asupra textuluievanghelic de la Luca 10, 25-37, în care aprezentat și a creionat câteva aspecte cuprivire la Pilda samarineanului milostiv. Unaspect foarte important pe care la subliniatPărintele Mitropolit a fost acela că, trebuie săfim cu luare aminte la oamenii căzu_i între tâl-hari (oamenii căzu_i în păcate), având datoriade a-i ridica din păcate și de a-i conduce spre„casa de oaspe_i”, care este biserica. În acelașitimp a accentuat și rolul primordial almamelor de a educa copiii și a-i duce la Sfân-ta Biserică. Un alt aspect în vederea urcușu-lui nostru duhovnicesc, este că trebuie să fimconștien_i de faptul că la un moment dat vaveni Hristos pe norii cerului și ne va răsplătifiecărui pentru ceea ce am făcut în aceastăvia_ă. Fiind aproape de începutul PostuluiNașterii Domnului suntem îndemna_i cu to_iisă îi cercetăm pe cei bolnavi, pe cei afla_i însuferin_ă și în necaz.A urmat apoi slujba de sfin_ire a lucrărilorcare au fost efectuate la locașul de cult și toto-dată sfin_irea picturii, care a fost restaurată.Legătura dintre Biserică, Școală și Stat s-a concretizat prin prezen_a la Sfânta Liturghie,a repezentan_iilor acestor institu_ii. Din parteaoficialităţilor au fost prezen_i domnul IustinCionca, președintele Consiliului Jude_eanArad și domnul Abrudan Călin-Ilie, primarulorașului Ineu, iar ca rela_ie vie și concretădintre Biserică și Școală s-a văzut prin faptulcă foarte mul_i copii și tineri îmbrăca_i înstraie populare au luat parte la acest momentde bucurie al comunită_ii ineuane.După cuvintele „Cu frică de Dumnezeu,cu credin_ă și cu dragoste apropia_i-vă”, foartemul_i copii și credincioși s-au apropiat deSfântul Potir, împărtășindu-se cu Trupul șiSângele Domnului Iisus Hristos.La momentul potrivit, Părintele ProtopopZaha Adrian a primit o scrisoare de mul_umirepentru toată munca depusă în ogorul Dom-nului, iar Părintele Turean Dan a fost hirote-sit iconom.Răspunsurile liturgice au fost oferite decătre Grupul „Trifon Lugojan”, condus detânărul teolog Roz Marinel.După otpustul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfin_itul Părinte Arhiepiscop Timotei a avorbit despre sărbătoririle momentelorreprezentative pentru unitatea bisericească şinaţională făcând un excurs istoric a ceea ceînseamnă orașul Ineu, din trecut până înprezent, la împlinirea a 150 de ani de lasfinţirea bisericii parohiale, timp în care Ineula intrat în titulatura Episcopiei Araduluiîmpreună cu Hălmagiul, mai apoi ca sufra-gane a Mitropoliei Banatului şi în unitateaPatriarhiei Române. Prin acest eveniment debinecuvântare a lucrărilor la biserica din Ineus-a convenit a se sărbători şi împlinirea unuideceniu de la ridicarea eparhiei la rang deArhiepiscopie, şi la împlinirea unui Centenarde la Marea Unire şi instaurarea Adminis-traţiei româneşti în aceste părţi de ţară. Chiri-arhul a amintit și de Sfântul Sava Brancovicicare a fost protopop al acestui oraș. În acelașitimp a adus alese mul_umiri Înaltpreasfin_it-ului Mitropolit pentru faptul că a răspuns invi-

ta_iei de a fi în mijlocul credincioșilor ineuani,fapt care a adus o bucurie nespusă. Totodată,Înaltpreasfin_ia Sa a amintit și de faptul că lafinalul lunii acesteia se împlinesc 10 ani de laridicarea eparhiei noastre la rangul deArhiepiscopie.Preaonoratul Părinte Adrian Zaha, Pro-topopul Ineului și parohul bisericii cu hra-mul „Sfin_ii Arhangheli Mihail și Gavriil”din Ineu a rostit un cuvânt emo_ionant adresatîntâi, Înaltpreasfin_itului Părinte MitropolitIoan, căruia i-a transmis cuvântul de pre_uireși de aleasă mul_umire pentru faptul că apoposit astăzi în mijlocul credincioșilor dinCetatea Ineului. Mai apoi, un cuvânt cu totulspecial a fost adresat Înaltpreasfin_itul PărinteTimotei, mul_umindu-i pentru tot sprijinulacordat, binecuvântarea arhierească de aîncepe lucrările de reabilitare ale bisericii șipentru toate îndemnurile pe care i le-a oferitîn vederea înfrumuse_ării acestei biserici, nudoar din punct de vedere al construirii deziduri, ci întâi de toate pentru edificarea șicreșterea duhovnicească a credincioșilor pecare Înaltpreasfin_ia Sa, i-a încredin_at sprepăstorire. Totodată, cuvânt de pre_uire aadresat Preasfin_itului Părinte Emilian Crișan-ul, pentru purtarea de grijă și pentru dragosteapărintească cu care înconjoară pe preo_ii șicredincioșii din acest oraș. În semn de mulţu-mire şi aleasă preţuire, Părintele Protopop înnumele clerului şi credincioşilor, le-a oferitcelor trei ierarhi câte o icoană cu Sfântul Ier-arh Sava Brancovici, originar de pe acestemeleaguri şi care în anul 2020 împlineşte 400de ani de la naştere.Apoi, mul_umiri au fost aduse oficial-ită_ilor locale și centrale, care au luat parte laacest moment istoric din via_a bisericească aIneului și care au sprijinit realizarea acestorlucrări. Nu în ultimul rând, cuvânt derecunoștin_ă a fost adresat preo_ilor slujitoriși tuturor credincioșilor prezen_i. Astfel că în această zi de mare sărbă-toare pentru orașul Ineu, s-a scris o nouă filăde istorie, care va rămâne pentru totdeauna ozi de referin_ă.După Sfânta Liturghie, cei trei ierarhi aumers împreună la secţia de votare Nr. 128din Ineu pentru a-şi exprima votul în vedereaalegerii preşedintelui ţării noastre.Hramul Paraclisului Facultă@iide Teologie Ortodoxă din AradZiua de 11 noiembrie este o zi apartepentru Paraclisul Facultăţii de Teologie Orto-doxă din Arad. Aceasta întrucât, în această ziîl prăznuim pe unul dintre ocrotitorii acestuiSfânt Locaș, Sfântul Sfântul Mare MucenicMina, dimpreună cu Sfântul Maxim Mărtur-isitorul.Şi în anul acesta, Sfântul MareMucenic Mina, a fost cinstit după cuviin_ă, cuo rânduială deosebită, aşa cum de altfel secuvine să fie cinstit ocrotitorul unui locaşsfânt de închinare şi rugăciune. Astfel,Duminică seara, în ajun, a fost săvârşită slu-jba Vecerniei cu Litie, împreună cu UtreniaSfântului, la care a participat și Întâistătătoruleparhiei noastre, Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, înso_it dePărintele Arhidiacon lect. univ. dr. TiberiuArdelean, Inspector Eparhial și cadru didac-tic al Facultă_ii de Teologie Ortodoxă dinArad. Faptul că ierarhul locului participă defiecare dată la hramul Paraclisului Facultăţiiarată preocuparea constantă a Înaltpreasfinţi-tului Părinte Arhiepiscop Timotei pentrubunul mers al şcolii teologice și pentru for-marea duhovnicească a viitorilor preoţi, careînva_ă în această institu_ie de învă_ământ.Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat încurtea aşezământului teologic de către soborulpărinţilor slujitori ai Paraclisului: părinteleLect. Univ. Dr. Ștefan Negreanu, Pr. Conf.Dr. Lucian Farcașiu și Pr. Lect. Dr. Ioan Lazăr– duhovnicul Facultă_ii, și de un numerossobor de preo_i din care au făcut parte foștistudenţi ai Facultă_ii, acum slujitori ai Sfin-telor Altare în parohiile eparhiei noastre sauîn alte eparhii. Înaltpreasfin_itul PărinteArhiepiscop a fost condus în biserică, unde aparticipat la săvârșirea slujbei de priveghere,răspunsurile liturgice fiind date de către celedouă străni formate din studenţi şi absolvenţiai Facultăţii.La sfârșitul slujbei de priveghere, chiri-arhul locului a rostit un frumos cuvânt deînvăţătură, care a impesionat atât prinadâncimea cugetării teologice cât şi prinîndemnurile părinteşti deosebit de actualecare au fost adresate celor prezenţi. Astfel, înintroducere, Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei s-a referit la lucrareaduhovnicească a Sfântului Marelui MucenicMina pentru regăsirea noastră spirituală, evi-den_iind faptul că Sfântul Marele MucenicMina nu este doar cel care ne restituiebunurile materiale pierdute, dar mai cu seamăne ajută, prin mijlocirile lui, să ne regăsim sen-

