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Cuvântul Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, rostit în Catedrala Patriarhală,cu prilejul proclamării anului 2020drept Anul Omagial al PastoraGiei Părin-ţilor şi Copiilor şi Anul Comemorativ alFilantropilor Ortodocşi Români, mier-curi, 01 ianuarie 2020.
Mesaj la proclamareaAnului omagial şi comemorativ 2020
Declararea anului 2020 ca „Anulomagial al pastoraGiei părinGilor și copi-ilor” urmărește evidenţierea reperelorbiblice și patristice privitoare la pastoraţiapărinyilor și copiilor, precum și sublin-ierea rolului educaţiei creștine în soci-etatea contemporană. Icoana emblemat-ică a Anului omagial 2020 este icoanaSfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi a fiiceilor Fecioara Maria.Familia a ocupat întotdeauna un loccentral în învăyătura creștină, reprezen-tând cadrul intim cel mai de prey pentrucultivarea iubirii conjugale, părintești, fil-iale și frăyești. Familia este binecu-vântare și icoană a iubirii lui Dumnezeupentru umanitate, un spaGiu sacru allucrării harului Preasfintei Treimi ori-entat spre viaGă și iubire eternă.În familie, relamia părinmi-copii seînmelege mai ales din perspectivarelamiei omului cu Dumnezeu. Copiiinu se nasc doar pentru o viamă terestră,ci se nasc și ca să poată deveni, prinBotez, fii ai lui Dumnezeu după har(cf. Ioan 1, 12-13) și să dobândeascăviama veșnică din Împărămia Preasfin-tei Treimi, prin credinţă şi fapte bune.În societatea contemporană, familiacreștină trăiește într-o lume indiferentă

sau confuză din punct de vedere spiritu-al, fiind confruntată adeseori cu multipleprovocări și crize precum sărăcia,migraţia, șomajul, alcoolismul, drogurile,depresia, divoryul şi nesiguranya zilei demâine.Astăzi, când ni se propun „modele”străine de valorile creştine, este necesarsă fie afirmate cu tărie sfinGenia căsăto-riei, solidaritatea în familie şi întrefamilii, demnitatea maternităGii, a pater-nităGii, a filiaGiei şi a fraternităGii, cadaruri ale iubirii lui Dumnezeu, ce tre-buie cultivate în comuniune de iubire şicoresponsabilitate.Cunoscând provocările actuale laadresa familiei creştine, preoţii ortodocşisunt îndemnaţi să încurajeze șisăsusminăfamiliile care duc o viamăcreșt-inăautentică, săsprijine materialși spir-itual familiile numeroase, pe cele mono-parentale sau aflate în situamii dificile,să încurajeze enoriașii să contribuie lasprijinirea familiilor sărace, precumși laeducamia religios-morală a copiilor dincomunitate.De asemenea, nașii de Botez și deCununie au nevoie de îndrumareduhovnicească pentru a înţelege cât demare este demnitatea şi responsabilitateade a fi părinţi spirituali pentru copiiibotezaţi şi pentru familiile creştine nouîntemeiate, pentru ca toţi să sporească încredinţă şi în fapte bune.Totodată, parohiile din PatriarhiaRomână sunt chemate să intensificeimplementarea proiectelor educayionaleși catehetice multiple, precum: Hristosîmpărtășit copiilor, Alege școala!, Școalade duminică, Calea mântuirii, Catehezepentru viaGă şi altele.În acelaşi timp, proclamarea anului2020 drept „An comemorativ al

filantropilor ortodocși români” are cascop identificarea și promovarea exem-plului celor care, de-a lungul timpului, aususyinut spiritual și material activitateasocial-filantropică a Bisericii OrtodoxeRomâne, precum și evidenyierea roluluifilantropiei creștine astăzi ca lucrare pas-toral-misionară a Bisericii.Sfânta Evanghelie și Tradimia Bis-ericii subliniază importanma legăturiidintre viama spirituală și activitateasocială a omului, dintre rugăciune șiacmiune, dintre evlavie și dărnicie, din-tre Liturghie și Filantropie.Trăim astăzi într-o lume în care indi-vidualismul materialist își face simyită totmai mult prezenya şi oamenii caută maimult bogăyia materială trecătoare decâtbogăyia spirituală a credinyei și a gen-erozităyii sau a dărniciei.De-a lungul istoriei, Biserica Orto-doxă Română a desfăşurat o bogatălucrare de asistenyă socială și filantropică,ctitorind multe așezăminte sociale, med-