sul spiritual, de multe ori pierdut, al vie_iinoastre. În încheierea cuvântului său, Înalt-preasfin_itul Părinte Arhiepiscop a apreciatîn mod deosebit grija depusă de slujitorii aces-tui Paraclis pentru a-l înnoi permanent, aces-ta aflându-se acum în plină desfășurare alucrărilor de pictură interioară, Sfântul Altarfiind aproape finalizat. A fost apreciată deasemenea grija de a înfrumuse_a continuuacest sfânt locaș printr-o sfătuire continuă cuÎnaltpreasfin_ia Sa și colaboratorii de la cen-trul eparhial.Cuvântul de mulţumire adresat ierarhu-lui a fost rostit de către Pr. Lect. Dr. ŞtefanNegreanu.Priveghere în cinstea SfântuluiIoan Gură de Aur la CatedralaArhiepiscopală din AradÎn fiecare an, încă din ajunul zilei de 13noiembrie, clericii şi credincioşii arădeni îlcinstesc cu multă evlavie pe Sfântul IoanGură de Aur, Arhiepiscopul Constan-tinopolului, aceasta, deoarece în CatedralaArhiepiscopală „Sfânta Treime” din municip-iul Arad se află de câţiva ani o frumoasă raclăde argint cu o părticică din moaştele sfântu-lui, primite în dar din Cetatea Vaticanului.Sărbătoarea a început în seara zilei demarţi, 12 noiembrie, când ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconişi în prezenţa a numeroşi credincioşi, asăvârşit slujba Vecerniei cu Litie.După aceasta, a avut loc procesiunea cusfintele moaşte, purtate de soborul slujitor, înjurul Catedralei Arhiepiscopale. Preoţii şicredincioşii prezen_i, cu făclii aprinse în mâini,au intonat troparul sfântului şi s-au rugat casfântul să mijlocească înaintea lui Dumnezeupentru ei. Sfintele moaşte împreună cu icoanasfântului au fost aşezate în mijlocul catedraleispre a fi cinstite de către credincioşii dornicide a primi ajutorul Sfântului Ioan Gură deAur.După procesiune, Chiriarhul arădean arostit un cuvânt de învăţătură, despre ,,Aduc-erea moaştelor sfinţilor la locuri de aleasăcinstire” – un act de cult întăritor al credinţeişi vieţuirii creştinilor. Istoria în acest cadru,privind pe Sfântul Ioan Gură de Aur e grăi-toare, fiind exemplificată şi cu aceea apărtăşiei unor biserici de acest privilegiu, din-tre ele fiind şi catedrala arădeană.La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei i-a binecuvântat pe credincioșii prezen_i laSlujba Privegherii.Sfântul Ioan Gură de Aurprăznuit de arădeniÎn ziua de miercuri, 13 noiembrie, în Cat-edrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului împreună cu Preasfinţitul PărinteEmilian Crişanul, au oficiat Sfânta Liturghie,înconjuraţi fiind de soborul preoţilor şi dia-conilor şi în prezenţa numărului mare de cred-incioşi.Cu acest prilej, Înaltpreasfin_ia Sa a ros-tit un cuvânt de învă_ătură despre SfântaLiturghie în evlavia Sfântului Ioan Gură deAur – privire asupra istoriei cultului Bisericii,a rânduielilor slujbelor în unitatea lăsămintelorapostolice pe temeiul vieţii şi propovăduiriiMântuitorului.Spre a încheia sărbătoarea şi ca odeschidere spre începutul Postului Crăci-unului, în seara zilei, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei a participat la slujba Acatistului Sfân-tului Ioan Gură de Aur.La finalul acestuia, Chiriarhul arădean arostit un cuvânt de învăţătură despre Acatis-tul Sfântului Ioan Gură de Aur ca evidenţierea momentelor însemnate ale vieţii sale şi val-oarea scrierilor, în bună parte traduse în limbaromână de personalităţi ale Bisericii, cinstitemai ales în acest an comemorativ al traducă-torilor de cărţi bisericeşti, în PatriarhiaRomână.Credincioşii prezenţi au primit binecu-vântarea Întâistătătorului Eparhiei pentruînceputul Postului Crăciunului.Binecuvântare arhierească labiserica ortodoxă din BeliuÎn Duminica a 26-a după Rusalii, 17noiembrie 2019, Înaltpreasfin_itul PărinteTimotei, Arhiepiscopu Aradului, a popositîn mijlocul credincioșilor din parohia Beliu,Protopopiatul Ineu, la începutul postului Naș-terii Domnului Hristos, pentru a binecuvân-ta lucrările ce s-au făcut pentru renovarea bis-ericii parohiale, care a constat în zugrăvireaexteriorului, pictarea pronaosului și ridicareapentru utilită_i pastorale a unei terase în fa_abisericii, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae.Un ales sobor de preo_i și diaconi, alăturide numeroși credincioși ai parohiei, copiiînveșmânta_i în straie populare, precum și înprezen_a oficialită_ilor prezente: domnul dep-

utat Florin Tripa, domnul Președinte al Con-siliului Jude_ean Arad, Iustin Cionca, precumși a primarilor din Beliu și Cărand, au întâmp-inat pe Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradu-lui, care după 11 ani a poposit la Beliu, cumultă dragoste părintească și bucurie, întrucâtÎnaltpreasfin_itul Părinte Timotei, a avut laBeliu rudenii apropiate, cum au fost învă_ă-torul Ioan Seviciu, primul director al școliiromânești de stat după 1918 și so_ia sa LuciaSeviciu. Din soborul de preo_i au făcut parteurmătorii: Pr. Gheorghe Gligor – consiliersocial, Pr. Adrian Zaha, protopopul Ineului,Arhid. Tiberiu Ardelean – Inspector eparhial,Arhid. Florin Sirca-Inspector Școlar, Pr. IoanMorar din Parohia Seliște, Pr. Adrian Marișdin Parohia Andrei Șaguna, Pr. Dănu_ Ciucur– din Parohia Hă_ăgel, protopopiatul Ha_eg,Episcopia Devei și Hunedoarei, aceștia treidin urmă fiind fii ai comunită_ii și Pr. parohIoan Hu_iu.După aceasta, Chiriarhul arădean, dim-preună cu soborul de slujitori, a oficiat binecu-vântarea lucrărilor ce au avut loc la bisericaparohială, apoi s-a oficiat Sfânta LiturghieArhierească.Cuvântul de învă_ătură al Chiriarhului afost pus sub titlu ,,Lumina faptelor bune”(cf. Efes. 5; Lc. 12), în contrast cu întunericulcelor rele, socotind că cine dorește a facebinele trebuie să se trezească din noapteasufletească, străduindu-se spre cele celuminează apropierea și comuniunea întreoameni, așa cum rezultă și din îndemnulMântuitorului prin pilda citită, adicăîmbogă_irea în Dumnezeu prin lucrareabinelui. Spre aceasta, având în vedere Anulomagial al satului românesc și perioada pecare o străbatem, adică a Postului NasteriiDomnului, _inând seama și de datinile înpregătirea sărbătorii privind darurile pentru ceice au trebuin_ă, tuturor credincioșilor seadresează și Pastorala Sfântului Sinod, căreiasuntem îndatora_i a-i da urmare. În continuare,Părintele consilier Gheorghe Gligor a datcitire Pastoralei Sfântului Sinod pentru primaduminică din Postul Nașterii Domnului.În cadrul Sfintei Liturghii elevi ai Liceu-lui Tehnologic Beliu împreună cu credin-cioșii prezen_i au rostit ,Crezul”, au cântatRugăciunea Domnească și două colinde,după care mul_ime mare de copii ai parohieis-au împărtășit cu Trupul și Sângele lui Hris-tos. La sfârșitul Sfintei Liturghii s-a săvârșitslujba parastasului pentru preo_ii protopopiai Beliului, care din 1850 erau și inspectorișcolari ai școlii confesionale ortodoxe dinprotopopiatul Beliu, Episcopia Oradiei, și dinîncredin_area Sfântului Mitropolit AndreiȘaguna. Aceștia sunt: Ioan, Gheorghe, MihaiPopovici, Ioan Popovici, Constantin Popovi-ci, Gheorghe Popovici, Lauren_iu Pașca,Gavriil Giulani, Simion Bica, Iosif Marchiș,Ioan Căpitan, Ioan Pin_a, Petru Suciu, PetruȘerb, Constantin Mihulin și ConstantinMureșan.În cadrul parastasului au fost pomeni_i șipreo_ii parohi din Beliu : Ioan, Mihai Bistri-novici, Ioan Opriș, Naja, Iosif, TeodorPopovici, Nicolae Stanca, Petru Șerb, GeorgeMolnar, Ioan Molnar, Ioan Leucu_a, Con-stantin Mandache, Iercan Miron, precum șidirectorii, profesorii și învă_ătorii școlii con-fesionale și de stat din Beliu.După terminarea Sfintei Liturghii, IPSPărinte Timotei, alături de soborul de pre-o_i și diaconi au sfin_it Capela mortuară dinincinta cimitirului din Beliu. capela a fostridicată și cu sus_inerea financiară aautorită_ilor centrale și locale. Aici Înalt-preasfin_itul Părinte Timotei, a eviden_iatîn cuvântul rostit, legătura dragostei caretrebuie să existe între cei vii și cei muta_i lavia_a veșnică, dragoste care se arată maiîntâi prin fapte, legătura aceasta a dragosteidin sufletul nostru, neterminându-se prinmoarte, ci continuând prin Hristos Dom-nul cel înviat din mor_i, în Împără_ia luiDumnezeu. În același gând și cuget cu ier-arhul locului, domnul primar al comuneiBeliu, jr. Horhat-Coraș Emanuel, a mul_u-mit tuturor celor prezen_i, sfin_i_ilor slujitoriși oficialită_ilor prezente.Vizita arhierească s-a finalizat cu o agapăfră_ească, amintind de practica primelorcomunită_i creștine, după cum spune SfântulApostol Pavel ,,într-un duh și în acelașicuget”.Hramul bisericii istorice aMănăstirii Hodoș-BodrogÎn ziua praznicului Intrării Maicii Dom-nului în Biserică, 21 noiembrie 2019, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului a fost prezent în mijlocul obştii mon-ahale şi a pelerinilor de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, pentru a prăznui hramul bisericiicelei vechi (1370).

Cu acest prilej binecuvântat, Chiriarhul asăvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghiearhierească în biserica cea veche a mănăstirii,înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte: Protos. GrigorieTimiș, stare_ul mănăstirii, Arhim. NestorIovan, Protos. Iustin Popovici, consilier cul-tural la Centrul Eparhial, Protos. NicolaeTang, lector universitar la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad, Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial și alţi părinţi.Cuvântul de învă_ătură rostit de cătreÎnaltpreasfin_itul Părinte Timotei (în bazacitirilor scripturistice ale praznicului: Evr. 9;Luca 10 şi 11), a fost intitulat ,,Împlinireafăgăduinţei”, ca jertfă de Dumnezeubineprimită, adică a celei aduse de Dum-nezeieştii Părinţi Ioachim şi Ana prinînchinarea Sfintei Fecioare la templul dinIerusalim spre pregătirea pentru misiunea dea deveni Maică a Fiului lui Dumnezeu. Tem-plul Vechiului Testament în alcătuirea sa pre-figurează Biserica Mântuitorului, Trupul Săutainic al cărui Cap este. În acest fel MaicaDomnului este şi a credincioşilor care alcă-tuiesc Biserica, călăuzindu-i şi ajutându-i pecalea mântuirii.Răspunsurile liturgice au fost date deobștea mănăstirii.La final, în numele tuturor vieţuitorilor şicredincioşilor prezenţi, părintele stareţ Grig-orie Timiş, a mulţumit Înaltpreasfinţiei Salepentru slujire la hramul bisericii vechi a mănă-stirii şi pentru toată dragostea şi purtarea degrijă faţă de obştea monahală din aceastăstrăveche vatră monahală, întregului soborde slujitori și tuturor credincioșilor pentruparticipare.Scurt istoric al bisericii vechiAceasta este cea mai veche construcţiedin ansamblul mănăstiresc datând din a douajumătate a sec. XIV, mai precis din anul 1370.Construcţia bisericii este executată în stil tri-conc bizantin, stil răspândit în întregul Ori-ent creştin, iar începând din sec. XIV şi înŢările Române. Amintim şi faptul că douădintre bisericile mănăstirilor Sfântului Muntepoartă acelaşi hram; lucru care ne îndrep-tăţeşte să evidenţiem legătura acestuistrăvechi aşezământ monahal din partea deVest a ţării, cu lumea bizantină. Anul acesta,la Sărbătoarea Naşterii Sfântului IoanBotezătorul, s-au împlinit 50 de ani de cândArhipăstorul nostru, Înaltpreasfinţitul PărinteDr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,a fost tuns în monahism în această bisericăveche. De asemenea, potrivit Protocoluluicelor tunşi în monahism în biserica cu hramul,,Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, aMănăstirii de obşte a Hodoşului, care aînceput a se scrie din anul 1857, dintre ceipeste o sută de monahi călugăriţi aici, numai puţin de 17 au devenit ierarhi ai Bis-ericii Ortodoxe Române.Slujire Arhierească și binecuvântare de lucrări înParohia Groșii NoiÎn Duminica a 30-a după Rusalii, 24Noiembrie 2019, Înaltpreasfin_itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit înmijlocul credincioșilor din Parohia GroșiiNoi, Protopopiatul Lipova, pentru a binecu-vânta lucrările ce s-au făcut pentru înfru-muse_area exteriorului bisericii cu hramul,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe’’.Chiriarhul arădean a fost întâmpinat cumultă bucurie de către Părintele Nelu Mercea,protopopul Lipovei, înconjurat de un sobor depreoţi, de către oficialităţile prezente: domnulprimar Gabriel Faur și doamna Ramona Lile,Rectorul Universităţii ,,Aurel Vlaicu” dinArad, de numeroși credincioși ai parohiei, şicopii înveșmânta_i în straie populare.După aceasta, Înaltpreasfinţia Sa, dim-preună cu soborul de slujitori, a oficiat slujbade binecuvântare a lucrărilor de înfru-museţare ce au avut loc la biserica cu hramul,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe’’, apoi s-a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească. Dinsoborul de preo_i au făcut parte următorii: Pr.Nelu Mercea, protopopul Lipovei, Arhid.Tiberiu Ardelean – Inspector eparhial, Pr.Gheorghe Bândea, Pr. Pascu Butar, Pr. Aure-lian Popa şi Pr. Florea Florin.Răspunsurile liturgice au fost date deCorul Mixt ,,Nașterea Domnului’’ al ParohieiMicalaca Veche II Arad, coordona_i de părin-tele Aurelian Popa.Cuvântul de învăţătură rostit de Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a fost intitulat,,Păzirea poruncilor” (cf. Col. 3, Luca 18),privind îndemnul Mântuitorului către dregă-torul bogat, doritor a dobândi viaţa veşnică.Acestea sunt cele 10 porunci dumnezeieştisau Decalogul, cele 9 bisericeşti, la care seadaugă şi sfătuiri duhovniceşti din partea celorîndreptăţiţi a le da celor râvnitori a le împlini. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Ele trebuiesc depăşite prin strădania sprecele sfinte lucrând nu doar pentru cele tre-buitoare vieţii obişnuite ci şi pentru valorilespirituale ce primesc pecetea veşniciei întărindconvingerea de a fi pe calea mântuirii.La sfârșitul Sfintei Liturghii, preotulparoh Florea Florin a primit din partea Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei, distincţia desachelar.Preotul paroh a mulţumit ierarhului pen-tru distincţia oferită şi pentru părinteascapurtare de grijă pe care o arată fa_ă de enori-așii parohiei, precum şi soborului de slujitori,oficialită_ilor locale, doamnei Rector RamonaLile, membrilor Corului Mixt ,,NaștereaDomnului’’ credincioșilor din parohie și tutur-or celor prezen_i la această sărbătoare a satu-lui.Sfântul Ap. Andrei, ocrotitorulParohiei Arad-Micalaca Nouă– Zona 300În ziua de pomenire a Sfântului ApostolAndrei, Ocrotitorul României, 30 noiembrie2019, Înaltpreasfin_itul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a participat la hramulbisericii din parohia arădeană Micalaca Nouă– Zona 300.Cu acest prilej, Chiriarhul arădean asăvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohialăocrotită de Sfântul Apostol Andrei, împre-ună cu un sobor de preo_i din care au făcutparte: Pr. Flavius Petcu_, protopopul Aradu-lui, Arhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial, Pr. paroh Gheorghe Oprea, Pr.Lucian Farcașiu și Pr. Silviu Pele de la Paro-hia Cruceni.Cuvântul de învăţătură rostit de Înalt-preasfin_itul Părinte Timotei a fost pus subtitlul ,,În chipul limbilor de foc” (în baza citir-ilor scripturistice ale sărbătorii: I Cor. 4; Ioan1), adică propovăduirea zeloasă a Sfin_ilorApostoli în lume după darul primit lapogorârea Sfântului Duh. Sfântului Ap.Andrei revenindu-i, între alte locuri, spre mis-iune și _ara noastră, este cinstit ca ocrotitorulei spiritual și al Bisericii Ortodoxe Române.În acest sens a avut partea sa la îmbogă_irealimbii strămoșilor noștri. În anul ce se încheieca al Centenarului instaurării Administra_ieiRomânești s-a eviden_iat importan_a intro-ducerii limbii române în școlile până atuncitributare unei stăpâniri străine. La fel, pe planbisericesc, a fost anul omagial al satului româ-nesc, reamintind păstrarea fidelă a întreguluitezaur tradi_ional al poporului nostru șIfolosirea limbii române în cultul bisericii.Totodată, comemorarea a doi dintre Întâistătă-torii Bisericii Ortodoxe Române, NicodimMunteanu și Iustin Moisescu, cunoscu_I capromotori ai culturii na_ionale, șI a tuturortraducătorilor de căr_i bisericești, a dat o măr-turie în plus a contribu_iei Bisericii laîmbogă_irea limbii literare românești, a amintitIerarhul.În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul teologSergiu Pop a fost hirotonit deacon, urmând afi hirotonit preot pe seama Parohiei Bochia,Protopopiatul Ineu.Numeroşi credincioşi și copii s-auîmpărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitoru-lui Iisus Hristos.La finalul Sfintei slujbe, în numele pre-oţilor şi credincioşilor parohiei, părinteleparoh Gheorghe Oprea i-a mulţumit Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei pentru prezenţaşi slujirea în mijlocul acestei comunităţi paro-hiale, în această zi de sărbătoare.Înaltpreasfinţia Sa a urat tuturor celor carepoartă numele de Andrei sau Andreea multăsănătate, propăşire în toate faptele cele bune şisă trăiască întru mulţi şi binecuvântaţi ani.
AGENDA PREASFINLITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Slujire Arhierească în ParohiaAradul NouÎn prima Duminică din Postul NașteriiDomnului, Duminica a 26-a după Rusalii,preo_ii și credincioșii Parohiei Ortodoxe„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” AradulNou din Protopopiatul Arad au avut bucuriade a-l primi în mijlocul lor pe Preasfin_itulPărinte Emilian Crișanul – Episcopul vicar alArhiepiscopiei Aradului.La sosire,ierarhul a fost întâmpinat înfa_a bisericii de un ales sobor de preoţi precumși de numeroși credincioși și mul_i copii,îmbrăcaţi în frumoasele straie populare și cuflori în mână.Preasfin_itul Emilian a săvârșit mai apoiSfânta Liturghie arhierească înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi: P.C. pr.ic.strav.Silviu-Nicolae Faur – consilier bisericesc,P.C. arhid.ic.stravr.Mircea Proteasa – con-