icale și educayionale, cămine pentru copii,cămine pentru bătrâni, cantine pentrusăraci ş.a.Astăzi, Biserica Ortodoxă Românăcontribuie în mod sistematic și sub-stanFial la alinarea suferinFelor oame-nilor, atât prin lucrarea liturgică,duhovnicească și pastorală, cât și prinlucrarea de asistenFă socială și filantrop-ică. Biserica noastră sprijină în prezentnumeroase categorii de persoane defa-vorizate, şi anume: oameni bolnavi, copiiproveniyi din familii sărace și fără posi-bilităyi de întreyinere sau cu părinyii aflayila muncă în alte yări, oameni vârstnicisinguri abandonayi de familiile lor, tinerivictime ale traficului de persoane și vic-time ale violenyei familiale, persoane cudizabilităyi, consumatori de droguri saualte tipuri de dependenye, șomeri şi alţii.La toate acestea se adaugă asistenyareligioasă în unităyile militare, peniten-ciare, spitale și așezăminte sociale. Dia-grama așezămintelor social-filantropice

organizate sub coordonarea BisericiiOrtodoxe Române cuprinde cantinesociale, unităGi medicale, centre de zipentru copii, centre de zi și rezidenGialepentru vârstnici, birouri de asistenGăsocială și centre comunitare, centre de tipfamilial, grădiniGe sociale și afterschool,locuinGe protejate, centre de informare, deconsiliere și centre de resurse, instituGii deînvăGământ pentru adulGi, centre deurgenGă, campusuri sau tabere, centreeducaGionale şi altele.Opera social-filantropică a Bisericiieste inspirată din lucrarea filantropică,vindecătoare, sfinyitoare și mântuitoarea Domnului nostru Iisus Hristos şi are,totodată, o profundă dimensiune pas-torală, exprimând o credinGă lucrătoareprin iubire darnică şi contribuind la cul-tivarea comuniunii cu Dumnezeu și cusemenii, adică la dezvoltarea unei cul-turi a generozităGii.Veşnică să le fie pomenirea tuturorfilantropilor ortodocşi români care auadus mângâiere și preyuire celor aflayi însuferinyă, le-au redat speranyă şi au culti-vat demnitatea lor. Urmând pilda înain-tașilor darnici, îi îndemnăm pe toyi preoyiiortodocși de astăzi să fie predicatori aifilantropiei în comunitate și părinţimilostivi ai celor aflayi în nevoie.Totodată, exprimăm recunoștinyă șipreyuire fayă de toyi cei care sprijină activ-ităyile pastorale, educayionale și social-filantropice ale Bisericii OrtodoxeRomâne și faţă de toţi ortodocşii românimilostivi. Îi îndemnăm pe toţi să contin-ue cu multă râvnă şi bucurie lucrarea lor,spre slava Preasfintei Treimi și sprebinele poporului român. † DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cuvântul rostit de Patriarhul României la Proclamarea Anului Omagial și Comemorativ 2020

Anul pastoramiei părinmilor și copiilor șicomemorării filantropilor ortodocși români
Hotărârea Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române privind decla rareaanului 2020 ca „An omagial al pas-toramiei părinmilor și copiilor” și „Anulcomemorativ al filantropilor ortodocșiromâni”, adresată ierarhilor și eparhiilorortodoxe române din yară și străinătate.Cu dragoste în Hristos, Vă aducem lacunoştinţă că Sfântul Sinod al BisericiiOrtodoxe Române, în şedinţa sa de lucrudin 25 octombrie 2018, a examinat refer-atul Cancelariei Sfântului Sinod în legă-tură cu declararea anului 2020 ca „Anulomagial al pastoraţiei părinţilor şi copi-ilor” şi „Anul comemorativ al filantropi-lor ortodocşi români”.În referat s-a precizat că iniţiativadeclarării anului 2020 ca „Anul omagialal pastoraţiei părinţilor şi copiilor” şi„Anul comemorativ al filantropilorortodocşi români” aparţine Preaferic-itului Părinte Patriarh Daniel.În acest sens, s-a menţionat că, prininiţiativa mai sus-amintită, se au în vedereurmătoarele obiective principale:pregătirea din timp a evenimentelor carese vor desfăşura în cursul anului omagialşi comemorativ 2020 prin studii, articole,cărţi de reflecţie şi manifestări cu carac-ter liturgic, duhovnicesc, cultu ral-edu -cativ, social-filantropic şi teologic-şti-

inţific la toate nivelurile, organizarea decongrese, colocvii, seminarii, conferinţeadministrative preoţeşti şi cercuri pas-torale cu tema „Anul omagial al pas-toraţiei părinţilor şi copiilor” şi „Anulcomemorativ al filantropilor ortodocşiromâni”; evidenţierea temelor şi a activ-ităţilor prin mijloacele media ale BisericiiOrtodoxe Române; evaluarea, laîncheierea anului, a modului de aducerela îndeplinire în eparhii a programului-cadru de celebrare a celor două teme pro-puse pentru anul 2020.