silier economic, P.C. pr.ic.strav.Axente-Flav-ius Petcu_ – protopopul Aradului, P.C.pr.ic.strav. Teodor Faur – parohul bisericii,P.C. pr.ic.stavr. Simion Fărcu_ – preot pen-sionar îmbisericit la această parohie în care aslujit, P.C. pr.ic.stravr. Gabriel Cosmin Mariș– preot slujitor la această parohie și P.C. arhid.Gheorghe Lehaci.În cuvântul de învă_ătură, Preasfin_ia Saa vorbit credincioșilor despre Pilda bogatuluicăruia i-a rodit _arina (Ev. Luca XII, 16-21),îndemnând credincioșii la „faptele bune, la afi altruiști și nu egoiști” având „inima la Dum-nezeu, atunci indiferent de cât de pu_in avemsuntem cinsti_i și onești în fa_a Lui și a celor-lal_i”. În continuare, Preasfin_ia Sa a enumer-at trei motive pentru care S-a supărat Dum-nezeu pe omul bogat: pentru că nu a știut sămul_umească pentru ce a primit, pentru că adevenit egoist și deasemenea din cauza dia-logului inimii cu sufletul luicrezând că via_alui este eternă pe pământ. Toate aceste motiveau fost transmise credincioșilor pentru „a fi culuare aminte, cu atât mai mult că ne aflăm laînceputul Postului Nașterii Domnului”.„Săne ajute Dumnezeu să ne îmbogăQim în El șisă înQelegem cum trebuie să ne administrămși să ne chivernisim atât viaQa cât și bunuriledin viaQa noastră”, a spus Preasfin_itul PărinteEmilian Crișanul.La vremea potrivită, părintele protopop adat citire Pastoralei Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române din prima Duminică aPostului Nașterii Domnului care ne îndeam-nă la „pregătire, o sfinQire a sufletului și atrupului nostru, prin Spovedanie şiÎmpărtăşanie”, fiind și „prilej de întraju-torare și milostenie” având și îndemnul de aface colecte pentru cei afla_i în suferin_ă şi înlipsuri, familiilor defavorizate cu mulţi copii,bătrânilor și persoanelor singure fără copiisau rude, cu precădere celor care locuiesc înmediul rural.Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române a proclamat anul 2019 ca fiind„Anul omagial al satului românesc (al pre-oţilor, învăQătorilor şi primarilor gospodari)”,precum şi „Anul comemorativ al patriarhilorNicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi altraducătorilor de cărQi bisericești”, în Patri-arhia Română.Prin această iniQiativă, s-adorit evidenQierea faptului că satul este spaQi-ul în care s-au format şi s-au păstrat, de-a lun-gul timpului, multe dintre valorile autenticespirituale, culturale şi identitare ale poporu-lui român. Din acest motiv și pastorala citităa fost în strânsă legătură cu anul omagial.După terminarea slujbei, părinteleTeodor Faur parohul bisericii a adresat îndăti-natele cuvinte de mul_umire ierarhului, pen-tru binecuvântarea adusă întregii parohii. Șipentru că s-au împlinit mai multe evenimente,în numele enoriașilor și a tuturor credin-cioșilor prezen_i, preo_ii slujitori au dăruitPreasfin_iei Sale o icoană cu ocrotitorul paro-hiei – Sf. M.Mc. Gheorghe, un Liturghier laîmplinirea a unui deceniu de slujirearhierească și un buchet de flori ca simbol alrecunoștin_ei și pre_uirii pentru ierarh.Slujire Arhierească la SchitulTămandJoi, 21 noiembrie 2019, cu prilejulpraznicului Intrării în biserică a Maicii Dom-nului, Preasfin_itul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, asăvârșit Sfânta Liturghie Arhierească la Schi-tul Tămand, Protopopiatul Ineu.Ierarhul a fost întâmpinat de PărinteleAdrian Zaha, protopopul Ineului, maicastare_ă Serafima Ciorbă, soborul de preo_i șiobștea monahală de maici, în fa_a sfintei bis-erici. Din sobor au făcut parte și Arhid.Mircea Proteasa, consilier economic, Protos.Cleopa, stare_ul Mănăstirii Portări_a, Arhid.Gheorghe Lehaci și al_i părin_i din vecină-tate.În cuvântul de învă_ătură adresat celorprezen_i, Ierarhul a vorbit despre însemnă-tatea și istoria acestui praznic așa cum ne suntprezentate în Sfânta Tradi_ie a Bisericii. Deasemenea,Preasfin_ia Sa a subliniat faptul că,,ziua de astăzi este un praznic de bucurie, denădejde și preamărirea a Maicii Domnului șia Fiului ei. Fecioara Maria a intrat în Bisericăși s-a pregătit pentru a-L naște pe Dumnezeuca Om”.Răspunsurile liturgice au fost oferite deCorul de tineri și copii al Parohiei Șilindia,condus de părintele Gabriel Streulea.Liturghie Arhierească laMănăstirea FeredeuÎn Duminica a 30-a după Rusalii, 24noiembrie 2019, Preasfin_itul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului, a săvârșit slujba Sfintei Liturghii laMănăstirea Feredeu, împreună cu un sobor depreo_i și diaconi.În cuvântul de învăţătură rostit cu acestprilej, Preasfinţia Sa a făcut referire la pericopaevanghelică citită în cadrul Sfintei Liturghii,

despre tânărul bogat – păzirea poruncilor(Luca 18, 18-27), îndemnându-i pe credin-cioşi, ca pe lângă păzirea poruncilor, să fiemilostivi, să-i iubească pe oameni aşa cumsunt ei şi să-i ajute la nevoie, mai ales înaceastă perioadă a postului în care ne aflăm cutoţii.La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul asăvârșit o slujbă de pomenire pentru PărinteleFlorin-Ciprian ^ucudean care, după o lungăsuferin_ă, săptămâna trecută a trecut la celeveşnice. La slujba de pomenire au participatşi so_ia și fiul părintelui Florin, precum și to_icredincioșii, care împreună s-au rugat pentruodihna sufletului său. În ultimii ani ai vieţiipărintele Florin Ţucudean a slujit în aceastămănăstire.Părintele Arhimandritul Ilarion Tăucean,stareţul mănăstirii, a mulţumit Ierarhului pen-tru binecuvântarea oferită în această vreme aPostului Naşterii Domnului, precum şi tutur-or credincioşilor prezenţi.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Elevi arădeni în pelerinaj peplaiuri maramureșeneCu binecuvântarea Înaltpreasfin_ituluiPărinte Arhiepiscop Timotei și la ini_iativadomnului profesor Marius Lăscoiu-Martin,profesor de Muzică bisericească la Semi-narul Teologic Ortodox din Arad, în zilele 2și 3 noiembrie, 20 de elevi seminariști alăturide 8 elevi ai Liceului Na_ional de Informat-ică, au avut prilejul de a participa la un peleri-naj în jude_ele: Bihor, Satu Mare și Mara-mureș.Aceștia au vizitat următoarele locuri:Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea, Mănă-stirile Rohia, Petrova, Bârsana și Săpân_a-Peri din Maramureș ; Memorialul VictimelorComunismului și Rezisten_ei din SighetuMarma_iei și Cimitirul Vesel din Săpân_a.Preacuviosul Părinte Protos. AgatonOprișan, stare_ul Mănăstirii Petrova, i-a prim-it cu bra_ele deschise pe elevii arădeni, care auparticipat la slujba de priveghere (Sâmbătaseara) și au oferit răspunsurile la Slujba Sfin-tei Liturghii.Elevii au fost înso_i_i de domnul secretarDrăgan Cătălin-Iulian și de un grup de părin_i.Acest pelerinaj a umplut sufletele tutur-or celor prezen_i de bucurie duhovnicească.Parastas pentru trei mari personalită@i ale satului PrunișorÎn contextul Anului omagial al preoQilor,învăQătorilor și primarilor gospodari, înDuminica a XXII-a după Rusalii, s-a oficiatîn Parohia Prunișor un parastas pentru preo_iiși învă_ătorii care au contribuit la promovareavalorilor morale în secolul al XX-lea înaceastă comunitate eclesială.După otpustul Sfintei Liturghii, înprezen_a a numeroși credincioși și în glasulcântărilor copiilor, s-a săvârșit de cătrepărintele paroh Florin Avram slujba paras-tasului, în cadrul căreia au fost pomeni_idoi preo_i și un învă_ător: părintele IonuQașAurel și părintele Pui Ioan, alături de dom-nul învăQător Vasile Brăiloiu. La aceastăslujbă au participat alături de credincioșiiparohiei și unele rudenii ale celor care aufost pomeni_i.Îndată după sfârșitul parastasului, s-afăcut o scurtă biografie a fiecăruia dintrecei trei, amintindu-se cele mai importantemomente și cele mai relevante realizări.Cele trei personalită_i ale satului Prunișor,au contribuit la intensificarea și pro-movarea valorilor perene ale satului deodinioară.ASCOR Arad și-a sărbătoritocrotitorul spiritualZiua de joi 7 noiembrie a însemnat pen-tru membrii ASCOR Arad, un importantmoment de bucurie duhovnicească, deoareceaceștia și-au sărbătorit anticipat hramul, peSfântul Nectarie din Eghina.Astfel, a fost săvârșit Acatistul și CanonulSfântului Nectarie, de către PreacucerniculPărinte Lucian Farcașiu, profesor la Facultateade Teologie din Arad și coordonator al aso-cia_iei. Desfășurarea slujbei a fost una maispecială, fiecare membru cântând sau citindun condac sau icos.La final Părintele Lucian Farcașiu aexplicat motivul pentru care Sfântul Nec-tarie este ocrotitorul acestei asocia_ii, dar înacelași timp a și îndemnat pe cei prezen_i săia aminte la dragostea pentru semeni a Sfân-tului și să o aplice fiecare în contextul lumiiactuale.După încheierea slujbei, tinerii s-auadunat în noul sediu al ASCOR, unde au dis-cutat și au stabilit activită_ile ce vor urma înperioada următoare.