Propunerea de a declara anul 2020 caAn omagial al pastoraţiei părinţilor şicopiilor are ca scop promovarea reperelorbiblice şi patristice privitoare la pastoraţiapărinţilor şi copiilor şi a modelului creştinde familie, precum şi sub linierea roluluipedagogiei creştine în societatea con-temporană.Propunerea de a declara anul 2020 caAnul comemorativ al filantropilorortodocşi români are ca scop identifi-carea şi preţuirea celor care de-a lungultimpului s-au implicat în activitatea

social-filantropică a Bisericii OrtodoxeRomâne, precum şi evidenţierea roluluifilantropiei creştine ca o coordonată prin-cipală a activităţii Bisericii.În vederea materializării ini yia tiveiprezentate mai sus, Cancelaria Sfântu-lui Sinod, cu binecuvântarea Preaferic-itului Părinte Patriarh Daniel, a întocmiturmătorul program-cadru (liturgic, cul-tural şi mediatic) intitulat „2020 - Anulomagial al pastoraţiei părinţilor şi copi-ilor şi Anul comemorativ al filantropi-lor ortodocşi români” în PatriarhiaRomână.I. În primul semestru al anului va fitratată tema: „Anul omagial al pastoraţieipărinţilor şi copiilor”, care va fi prezen-tată astfel:1. Pastoraţia părinţilor şi copiilor -repere scripturistice:a. Viaţa familiei creştine în luminaSfintei Scripturi;b. Repere biblice cu privire la pas-toraţia părinţilor şi a copiilor, în special înNoul Testament;c. Mântuitorul Iisus Hristos binecu-vântează copiii: pastoraţia copiilor şiîndemnuri scripturistice cu privire laaceastă activitate;d. Temeiuri scripturistice cu privire laeducaţia copiilor: pregătirea acestora pen-

tru viaţă şi pentru Împărăţia lui Dum-nezeu;e. Relaţia dintre părinţi şi copii reflec-tată în cărţile Sfintei Scripturi: întreresponsabilitate, libertate de manifestareşi asumare a faptelor proprii;f. Iubirea milostivă a Domnului nos-tru Iisus Hristos: model de relaţionare apărinţilor cu copiii.2. Pastoraţia părinţilor şi copiilor -repere patristice:a. Responsabilităţile creştine alepărinţilor şi ale copiilor în scrierileSfinţilor Părinţi şi ale scriitorilor bis-ericeşti;b. Pastoraţia părinţilor şi importanţaacesteia în educaţia şi creşterea copiilor:învăţături şi îndemnuri patristice;c. Pastoraţia copiilor în scrierile luiClement Alexandrinul, ale SfântuluiVasile cel Mare şi ale Sfântului Ioan Gurăde Aur;d. Pedagogia creştină în societateacontemporană;e. Rolul pedagogic al dragostei creş-tine şi importanţa acestei virtuţi în for-marea părinţilor, respectiv în creşterea şieducarea copiilor;f. Modelul patristic al familiei creş-tine: pilde creştine de părinţi şi de copii.Continuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1
3. Pastoraţia părinţilor şi a copi-

ilor în societatea contemporană:
între tradiţie şi asumare:

a. Tradiţie şi noutate în pastoraţia
părinţilor şi copiilor;

b. Implicaţii sociale ale pastoraţiei
creştine a părinţilor şi copiilor;

c. Păstrarea identităţii creştine a
familiei şi dezvoltarea caracterului
religios al copilului;

d. Metode pastorale de prevenire
şi combatere a ideologiilor secularist-
ateiste şi a implicaţiilor lor asupra
familiei creştine;

e. Rolul Familiei, Bisericii şi al
Şcolii în pastoraţia copiilor;

f. Necesitatea intensificării pas-
toraţiei părinţilor şi a copiilor în soci-
etatea contemporană.