Corul Seminarului TeologicOrtodox din Arad în misiunela Parohia ZădăreniVineri, 8 noiembrie 2019 cu prilejul săr-bătorii Sfin_ilor Arhangheli Mihail și Gavriil, corul Seminarului Teologic Ortodox dinArad, dirijat de domnul profesor Ștefan Adri-an Bughyi au dat răspunsurile la SfântaLiturghie în Parohia Ortodoxă Zădăreni dinProtopopiatul Arad.La momentul predicii, cuvântul deînvătătură a fost rostit de către elevul BlidarDimitrie din clasa a XII-a , care a arătat rolulpe care Sfin_ii Arhangheli Mihail și Gavriil îiau în via_a noastră.La finalul Sfintei Liturghii, preacucer-nicul părinte paroh Sorin Higioșan, a mul_u-mit corului și domnului profesor pentru fru-moasele răspunsurii date la Sfânta Liturghie,adresând invita_ia de a mai poposi în mijloculParohiei Zădăreni, oferind corului o icoană cuSfin_ii Împăra_i Constantin și Elena Apoicorul, înso_it de părintele paroh au mers lacăminul de bătrâni din localitate, oferind unrecital de pricesne celor afla_i acolo.Ziua s-a încheiat cu o agapă fră_eascăoferită de parohie.Centenarul Uniunii ZiariștilorProfesioniști din România,sărbătorit la AradÎn ziua de 8 noiembrie 2019, ziariștii ară-deni au fost parte a unui eveniment care s-adesfășurat în sala „Sabin Drăgoi” a BiblioteciiJude_ene „Alexandru D. Xenopol” din Arad.Invitat de onoare a fost Doru Dinu Glăvan,președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniștidin România.Din partea Arhiepiscopiei Aradului, del-egat al Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei laacest eveniment a fost Părintele Iustin Popovi-ci, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradu-lui. Părintele consilier a transmis binecu-vântarea Chiriarhului locului şi a rostit unmesaj intitulat: ,,Momente importante ale pre-sei bisericeşti arădene„.Dr. Doru Sinaci, Directorul BiblioteciiJudeţene Arad, a evocat personalită_ile deseamă ale presei arădene de dinainte de MareaUnire, din perioada 1895- 1918. Atunci,ziarele vremii de limbă română din Arad auavut un rol determinant în formarea unui crezunionist.Cu prilejul acestui eveniment, a fostlansat și volumul „Voci și voca_ii jurnalisticearădene în UZPR”, coordonat de către EmilȘimăndan și Vasile Filip, doi seniori ai preseiarădene. Cartea a fost dedicată centenaruluiUniunii Ziariștilor Profeșionisti din Româ-nia, dar și împlinirii unui sfert de veac de laconstituirea Filialei din Arad a UZPR.Conferin@ă despre spiritualitatea filocalică siriacăSpiritualitatea Filocalică Siriacă a fosttema generală a conferin_ei de excep_ie aPreacuviosului Părinte Agapie Corbu, stare_ulSchitului „Buna-Vestire” din Almaș. Searafilocalică s-a desfășurat cu binecuvântareaÎnaltpreasfin_itului Părinte Timotei și ceiprezen_i s-au bucurat de prezen_a părinteascăa Preasfin_itului Părinte Episcop Emilian.În cadrul manifestării filocalice a fostomagiat rolul și contribu_ia teologică șiduhovnicească a Părintelui Dumitru Stăniloaecare prin traducerea și publicarea Filocaliei aavut o contribu_ie majoră a intrării și cunoaș-terii textelor filocalice în limba română. Defapt, Prof. Dumitru Stăniloae, „Părintele Filo-caliei românești” a dăruit culturii și spiritual-ită_ii române Filocalia într-un context istorico-politic dificil. Publicarea primelor 4 volumedin Filocalia în perioada 1946-1948 (după ceîn perioada dintre 1943-1946 tradusese dejajumătate din Filocalia) a reprezentat și unmoment de întărire și rezisten_ă culturală șiduhovnicească pentru poporul român pentruurmătoarele decenii petrecute în totalitarism.Acest fapt coincide cu un alt „moment dehar”: apari_ia spiritualită_ii filocalice a „Rugu-lui Aprins”, asocia_ie ortodoxă ce a adunatîmpreună călugări, preo_i, mireni, intelectuali.Opera de traducere patristică și filocalicăromânească constituie un fapt haric și teandricîn Biserica Ortodoxă Română, care a înruritcultura, teologia și spiritualitatea contempo-rană, fiind un reper teologic și filologic pen-tru demersurile de traducere și publicare cevor urma.Cei prezen_i la Sala „Ferdinand” aiPrimăriei Aradului s-au bucurat de „ospă_ulduhovnicesc” oferit de Părintele AgapieCorbu care a prezentat cadrul general al spir-itualită_ii filocalice siriace, particularită_ii sale,scriitorii și Sfin_ii cei mai reprezentativi, boga-ta expresie teologică și spirituală a limbii și ter-minologiei siriace în textele filocalice, rolulSfintei Scripturi, rela_ia dintre Școală și spir-itualitate, trăsăturile esen_iale ale monahis-mului siriac.

Scopul conferin_ei publice a fost de aaduce Filocalia în cetate, pentru că Filocaliatrebuie nu numai citată, ci și citită, citită și vor-bită împreună pentru a fi lecturată și meditatăapoi acasă pentru a fi ferment și inspira_ievie, înnoitoare aplicată și trăită în actualitate.Euforia unei zile de poveste înParohia Arad-BujacCe încântare a fost pentru copiii ParohieiArad- Bujac și pentru to_i cei prezen_i sâmbătă16 noiembrie a.c. în sala de festivită_i a Cen-trului cultural- Pastoral Sfântul Ierarh Nicolae,să urmărească povestea Turti_a lăudăroasă,teatru de marionete, în interpretarea trupei,,Tărâmul poveștilor” din Arad!Turti_a poz-nașă și întâlnirea acesteia cu animalelepădurii: Lupul, Ursul Vulpea, Iepurașul, aufost pretextele pentru etalarea și imboldul lacultivare a unor virtu_i: bunătatea milostenia,bucuria prieteniei, spiritul de dăruire sau pen-tru eviden_ierea unor rele deprinderi: zgârce-nia, răutatea, îngâmfarea și, mai ales,lăudăroșenia și combaterea lor.Dialogul actorilor cu copiii, eminamenteeducativ, într-un cadru destins, familial, dar șibucuria jocului, a imaginilor sugestive și ainterpretării profesioniste, au creat cadruloptim pentru ca, pe tot parcursul desfășurăriiactivită_ii, atât copiii, constitui_i întru un pub-lic numeros și generos, cât și înso_itorii aces-tora, părin_i și bunici, să răsplătească actoriipăpușari și personajele lor, cu aplauzeîndelungate. Preotul- paroh le-a adus mul_u-miri, la final, de asemenea și tuturor celorimplica_i în succesul ac_iunii. Din partea Paro-hiei, copiii au fost răsplăti_i cu turtă – dulce.Activitatea ini_iată s-a născut din gândulidentificării unor noi modalită_i de pastora_iea copiilor mici și a părin_ilor tineri, a cărorprezen_ă la Sfânta Liturghie, la SfântaÎmpărtășanie, trebuie privită și ca un imboldpentru intensificarea catehezării acestora.Experien_a acumulată în pastora_ia copi-ilor și tinerilor, cunoașterea capacită_ilor psi-hologice și educa_ionale ale copilului la anu-mite trepte ale vârstei, sunt premise caretrebuie să stea la temelia unor proiecte și activ-ită_i de mai mică sau mai mare deschidereini_iate de către preot în cadrul activită_ii salepastorale și misionare.Postul Nașterii Domnului, ca perioadă apregătirii colindelor și scenetelor biblice se con-stituie an de an într-un bun prilej de catehizarepentru fiecare preot sau profesor de religie.Experimentul întreprins prin acest proiectintitulat ,,Promovarea virtu_ilor religios-morale și combaterea relelor deprinderi cuajutorul teatrului de marionete” s-a dovedit afi un succes și se cuvine promovat.Instalarea noului preot în Parohia MocreaCredincioșii comunită_ii eclesiale dinParohia Mocrea, în prima duminică din Pos-tul Crăciunului, 17 noiembrie 2019, au avutnespusa bucurie de a participa la un eveni-ment foarte important, acela de a-l primi penoul păstor sufletesc. Această bucurie a fostîncununată de prezen_a ÎntâistătătoruluiEparhiei Aradului, a ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei.Înaltpreasfin_itul Părinte Arhiepiscop aasistat la slujba Vecerniei care a fost oficiatăde un ales sobor de preo_i.După otpustul Vecerniei, Părintele Adrian Zaha, protopopul Ineului i-a înmânatnoului preot paroh Sfânta Evanghelie, SfântaCruce și cheile bisericii, explicând acestuiasimbolismul fiecăreia. Nu în ultimul rând,Preaonoratul Părinte Protopop a adresa uncuvânt de mul_umire și apreciere PărinteluiBrai_ Augustin Dănu_, pentru întreaga activitatepastoral-misionară pe care a desfășurat-o timpde aproape patru decenii în această parohie.Ceremonia de instalare a continuat princuvântul noului păstor sufletesc al credin-cioșilor din parohia Mocrea, în persoanapărintelui Leahu Cristian Dănu_. Înfrumuse_area acestei zile minunate s-arealizat prin cuvântul rostit de Înaltpreasfn_i-tul Părinte Arhiepiscop care a subliniat câte-va aspecte foarte importante vis-a-vis de pas-tora_ia vie și reală a Părintelui Brai_ Augustinîn cei aproape 40 de ani de slujire la altarulacestei biserici, ca şi localnic, dar și la altarulfamiliei, remarcând faptul că din familiapărintelui s-a născut un slujitor al SfintelorAltare. În același timp, a oferit noului preotcâteva sfaturi practice în vederea eficientizăriipastora_iei rurale, amintind de Anul omagialal satului românesc, în care preo_ii, învă_ătoriiși primari au avut un rol foarte important încultivarea credin_ei creștine în rândul credin-cioșilor. Totodată, Chiriarhul, adresându-senoului preot a subliniat că în acest ,,câmp” aresprijinul Maicii Domnului, găsindu-se înaceastă zi în pragul sărbătorii ei de intrare înbiserică precum şi a Sf. Ap Andrei, hramulbisericii parohiale. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Pentru întreaga activitate pastoral-mision-ară pe care a desfășurat-o Părintele Brai_Augustin în această parohie, Înaltpreasfn_itulPărinte Arhiepiscop Timotei, i-a conferit aces-tuia un hrisov de mul_umire și apreciere.În final, Părintelui Brai_ Augustin a rostitun cuvânt de suflet, în care a mul_umit Înalt-preasfn_itul Părinte Timotei pentru toatăpurtarea de grijă și pentru hrisovul oferit. La acest eveniment au participat șiautorită_ile statului: domnul președinte al Con-siliului Jude_ean Arad, Iustin Cionca, domnuldeputat Florin Tripa.Conferin@a IPS Părinte Timotei în cadrul ASCOR AradÎnaltpreasfin_itul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a sus_inut luni, 18noiembrie 2019, în sala festivă a Facultă_ii deTeologie ,,Ilarion V. Felea”, la invita_ia mem-brilor filialei A.S.C.O.R Arad, conferin_a cutema ,,Învă_atura colindelor”.Conferin_a a debutat cu un moment dereculegere prin intonarea cântării funebre,,Veșnica pomenire”, în memoria părinteluiFlorin ^ucudean care a trecut la Domnul lavârsta de 44 de ani. Această conferin_ă esteprima din șirul celor organizate de A.S.C.O.RArad în această perioadă a postului NașteriiDomnului.În mijlocul celor prezen_i s-au aflat șiPreasfin_itul Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, doamnaprorector Codru_a Stoica, precum și Preacu-vioși și Precucernici părin_i consilieri şi pro-fesori ai facultă_ii şi seminarului teologicarădean.În prima parte a conferin_ei, Înaltpreas-fin_ia Sa a vorbit despre caracterul originar alcolindelor, mentionând ca fiecare popor areparticularită_i în ceea ce privește evolu_ia lor.Ele au fost prelucrate de către laici dar și decătre unii preo_i _inând cont de melodia reli-gioasă ortodoxă. Arhipăstorul nostru amen_ionat câ_iva mari compozitori ai muziciibisericești, dintre care amintim pe : NicolaeLungu, Ioan Brie, Timotei Popovici și TrifonLugojan. Colindele nu erau specifice doarCrăciunului ci și sărbătorilor Pascale.Amintind de istoria colindelor, perioada dereferin_ă a colindatului era primăvara, fapt carereiese din texte specifice cum ar fi: ,,flori demăr”, ,,Leru-i ler”, ,,Florile-s dalbe”. Colin-datul avea loc în stradă, după care se mergeaîn curte, iar mai apoi în casă, unde se făceaospă_ul şi mul_umirea celor ce au colindat.Chiriarhul a mai vorbit si de caracterul dog-matic al colindelor făcând referire la teme cos-mologice, eclesiologice, hristologice şi mari-ologice. În contextul anului omagial, colindeleapar_in şi domeniului agrar, în care ne esteexpusă ocupa_ia _ăranului din satul patriarhal,iar Moș Crăciun este un simbol din tradi_ia bis-ericească a prorociei lui Daniel: ,,a Celui Vechide zile” . În a doua parte a conferin_ei au urmato serie de întrebări care au primit răspunsuridin partea Chiriarhului arădean și au fostîntâmpinate cu bucurie de către participan_i.Moderatorul conferin_ei a fost studentul PopaAndrei din anul II, care la final a mul_umitÎnaltpreasfin_itului Părinte Timotei pentruprezen_ă şi totodată pentru cuvântul ziditor .Concurs biblic pentru nevăzători,,Eu sunt Lumina lumii”, Edi@ia a IV-aMiercuri, 20 noiembrie 2019, în ajunulprimului praznic împărătesc din Postului Naș-terii Domnului, Intrarea în Biserică a MaiciiDomnului, la centrul misionar al ParohieiOrtodoxe „Sf. M. Mc. Gheorghe” AradulNou, s-a desfășurat cu binecuvântarea șiprezen_a Înaltpreasfin_itului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a patra edi_ie a con-cursului biblic „Eu sunt Lumina lumii” – unprogram social coordonat de Sectorul SocialFilantropic și Misionar al eparhiei.La concurs au participat membriiortodocși ai asocia_iei, dar și de alte confesiu-ni creștine. În cadrul concursului, fiecare din-tre cei 12 participan_i, au răspuns la un set de40 de întrebări cu tematică biblică legate demomentul Nașterii Domnului. Premiile aufost înso_ite de o diplomă semnată de Chiriarhși de o sumă de bani (3 premii I cu 200 lei, 2premii II cu 150 lei, 2 premii III cu 100 lei șicâte 50 lei pentru fiecare dintre ceilal_i partic-ipan_i).La finalul concursului, Înaltpreasfin_itulPărinte Arhiepiscop, înso_it de P.C. Părinteconsilier social Gheorghe Gligor și părinteleTeodor Faur parohul bisericii, a sfin_it o icoanăa Mântuitorului Iisus Hristos. Această icoanăeste una deosebită, întrucât a fost sculptată înlemn îmbibat în mir de nard iar tot textul dinicoană este scris în alfabetul braille, specificnevăzătorilor. Astfel pe Evanghelia Mântu-itorului stă scris în acest limbaj: „Eu suntLumina lumii”, „Ioan 8,12” și de asemeneamonograma Mântuitorului „IIS” și „HR”.