4. Pastoraţia tinerilor:
a. Tinerii şi tinereţea în Sfânta

Scriptură;
b. Modele patristice pentru tinerii

de astăzi;
c. Tinerii - prezentul şi viitorul

Bisericii noastre;
d. Implicarea tinerilor în activ-

ităţile parohiei: bucurie eclezială şi
şansă de întinerire şi revigorare spiri-
tuală a misiunii Bisericii;

e. Familia, Biserica şi Şcoala - fac-
tori decisivi pentru educaţia şi for-
marea tinerilor creştini.

5. Pastoraţia părinţilor şi a copi-
ilor în Biserica Ortodoxă Română:

a. Pastoraţia părinţilor şi copiilor
în principalele momente ale vieţii
creştine (botez, spovedanie, cununie,
maslu, înmormântare etc.);

b. Preotul duhovnic şi rolul lui în
pastoraţia părinţilor şi a copiilor;

c. Pregătirea catehetică a tinerilor
pentru căsătorie şi pentru viaţa de
familie;

d. Catehizarea părinţilor în spirit-
ul valorilor credinţei creştine;

e. Educaţia copiilor: responsabil-
itate a familiei, a Bisericii şi a Şcolii;

f. Pastoraţia familiilor mono-
parentale;

g. Pastoraţia familiilor cu părinţi
de culte religioase diferite.

6. Criza actuală a familiei creş-
tine cheamă Biserica la o pastoraţie
intensă a părinţilor şi a copiilor:

a. Preocuparea Bisericii pentru
pastoraţia părinţilor şi copiilor;

b. Familia creştină în centrul pas-
toraţiei Bisericii;

c. Impactul distructiv al prozelit-
ismului religios asupra părinţilor şi
copiilor.

d. Identificarea de soluţii pastorale
şi de programe strategice care să spri-
jine şi să consolideze pastoraţia
părinţilor şi copiilor;

e. Factori sociali, politici şi eco-
nomici care pot sprijini activitatea
Bisericii de pastoraţie şi educaţie
creştină a părinţilor şi copiilor.

II. În al doilea semestru al anului

2020 va fi tratată tema: „Anul comem-
orativ al filantropilor ortodocşi
români”, care va fi prezentată astfel:

1. Filantropia creştină - coordo-
nată esenţială a activităţii Bisericii:

a. Repere scripturistice şi patris-
tice privind rolul filantropiei în viaţa
creştină;

b. Filantropia creştină exemplifi-
cată de Sfinţii Părinţi;

c. Aspectele sociale, medicale şi
educaţionale ale filantropiei creştine;

d. Acte de filantropie creştină în
istoria Bisericii Ortodoxe Române:
bolniţele, şcolile şi centrele de asis-
tenţă socială bisericeşti.

2. Chipuri de clerici, monahi şi
mireni români care s-au implicat
activ în proiectele filantropice des-
făşurate în eparhiile sau în parohi-
ile Bisericii Ortodoxe Române:

a. Evidenţierea de chipuri de cleri-
ci, monahi şi mireni români care s-au
remarcat de-a lungul timpului prin
iniţierea, susţinerea sau participarea
în proiectele filantropice desfăşurate
în Biserica Ortodoxă Română;

b. Exemple ale ierarhilor şi dem-
nitarilor români care s-au remarcat ca
filantropi creştini: Mitropolitul Anas-
tasie Crimca al Moldovei (1560-
1629), spătarul Mihai Cantacuzino
(1640-1716), Emanuel Gojdu (1802-
1870) şi alţii care au înfiinţat
aşezăminte social-filantropice;

c. Prezentarea principalelor activ-
ităţi filantropice desfăşurate la nivel
de eparhie şi de parohie în Biserica
Ortodoxă Română.

III. Centrul de Presă BASILICA
al Patriarhiei Române (Radio TRINI-
TAS, TRINITAS TV, Ziarul Lumi-
na) va realiza programe şi emisiuni,
filme documentare, materiale pub-
licistice pentru promovarea, în anul

2020, a Anului omagial al pastoraţiei
părinţilor şi copiilor şi a Anului
comemorativ al filantropilor ortodocşi
români, în Patriarhia Română. În acest
scop se va solicita colaborarea cen-
trelor eparhiale pentru identificarea în
biserici şi mănăstiri, precum şi în bib-
lioteci, a celor mai frumoase şi ilus-
trative texte, manuscrise, declaraţii,
însemnări reprezentative pentru
temele amintite. De asemenea, pen-
tru promovarea celor două teme, va fi
valorificat prin mijloace specifice pat-
rimoniul istoric, cultural-artistic şi
religios din ţară şi străinătate.

IV. Realizarea de studii, comen-
tarii, bibliografii şi cărţi de reflecţie cu
conţinut biblico-patristic, moral, litur-
gic, catehetic, pastoral, social-
filantropic, ecumenic, cultural-educa-
tiv şi istoric pentru prezentarea Anului
omagial al pastoraţiei părinţilor şi
copiilor şi Anului comemorativ al
filantropilor ortodocşi români, în
Patriarhia Română, în cadrele prezen-
tate la paragrafele I şi II, precum şi
tipărirea acestora în publicaţiile bis-
ericeşti centrale şi eparhiale, în vol-
ume şi monografii editate de tipografi-
ile Patriarhiei Române şi ale centrelor
eparhiale.

V. La nivelul Patriarhiei Române
se va organiza un Simpozion inter-
naţional, cu invitaţi din celelalte Bis-
erici Ortodoxe surori, având tema:
„Pastorayia părinţilor şi copiilor:
responsabilităţi ecleziale şi provocări
actuale în societatea contemporană”.

VI. La nivelul eparhiilor şi al
instituţiilor de învăţământ teologic se
vor organiza dezbateri, colocvii şi
seminarii pe tema: „2020 - Anul oma-
gial al părinţilor şi copiilor şi Anul
comemorativ al filantropilor ortodocşi
români”, în Patriarhia Română.

VII. Patriarhia Română va orga-
niza un Simpozion naţional dedicat
temei „2020 - Anul comemorativ al
filantropilor ortodocşi români”, pre-
cum şi dezbateri, colocvii şi seminarii
în eparhii şi instituţiile de învăţământ
teologic pentru evidenţierea temei mai
sus amintite.

VIII. În cursul anul 2020, în Bis-
erica Ortodoxă Română, vor fi orga-
nizate colocvii şi simpozioane, pre-
cum şi întâlniri, expoziţii, mărturii,
evocări ale unor renumiţi filantropi
din eparhii şi parohii.

IX. Ca parte a programului-cadru,
la Conferinţa pastoral-misionară
semestrială din primăvara anului 2020
se va trata tema „2020 - Anul omagial
al pastoraţiei părinţilor şi copiilor”, în
cadrele prezentate la paragraful I, iar
la Conferinţa pastoral-misionară
semestrială din toamna anului 2020
se va trata tema „2020 - Anul comem-
orativ al filantropilor ortodocşi
români” în Patriarhia Română, în
cadrele prezentate la paragraful II, cu
posibilitatea aprofundării acestora şi la
conferinţele preoţeşti administrative
lunare, pe care le vor stabili fiecare
eparhie, precum şi în cadrul cercurilor
pastorale.

X. În luna octombrie din anul
2020, la Palatul Patriarhiei, se va orga-
niza o şedinţă solemnă a Sfântului
Sinod cu tema „2020 - Anul omagial
al pastoraţiei părinţilor şi copiilor şi
Anul comemorativ al filantropilor
ortodocşi români”, în Patriarhia
Română. Sursa:https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/an-omagial/anul-pastoratiei-parintilor-si-copiilor-si-comemorarii-filantropilor-ortodocsi-romani-150803.html

Sfântul Vasile cel Mare, trăitor însecolul al IV-lea, în Cezareea Capadociei,provenea dintr-o familie numeroasă, dincare șapte membri au fost trecuyi în rân-dul sfinyilor. După cum cunoaștem dinviaya sa și din învăyăturile pe care le-aprimit, Sfântul Vasile s-a distins în filo-sofie, poezie, istorie, dialectică, astrono-mie, geometrie, matematică, medicină,exegeză scripturistică și patristică, însă, catoyi Părinyii Bisericii, a văzut în iubireasemenilor un al doilea altar, sau ,,tainafratelui”1. Iubirea aproapelui sau a celuiaflat în nevoie înseamnă comuniune derugăciune, bună sfătuire, răbdare și com-pasiune, toate acestea făcând parte dinînsăși situarea noastră pe calea cătreÎmpărăyia lui Dumnezeu.În scrierile Părinyilor capadocieni,noyiunea de filantropie ca atribut al luiDumnezeu este folosită frecvent. În cadrulLiturghiei Sfântului Vasile cel Mare, de laProscomidie și până la Jertfa euharistică,conceptul de filantropie a lui Dumnezeueste invovat de cincisprezece ori. IubireaDomnului pentru oameni este inefabilă.Dumnezeu este prezentat adesea ca ,,bun(sau milostiv) și iubitor de oameni”(αγαθό  ̋(η ελεήμων) και φιλάνθρωπο̋).Iubirea lui Dumnezeu pentru om este,,negrăită și nemăsurată”. Dumnezeu esteun Părinte iubitor fiind invocat să aibă grijăde văduve, să-i ajute pe orfani, să-i elibe-reze pe prizonierii de război, să-i vindece pebolnavi, să-i ocrotească pe cei care călăto-resc și să le ofere asistenyă tuturor celorcare au nevoie de sprijin și protecyie.Sfântul Vasile cel Mare arată căfilantropia este un atribut divin, chiar înLiturghia sa, unde termenul este folosit dezece ori2.În perioada elenistică filantropia afost considerată drept o esenyială a pute-