După slujba de sfin_ire, Chiriarhul le-aadresat celor prezen_i un cuvânt de învă_ăturădespre adevărata vedere a lui Dumnezeu,despre importan_a Postului Nașterii Domnu-lui, despre însemnătatea icoanelor în via_acreștinilor și mai ales despre sărbătoareaIntrării în Biserică a Maicii Domnului. Chiri-arhul a făcut referire la cinstirea sfinteloricoane, ca urcând la ceea ce reprezintă şi tainameşteşugului lucrării lor, care a întocmiticoana sfinţită aici într-un mod care să poată fiperceput şi de nevăzători. Ori în aceasta stă şiminunea vederii celor nevăzute pe care o con-firmă şi sfintele icoane, a subliniat Înaltpreas-finţia Sa.La final, părintele Gabriel Cosmin Mariș,slujitor la această biserică și organizatorulevenimentului, a adus un cuvânt de mul_u-mire ierarhului pentru dragostea și binecu-vântarea cu care a înconjurat mereu pe cei dinAsocia_ia Nevăzătorilor și bineîn_eles pentruprezen_a la eveniment. De asemenea s-au adusmul_umiri și părintelui consilier și părinteluiparoh pentru implicare, sus_inere și bunacolaborare pentru reușita evenimentului. Nu înultimul rând au fost aduse mul_umiri mem-brilor și sus_inătorilor Asocia_iei Ortodoxe „Sf.M. Mc. Gheorghe” Aradul Nou, cei care audăruit icoana în valoare de 3000 lei, sediuluiAsocia_iei Nevăzătorilor din Arad și au asig-urat și premiile în bani. Cei prezen_i au fostinvita_i la o agapă creștinească în centrul socialal parohiei.Înaltpreasfin_itul Părinte Arhiepiscop aparticipat mai apoi la slujba Vecerniei cu Litieîn biserica parohiei.Conferin@a IPS Părinte Timotei,,Maica Domnului în lumea satului arădean”În după amiaza sărbătorii Intrării în Bi -se rică a Maicii Domnului, într-o atmosferă deadevărată înăl_are sufletească, la Centrul Cul-tural- Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Paro-hiei Arad- Bujac, Protopopiatul Arad, s-a des-fășurat conferin_a spirituală cu tema ,,MaicaDomnului în lumea satului arădean” sus_in-ută de către Înaltpreasfin_itul Părinte Dr. Tim-otei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.Înaltul oaspete a fost primit cu multăbucurie și buchete de flori de către mul_imeacredincioșilor parohiei care au cântat imnularhieresc și au ascultat cu multă luare aminteînvă_ătura arhipăstorului lor.În cuvântul de întâmpinare, Preacucer-nicul Preot Paroh, dr. Vasile Pop a subliniatvaloarea și importan_a tematicii acestei seriduhovnicești în contextul anului omagial alsatului românesc: ,,În comunele și satele ară-dene pe care Înaltpreasfin_ia Voastră le-a_icercetat mereu în aceste peste trei decenii depărintească arhipăstorire arădeană, la sfinteleslujbe arhierești, în vizita_ii pastorale cu diferiteprilejuri, a_i consolidat mereu valorile credin_einoastre strămoșești, între care cultul preacin-stirii Maicii Domnului, fa_ă de care întot-deauna a_i arătat o deosebită evlavie. Acestsentiment V-a fost între_inut și sporit – a_i măr-turisit – o în mai multe prilejuri- și de evlaviape care a_i găsit-o la credincioșii satuluiarădean și pe care aceștia au avut- o dintot-deauna fa_ă de Maica Domnului, dovadă fiindși mul_imea bisericilor arădene care au ca hramsărbătorile închinate acesteia”.Aspectele esen_iale ale conferin_eisus_inute de către Înaltpreasfin_itul ArhiepiscopTimotei au fost legate, în prima parte de uni-versalitatea conceptului de maternitate,începând sau culminând cu maternitateaPământului ca planetă și mama ,,care ne _inepe to_i” și ai căreia suntem ,,căci pământ eștiși în pământ vei merge…”, legătura cuPământul fiind în modul cel mai ilustru expri-mată de via_a de la _ară, de via_a satului și a_ăranului.În al doilea registru ideatic al conferin_eiÎnaltpreasfin_ia Sa a prezentat frumuse_ea cul-tului Maicii Domnului exprimată în rânduielilebisericești, în mod special în imnografia bis-ericească a Sfintelor slujbe: ,, toate slujbelenoastre scot în relief preacinstirea Maicii Dom-nului, imnelel acatist, Vecerniile și SfântaLiturghie, dar mai ales cântările Utrenieicatavasiile care la peasna a 9-a, provocată deinvocarea ,, Pe Născătoarea de Dumnezeu șiMaica luminii, întru cântări cinstindu-o să omărim”, momentul în care în mănăstiri, potriv-it tipicului constantinopolitan, intră în biserică,,cel mai mare”- stare_ul, stare_a – spre a par-ticipa la Sfânta Liturghie care va urma, nu facaltceva decât să sublinieze măre_ia locului încare Biserica o așează pe Maica Domnului,mai presus decât heruvimii și serafimii, dar șide mai marii de pe pământ”.În partea de încheiere a conferin_eisus_inute, Chiriarhul a împărtășit celor prezen_iexperien_e pastorale legate de evlavia credin-cioșilor arădeni fa_ă de Maica Domnului,exprimată de- a lungul secolelor nu doar prinridicarea bisericilor parohiale având- o caocrotitoare ci și a vetrelor mănăstirești din