rii lumești – a ,,cezarului”, abia în crești-nism filantropia se manifestă în adevăra-tul ei sens. În creștinism, însăși Întrupa-rea Domnului este considerată ca fiind unact de filantropie din partea Sfintei Treimipentru creatura mâinilor Sale.Ca monah, retras după terminareastudiilor sale, pe malul râului Iris, ce stră-bătea satul Annesi din Pont, Sfântul Vasi-le nu avea asupra lui decât o dulamă și orasă, iar noaptea dormea direct pepământ. Ca ierarh, Sfântul Vasile celMare a îmbinat activităyile culturale cucele pastoral-misionare și administrati-ve, însă cu prioritate au fost activităyilesocial-filantropice, cum ar fi: organizareacolectelor din timpul foametei din 368,folosind moștenirea sa părintească pentrua-i ajuta pe săraci;  organizarea de așeză-minte în sânul Bisericii pentru îngrijireabolnavilor, orfanilor și săracilor; a rostito serie de cuvântări împotriva profitori-lor și a bogayilor indiferenyi și în acelașitimp a cerut tuturor să vină în ajutorulcelor aflayi în suferinyă; a organizat mesegratuite pentru toyi săracii, incluzându-ipe străinii aflayi în vizită, fie ei creștini,păgâni sau iudei. În toate aceste activităyidesfășurate de Sfântul Vasile întâlnim ocomplementaritate între cuvânt și faptă.De altfel, comuniunea şi frăţietateaduhovnicească, pe care le vede SfântulVasile ca fiind fiinţa trupului mistic alDomnului, se manifestă prin comuniuneaîn toate. El vorbeşte despre o „frăţietate acreştinilor”, ca fiind fii şi moştenitoriîmpreună cu Hristos (Romani 8, 16) şifraţi, având un Tată comun, pe Dumne-zeu. Dumnezeu este un Părinte iubitor,care este chemat să apere văduvele, săsprijine orfanii, să elibereze prizonieriide război, să vindece bolnavii, să călăto-rească împreună cu cei de pe mare sau de

pe uscat, să-i ajute pe toyi cei ce au nevo-ie de orice fel de ajutor și apărare. Dupăînvăyătura Sfântului Vasile, Liturghia nupoate fi disociată de filantropie, iar celcare vrea să slujească liturgic, trebuie sătrăiască filantropic, și invers, cel care vreasă slujească filantropic, trebuie să trăias-că liturgic. În omiliile sale, SfântuluiVasile îndeamnă la filantropie și milos-tenie, pentru el bunurile materiale au fostdate cu scopul de a fi folosite de toyioamenii în comun. Omul nu se poatemântui fără milostenie: ,,Nu ai avut milă,nimeni nu va avea milă de tine. Nu yi-aideschis casa celui străin, vei fi îndepărtatdin împărăyie. Nu ai dat pâine celui flă-mând, nu vei câștiga viaya veșnică”3.Același îndemn îl întâlnim și în Rugă-ciunea euharistică: ,,Pomenește, Doam-ne, pe cei care aduc daruri și fac bine însfintele Tale biserici și își aduc amintede cei săraci. Răsplătește-le lor cu boga-tele și cereștile Tale daruri”4. Marele ierarh capadocian, prin fap-tele sale și prin cuvântările rostite,îndeamnă la acea Liturghie de dupăLiturghie, adică la transpunerea în faptea învăyăturii Evangheliei, fayă de toyisemenii aflayi în nevoi. Sfânta Evanghelie și Tradimia Bis-ericii subliniază importanma legăturiidintre viama spirituală și activitateasocială a omului, dintre rugăciune șiacmiune, dintre evlavie și dărnicie, din-tre Liturghie și Filantropie, subliniaPreafericitul Părinte Patriarh Danielîn cuvântul rostit la proclamarea Anu-lui omagial și comemorativ în care neaflăm. De asemenea, Preafericirea Sa,arată faptul că Biserica Ortodoxă Româ-nă sprijină în prezent numeroase catego-rii de persoane defavorizate, şi anume:oameni bolnavi, copii proveniyi din fami-

lii sărace și fără posibilităyi de întreyineresau cu părinyii aflayi la muncă în alte yări,oameni vârstnici singuri abandonayi defamiliile lor, tineri victime ale traficuluide persoane și victime ale violenyei fami-liale, persoane cu dizabilităyi, consuma-tori de droguri sau alte tipuri de depen-denye, șomeri şi alţii5. Dovadă stau celeaproape 800 de instituyii filantropice dinPatriarhia Română (cantine sociale, bru-tării, cabinete medicale, cămine pentruorfani sau pentru vârstnici, grădiniţe, cen-tre de urgenţă pentru victime ale violen-ţei domestice sau pentru persoane fărăadăpost etc.), sutele de milioane de leialocate anual proiectelor caritative con-crete din diferite zone ale yării sunt măr-turii vizibile ale implicării Bisericii înameliorarea lipsurilor materiale și în vin-decarea rănilor sufletești6.Biserica Ortodoxă Română, prinparohiile şi mănăstirile ei, a practicatmereu filantropia, aceasta fiind strânslegată de Sfânta Liturghie. Practicareafilantropiei în zilele noastre este la fel denecesară precum a fost în vremea Sfân-tului Vasile cel Mare și chiar în epocaapostolică, fiindcă și astăzi există în preaj-ma noastră săraci, văduve, bolnavi,întemniyayi, persoane defavorizate, saucum îi numește Sfânta Evanghelie, ,,ceiprea mici” (cf. Matei 25, 40). Preotulzilelor noastre este chemat să fie cel din-tâi filantrop, modelul iubirii fayă de aproa-pele, întâiul slujitor al săracilor și cerce-tător al celor bolnavi, iar aceste fapte alesale trebuie să fie mereu însoyite de uncuvânt de învăyătură și întărire, de un actde catehizare, așa cum a făcut Mântuito-rul nostru Iisus Hristos cât a fost în lume.Având exemplul Sfântului Vasile celMare ca și filantrop, precum și al altorsfinyi ai Bisericii, dar și atâtea chipuri de

clerici, monahi și mireni contemporani cunoi care s-au implicat activ în proiectelefilantropice desfășurate în eparhiile sau înparohiile din cuprinsul Patriarhiei Româ-ne, este încurajatoare implicarea noastrăîn opera filantropică care este de marefolos. Fiecare putem contribui la misiu-nea mănăstirii sau a parohiei, devenindastfel ,,mâinile iubirii milostive a luiDumnezeu”. Filantropia Bisericii esteizvorâtă din dragostea fayă de Dumnezeuși fayă de aproapele. Ortodoxia însăși esteexpresia filantropiei, a iubirii lui Dum-nezeu fayă de noi, oamenii, și a iubiriioamenilor între ei, îmbinând mereu ele-mentul spiritual cu cel social. Astfel, înye-legem că ,,taina fratelui” sau taina ajuto-rării aproapelui aflat în nevoie este înacelași timp taina libertăyii și mântuiriinoastre. Protos. Dr. Iustin Popovici
1 Mitropolit Dr. Daniel Ciobotea,„Taina fratelui”, în: Candela Moldovei,an III, nr 1-2, p. 11.
2 Demetrios J. Constantelos, Filan-

tropia bizantină și asistenGa socială, Edi-tura Doxologia, Iași, 2014, p. 71.
3 Sfântul Vasile cel Mare, Hom. Indivites, 4, PG XXXI, apud Ion Vicovan,„Sf. Vasile cel Mare – teologul şi mode-lul filantropiei”, în: Studia Basiliana, vol.I, p. 150.
4 A se vedea în Liturghier, Rugăciu-nea euharistică de la Liturghia SfântuluiVasile cel Mare.
5 https://basilica.ro/cuvantul-rostit-de-patriarhul-romaniei-la-proclamarea-anului-omagial-si-comemorativ-2020-text-integral/
6 Pr. Nicolae Dascălu – Cultura filan-tropică a Bisericii -https://ziarullumina.ro/repere-si-idei/editorial/cultura-filantropica-a-bisericii-131027.html.