cuprinsul eparhiei, cu locașuri de cult închinateFecioarei Maria. ,,Dacă merge_i astăzi în sfin-tele mănăstiri din zona noastră, la Hodoș-Bodrog unde, iată, eu am fost astăzi ve_i con-stata că hramul principal al mănăstirii este toc-mai sărbătoarea Intrarea în Biserică a MaiciiDomnului. Aceasta vrea să arate tocmaievlavia credincioșilor, mai ales a celor dinlumea satului, care voiau să meargă în peleri-naj la Mănăstirea Bodrog după ce au strânsrecoltele, au încheiat lucrările câmpului, auînceput postul, tocmai de ziua Maicii Dom-nului”.Preotul paroh a mul_umit Înaltpreasfin_ieiSale, în numele tuturor celor prezen_i pentruparticipare și pentru frumuse_ea și profunz-imea conferin_ei sus_inute.În încheiere, cei prezen_i au colindat col-indul ,,Trei păstori” și au rostit rugăciunea ,,Cuvine-se cu adevărat” .Între participan_ii care s-au bucurat deaceastă seară duhovnicească au fost și Doam-na Profesor Universitar dr. Coralia Cotoraci,Rector și Președinte al Universită_ii de Vest,,Vasile Goldiș” din Arad, Domnul Ionel Bul-buc, vice-primarul Municipiului Arad,Preaonora_ii Preo_i Ioan Lazăr, duhovniculFacultă_ii de Teologie ,,Ilarion V. Felea” dinArad și Florea Gomboș de la Parohia Livada,Protopopiatul Arad.Slujbă de pomenire pentruPărintele Arsenie Boca în Parohia SemlacCu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înDuminica a 30-a după Rusalii, 24 noiembrie2019, preoţii şi credincioşii Parohiei Semlac,Protopopiatul Arad, datorită evlaviei deosebitepe care o au faţă de Părintele Arsenie Boca, auorganizat o Slujbă de pomenire la împlinireaa 30 de ani de la trecerea sa la viaţa cea veşnică.Cu acest prilej, în biserica parohială cuhramul ,,Sfântul Ioan Gură de Aur”, un soborde preoţi sub protia Părintelui Iustin Popovi-ci, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradu-lui, a săvârşit Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie.În cuvântul de învăţătură părintele con-silier a vorbit despre cele trei exemple debogaţi care ne sunt prezentaţi de SfântulEvanghelist Luca în această perioadă litur-gică, şi anume: bogatul nemilostiv (Luca 16,19-31), bogatul căruia i-a rodit ţarina (Luca 12,16-21) şi dregătorul bogat (Luca 18, 18-27),îndemnând pe credincioşi la fapte de miloste-nie faţă de cei care au nevoie, pentru a dobân-di răsplată mare de la Dumnezeu, mântuireasufletelui şi viaţa cea veşnică. De asemenea,Părintele Iustin Popovici i-a îndemnat pe cred-incioşi, potrivit recomandării Sfântului Sinodal Bisericii Ortodoxe Române, să aştepte curugăciune şi răbdare rezultatul final al Sub-comisiei sinodale privind canonizarea Părin-telui Arsenie Boca.La finalul Sfintei Liturghii, soborul depreoţi a săvârşit Slujba Parastasului pentruPărintele Arsenie Boca. Părintele Nicolae Daledin Parohia Beregsău Mic, Protopopiatul Tim-işoara I a rostit un cuvânt de comemorareprivind personalitatea şi trăirea deosebită aPărintelui Arsenie Boca.Din soborul slujitor au făcut parte şi Preo-tul Crăciun Felician, slujitor la Parohia Sem-lac şi Preotul Ioan Măcean, fiu al satului.Răspunsurile liturgice au fost oferite deCorul Parohiei Ortodoxe Semlac, dirijat dedoamna prof. Florica Tatt.Preoţii şi credincioşii din această parohieorganizează această slujbă de 7 ani de zileconsecutiv.La Sfânta Liturghie şi Parastas au partic-ipat şi domnul Iustin Cionca, PreşedinteleConsiliului Judeţean Arad, doamna LetiţiaStoian, primarul Localităţii Semlac, domnulMircea Totorean, primarul Comunei Şeitin şiun număr mare de credincioşi veniţi din toatăvecinătatea.Părintele paroh Ciprian Tripa a adresatcuvânt de mulţumire soborului slujitor, ofi-cialităţilor, credincioşilor prezenţi şi tuturorcelor implicaţi în organizarea acestui eveni-ment de suflet din viaţa parohiei.După aceasta, toţi cei prezenţi au partici-pat la o agapă creştinească oferită de cătrecredincioşii parohiei.Începutul serilor duhovniceștiîn Parohia LipovaÎn Duminica a XXX-a după Rusalii adebutat în parohia Lipova din protopopiatulLipova seria de seri duhovnicești intitulate“Sara Colindului nost`” ajunsă la cea de-adoua edi_ie. În cadrul acestor manifestări cred-incioșii din parohie vor primii vizita unoroaspe_i, preo_i împreună cu corurile saugrupuri vocale din parohiile învecinate, carevor încânta pe cei prezen_i cu frumoase colindespecifice acestei perioade de post.În seara de debut, credincioșii lipoveniau întâmpinat cu bucurie vizita Corului Sem-

inarului Teologic Ortodox din Arad împreunăcu coordonatorii lor, prof. Marius Lăscoiu șiprof. Ștefan Bugyi. Începând cu ora 17, preo_iiparohiei Lipova – pr. Raul Mo_ și pr. NeicuAlexandru, au slujit slujba Vecerniei răspun-surile la strană fiind date de elevii seminariști.La finalul slujbei prof. Marius Lăscoiu a ros-tit un cuvânt de învă_ătură în care a subliniatînsemnătatea perioadei de post și rugăciunecare tocmai a început. Acesta a făcut referirela valorile postului creștin subliniind cămilostenia este modalitatea prin care creștin-ul ortodox își ajută aproapele aflat în nevoie,rugăciunea este modul în care fiecare credin-cios stă în continuă legătură cu Dumnezeu iarînfrânarea este virtutea cea care încununeazăvia_a creștinului, mai ales în această perioadăde asceză. Vorbind despre ideea principalădupă care ar trebui să ne ghidăm în postulCrăciunului, tânărul teolog a subliniat că pos-tul este de fapt un exerci_iu al libertă_ii umanepe care fiecare dintre noi ar trebui să îl în_eleagăca atare.După cuvântul de învă_ătură a urmat unrecital de colinde din partea Corului Semi-narului Teologic Ortodox, care a încântat pecredincioșii lipoveni prin colindele: “Bunădiminea_a lui Ajun”, “Seara de Crăciun”,“Cetini_ă cetioară”, “Velerim și VelerDoamne” și multe altele..La finalul manifestării părintele NeicuAlexandru, în numele credincioșilor din Lipo-va, a mul_umit invita_ilor pentru frumoaselemomente petrecute împreună, rugând pe bunulDumnezeu să trimită în familiile tuturorabinecuvântările Sale cele cerești.PS Părinte Emilian Crișanul asus@inut o conferin@ă în cadrulASCOR AradLa invita_ia membrilor filialei A.S.C.O.R.Arad, Preasfin_itul Părinte Emilian Crișanul asus_inut, luni, 25 noiembrie 2019, în sala fes-tivă a Facultă_ii de Teologie „Ilarion V. Felea”,conferin_a cu tema: Tinerii între libertate șidragoste creștină.Această conferin_ă face parte din seriacelor organizate de A.S.C.O.R Arad în acestpost al Nașterii Mântuitorului și a avut print-re invita_i pe doamna prorector Codru_a Sto-ica, decanul Facultă_ii de Teologie, Pr. Prof.Dr. Cristinel Ioja, precum și Preacuvioși șiPreacucernici Părin_i, Preacuvioase Maici,profesori ai Facultă_ii și Seminarului Teolog-ic din Arad.Preasfin_ia Sa a dezbătut pe larg anumiteaspecte legate de libertatea decizională a omu-lui. Plecând de la exemplul omului primordialvechitestamentar-Adam, libertatea oferită luide către Dumnezeu și ajungând la liberul albi-tru al tinerilor de azi. Totodată, Preasfin_ia Saa adus cuvânt de lămurire privitor la influen_amass-media asupra concep_iei tinerilor despreBiserică, credin_ă, nădejde, dragoste și liber-tate.Spre finalul cuvântului, Preasfin_itulPărinte Emilian a subliniat importan_a respec-tării celor două porunci dumnezeiești: iubireade Dumnezeu și iubirea de aproapele, impor-tan_a Sfintei Spovedanii, a postului și a rugă-ciunii în via_a fiecărui creștin. În partea a douaa conferin_ei a fost sus_inut un scurt concert decolinde de către Grupul Psaltic „Sf.Ioan Dam-aschin”, condus de Pr. Gabriel Streulea, iar maiapoi au fost citite o serie de întrebări venite dela cei prezen_i în sală, la care Preasfin_ia Sa arăspuns cu răbdare și dragoste părintească.Moderatorul conferin_ei a fost studentul Dan-ciu Gheorghe-Marius, președintele filialeiA.S.C.O.R. Arad, care a adresat la final mul_u-miri Preasfin_iei Sale pentru prezen_ă și cuvân-tul de învă_ătură.PS Părinte Emilian Crișanul a conferen@iat în cadrul Conferin@elor ,,Aradul și România Mare”Miercuri, 27 noiembrie 2019, Preasfinţi-tul Părinte Emilian Crişanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, a participat la ceade-a treia ediţie a evenimentului Conferin_ele„Aradul și România Mare”, în sala „RegeleFerdinand” din Palatul Administrativ Arad.Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a prezentatconferinţa cu tema „Episcopia Aradului încontextul istoric-bisericesc de după MareaUnire de la 1918”. Expunerea PreasfinţieiSale a creionat contextul politic şi bisericesc dedupă Marea Unire de la 1918 în teritoriul aflatsub jurisdicţia Episcopiei Aradului de atunci.Prezentarea istorică a parcurs întreaga perioadăinterbelică până la momentul instaurăriiregimului comunist. Evenimentele mai impor-tante, precum şi realizările Bisericii OrtodoxeRomâne din aceste teritorii au fost axate înjurul celor trei episcopi care au păstorit EparhiaAradului în perioada amintită. Fiecare episcopa fost amintit cu realizările în plan misionar şiimplicaţiile în viaţa politică, socială şi cultur-ală a eparhiei arădene. Este vorba de person-

alităţile episcopilor: Ioan Ignatie Papp, Grig-orie Comşa şi Andrei Magieru.După această expunere, domnulProf.Univ.Dr. habilit. Corneliu Pădureanu dela Universitatea ,,Aurel Vlaicu” i-a acordatPreasfinţitului Părinte Emilian Crişanul, Dis-tincţia de Excelenţă ,,pentru participarea laConferinţele Aradul şi România Mare şi însemn de apreciere şi preţuire pentru activitateasa rodnică şi folositoare Bisericii OrtodoxeRomâne şi creştinilor ortodocşi arădeni”.La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, prezent la acesteveniment, l-a felicitat pe Preasfinţitul PărinteEmilian Crişanul pentru expunderea făcută şipentru distincţia primită, contextualizândmomentul în şirul zilelor de sărbătoare pe carele trăieşte Arhiepiscopia Aradului.Moderatorul evenimentului a fost domnulDr. Doru Sinaci, directorul Bibliotecii Jude_ene„A.D. Xenopol”.Conferin_a a fost prezentată într-unmoment deosebit pentru Eparhia Aradului,anul acesta, în 28 noiembrie 2019, împlinin-du-se zece ani de la ridicarea fostei Episcopiia Aradului, Ienopolei și Hunedoarei la rangulde Arhiepiscopia Aradului.Alături de cei doi ierarhi arădeni, în salăs-au aflat preoţi, profesori, istorici, studenţi şielevi, precum şi alţi participanţi interesaţi detrecutul istoric al Eparhiei arădene.Corul Seminarului Teologic Ortodox dinArad, condus de domnul Prof. Marius Lăscoiua susţinut un frumos recital de colinde.Eveniment cultural dedicatAnului Omagial 2019: ,,Poveste dintr-un sat - Șezătoare culturală”Sâmbătă, 30 noiembrie 2019, cu binecu-vântarea și în prezen_a Înaltpreasfin_ituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înSala Mare a Filarmonicii de Stat din Arad, aavut loc o deosebită manifestare culturală pen-tru promovarea tradi_iei și spiritualită_ii satu-lui arădean, intitulată: ,,Poveste dintr-un sat –Șezătoare culturală”.Această Șezătoare culturală a fost orga-nizată în contextul în care anul 2019 a fostdeclarat ,,Anul omagial al satului românesc”(al preo_ilor, învă_ătorilor și primarilor gospo-dari), de către Arhiepiscopia Aradului, prinSectorul cultural, împreună cu Asocia_ia Cul-turală „Cantarad”, condusă de doamna DanaMălu_an.Șezătoarea culturală a prezentat în fa_apublicului numeros grupuri de tineri din maimulte localită_i din jude_ul Arad, obiceiuri demult uitate ce se mai _in doar în zonele respec-tive.Poveștile din satele arădene și cartiere aleAradului, scoase din lăzile de zestre și cupovești ale bunicilor noștri au fost prezentatepe scenă de următoarele ansambluri: Corul,,Cantarad”; ,,Sfântul Stelian” din ParohiaPrunișor, acompania_i de forma_ia Autentic;,,Clubul copiilor” din Parohia Galșa; Ansam-blul „Zestrea Datina Șagu”; Feciorii colindă-tori din Sânnicolau Mic, Arad; Ansamblulartistic al Parohiei de la Chesin_; Ansambluldin Parohia Vinga; Ansamblul din ParohiaGurahon_; Grupul psaltic „Sfântul Ioan Dam-aschin”.Evenimentul a fost prezentat de bine-cunoscuta prezentatoare TV de folclor, Nico-leta Pavel și tânăra Ana-Maria Berzovan.La eveniment au participat domnul IustinCionca, președintele Consiliului Jude_eanArad, doamna subprefect Olimpia Popa, dom-nul Călin Bibar_, primarul Municipiului Arad,alte oficialită_i, preo_i, primari, cadre didactice,tineri din ASCOR Arad, care s-au implicat înorganizarea evenimentului, numeroși partici-pan_i de toate vârstele, iubitori de tradi_ia și obi-ceiurile satului de odinioară.La final, Arhiepiscopul Aradului i-a felic-itat pe participan_i pentru faptul că prin ceea ceau prezentat publicului s-au identificat culăsămintele strămoșilor, contribuind la păs-trarea fidelă a întregului tezaur tradi_ional alsatului românesc.De asemenea, domnul președinte al Con-siliului Jude_ean i-a felicitat pe organizatori șiparticipan_i, îndemnându-i la păstrarea obi-ceiurilor strămoșești.Proiectul a fost finan_at de Primăria Aradprin Centrul Municipal de Cultură Arad.
CERCURI MISIONARE

În luna Noiembrie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele parohii ară-dene:- Protopopiatul Arad: Aradul Nou; Olari;Pilu;- Protopopiatul Lipova: Milova; Nico-lae Bălcescu;- Protopopiatul Sebiş: Tălagiu;(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro).
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Duminică, 3 noiembrie – A bine-cuvântat lucrările de restaurare efectua-te la pictura biserici Parohiei CaporalAlexa, Protopopiatul Arad, și a slujitSfânta Liturghie, predicând despre,,Sim_ământul milei” (cf. Gal. 6; Luca16). A hirotesit întru iconom stavrofor, pepreotul paroh Liviu Pamfiloiu. DupăSfânta Liturghie, Chiriarhul arădean asăvârşit slujba Parastasului pentru ctito-rii şi binefăcătorii lăcaşului de cult, trecuţila Domnul. În după amiaza zilei a săvâr-şit slujba Vecerniei în Parohia Olari, undea sfinţit şi noua capelă mortuară.Vineri, 8 noiembrie – A săvârșitSfânta Liturghie în biserica MănăstiriiRoșia, predicând despre ,,Soborul înge-resc și neamul omenesc” (Evr. 2; Luca10).Sâmbătă, 9 noiembrie – A săvârşitslujba Vecerniei, în biserica parohiei Fel-nac cu hramul ,,Sfin_ii Arhangheli Mihailși Gavriil”. A sfinţit casa mortuară şi cru-cea de pe calea ce duce spre ea, ridicatăde familia Dr. Camelia Lupu întru pome-nirea Părintelui Arsenie Boca.Duminică,  10 noiembrie – a săvâ-rșit Sfânta Liturghia alături de Înalt-preasfin_itul Părinte Ioan, ArhiepiscopulTimișoarei și Mitropolitul Banatului șiPreasfin_itul Părinte Emilian, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului în bise-rica Parohiaei Ineu. După Sfânta Litur-ghie a sfin_it lucrările care au fostefectuate la biserică și totodată sfin_ireapicturii care a fost restaurată. A hirotesitîntru iconom, pe preotul Dan Turean.După Sfânta Liturghie, cei trei ierarhi aumers împreună la secţia de votare Nr.

128 din Ineu pentru a-şi exprima votul învederea alegerii preşedintelui ţării noas-tre. Luni, 11 noiembrie – a participat laVecernia de hram din Paraclisul Facul-tă_ii de Teologie Ortodoxă din Arad, ros-tind un frumos cuvânt de învă_ătură refe-ritor la lucrarea duhovnicească aSfântului Mare Mucenic Mina pentruregăsirea noastră spirituală. MarMi, 12 noiembrie – A săvârşitslujba Vecerniei de hram cu Litie, laCatedrală, cu un cuvânt de învăţătură,despre ,,Aducerea moaștelor sfin_ilor lalocuri de aleasă cinstire”.Miercuri, 13 noiembrie – A slujitSfânta Liturghie la Catedrală, cu predicadespre „Sfânta Liturghie în evlavia Sfân-

tului Ioan Gură de Aur; În seara zilei, aparticipat la slujba Acatistului SfântuluiIoan Gură de Aur. La finalul acestuia,Chiriarhul arădean a rostit un cuvânt deînvăţătură despre „Acatistul SfântuluiIoan Gură de Aur ca evidenţiere amomentelor însemnate ale vieţii sale”.Vineri, 15  noiembrie – A participatla Conferinţa Internaţională ,,Balcanii dela Primul Război Mondial şi Tratatele dePace! Rolul Consiliului NaQional Romândin Arad în promovarea drepturilor laautodeterminare până la afirmareanaQională”, rostind o alocu_iune. Eveni-mentul a fost organizat de către Univer-sitatea „Aurel Vlaicu” din Arad în parte-neriat cu Muzeul Jude_ean Arad,Biblioteca Jude_eană „A.D. Xenopol”,

cu sprijinul financiar al Primăriei Aradprin Centrul Municipal de Cultură.Duminică, 17  noiembrie –A bine-cuvântat lucrările de la biserica Parohieidin Beliu, Protopopiatul Ineu, și a slujitSfânta Liturghie, predicând despre,,BogăLumina faptelor bune” (cf. Efes. 5;Luca 12). A săvârșit slujba parastasuluipentru preo_ii protopopi ai Beliului, caredin 1850 erau și inspectori școlari ai șco-lii confesionale ortodoxe din protopo-piatul Beliu, Episcopia Oradiei, și dinîncredin_area Sfântului Mitropolit AndreiȘaguna. La sfârșitul Sfintei Liturghii asfin_it Capela mortuară din incinta cimi-tirului din Beliu.Luni, 18 noiembrie – a sus_inut con-ferin_a cu tema ,,ÎnvăQatura colindelor”în sala festivă a Facultă_ii de Teologie,,Ilarion V. Felea”, la invita_ia membrilorfilialei A.S.C.O.R Arad.Miercuri, 20 noiembrie - a partici-pat la cea de-a patra edi_ie a concursuluibiblic „Eu sunt Lumina lumii”, care s-adesfășurat la centrul misionar al Paro-hiei Ortodoxe „Sf. M. Mc. Gheorghe”Aradul Nou.Miercuri, 21  noiembrie –  A săvâ-rșit Sfânta Liturghie de hram la Mănăs-tirea Hodoş-Bodrog, predicând sub titlul,,Împlinirea făgăduinQei”, (cf. Evr. 9;Luca 10-11). În după amiaza zilei, Chi-riarhul arădean a sus_inut o conferin_ăspirituală cu tema ,,Maica Domnului înlumea satului arădean”, la Centrul Cul-tural- Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae”alParohiei Arad- Bujac.Joi, 22 noiembrie – A participat laSimpozionul na_ional cu ocazia împlini-

rii a 100 de ani de învă_ământ în limbaromână și de performan_ă la ColegiulNa_ional ,,Moise Nicoară” din Arad.Duminică, 24 noiembrie – A bine-cuvântat lucrările de la biserica ParohieiGroșii Noi, Protopopiatul Lipova, și aslujit Sfânta Liturghie, predicând despre,,Păzireas poruncilor” (cf. Col. 3; Luca15). La sfârșitul Sfintei Liturghii a oferitpreotului paroh Florea Florin, distincţiade sachelar.Joi, 28  noiembrie – a participat laSfânta Liturghie săvârşită în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, cu ocazia împlinirii a zece ani de laridicarea la rangul de Arhiepiscopie aEparhiei arădene, cu un cuvânt de mul_u-mireVineri, 29 noiembrie – A participatConferin_a Na_ională ,,Studii și Comu-nicări din Banat-Crișana” dedicată ZileiNa_ionale a României, eveniment des-fășurat în Sala „Regele Ferdinand” a Pri-măriei municipiului Arad, rostind uncuvânt adecvat.Sâmbătă, 30  noiembrie – a săvârșitSfânta Liturghie de hram la Parohia Mică-laca Nouă–Zona 300, predica fiind pusăsub titlul „În chipul limbilor de foc”(cf. ICor. 4; Ioan 1). În cadrul Sfintei Liturghii,tânărul teolog Sergiu Pop a fost hirotonitdiacon, urmând a fi hirotonit preot peseama Parohiei Bochia, ProtopopiatulIneu. A participat la Evenimentul culturaldedicat Anului Omagial 2019: ,,Povestedintr-un sat - Șezătoare culturală”, la Filar-monica de Stat din Arad.Pr. Dr. Vasile Cucu– Secretar eparhial

Itinerar chiriarhal al ÎnaltpreasfinMitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Noiembrie 2019

AGEN�IA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