Sfântul Ierarh Vasile – modelul filantropilor creștini



Din itinerarul cultural, spiritual și
istoric al românilor din Arad face parte
și personalitatea apartea lui Ioan
Popovici Desseanu, care și-a închinat
viaya conștiinyei nayionale, culturii
române și mărturisirii credinyei orto-
doxe. Readucerea personalităyii lui Ioan
Popovici Desseanu (1831-1892) în
prim-planul vieyii noastre eclesiale și
comunitare reprezintă un act de
recunoștiinyă fayă de activitatea distin-
sului avocat arădean în plan politic,
cultural și bisericesc desfășurată pe tot
parcursul vieyii sale.

Ioan Popovici Desseanu a avut un
rol important în cultura românească,
fiind fondatorul (în anul 1862) „Aso-
ciayiei nayionale în Arad pentru cultura
poporului român”. Președinte al aso-
ciayiei era episcopul Aradului Procopiu
Ivacicovici, iar ca secretari Miron
Romanul și Ioan Popovici Desseanu.
Scopul Asociayiei Arădene era stipulat
în art. 1 al statutelor ei : „Scopul soci-
etăyii peste tot e cultura nayională a
poporului român; iar mai ales
înaintarea literaturii române și a cul-
turii sociale, prin cetire și conversare cu
delaturarea tuturor disputelor politice”
(Statutele Asociayiei nayionale arădene
pentru cultura poporului român, Arad,
p. 1). Asociayia a acordat burse elevilor
merituoși, a organizat conferinye pub-
lice și a promovat meseriile printre
români, susyinând astfel conștiinya
nayională.

Ioan Popovici Desseanu se căsă-
torește la 6 mai 1866 cu Hermina, fiica
protopopului Ioan Ray care era nepotul
de frate al episcopului Aradului
Gherasim Ray (1835-1850). Desseanu
se vădește a fi un mare filantrop, casa
Desseanu fiind ,,deschisă pentru cel
mai necăjit român care căuta un sfat
bun sau un ajutor”, scria profesorul
Eduard Găvănescu în lucrarea dedicată
lui Desseanu. În casa familiei Desseanu
erau primiyi și studenyii teologi arădeni,
distinsul avocat arătând o atenyie
deosebită pentru școala teologică și
pedagogică arădeană. Dar cel mai

important oaspete al casei Desseanu a
fost poetul nayional Mihai Eminescu.
Ioan Popovici Desseanu a conștientizat
faptul că Biserica este chemată să fie
mereu casa deschisă a Tatălui.

Cea mai importantă activitate des-
fășurată de Desseanu a fost aceea în
cadrul organizayiei eparhiale a Aradului.
A fost pe rând asesor consistorial, apără-
tor matrimonial, juristconsult eparhial,
deputat eparhial, mai apoi și congresu-
al. În 1872 a fost editat un periodic ca
„organ oficial al eparhiei arădene”. Noul
organ al Eparhiei Aradului se numea
„Lumina, Foaie bisericească, școlastică,
literară și economică” (Protocol al șed-
inyelor sinodale pe anul 1872, p. 71).
Ioan Popovici Desseanu a avut un rol
important în alcătuirea „proiectului de
program”. Numele său apare constant în
protocoalele ședinyelor eparhiale ară-
dene (începând cu anul 1870 și până la
moartea sa survenită în anul 1892).

În ședinya din 24 aprilie (6 mai)
1870, episcopul Procopiu Ivacicovici
prezintă proiectul întocmirii unei
Comisii pentru promovarea „culturii
poporului”. Ioan Popovici Desseanu
propune într-un raport cu data de 15
apilie 1871 (publicat în revista ,,Sper-
anyia”) înfiinyarea unei Universităyi ară-
dene, cu Facultăyile de teologie, drept,
filosofie și știinye. El se mai gândea și
la finayarea unui internat, unde studenyii
săraci să li se ofere hrană pentru o taxă
modestă.

În cadrul unei întâlniri din anul
1884, la care participă și episcopul Ioan
Meyianu, se ia hotărârea privind înfi-
inyarea unei Asociayii care să pună
bazele unei școli de fete în Arad. Prima
președintă a Reuniunii femeilor române
din Arad a fost Hermina Popovici
Desseanu. Asociayia reușește la 1
octombre 1890 înfiinyarea la Arad a unei
școli pentru fete cu internat.

Ioan Popovici Desseanu adoarme
în Domnul la 28 aprilie 1892, la trei ani
de la decesul soyiei sale. Este înmor-
mântat în prezenya episcopului Ioan
Meyianu și a unui număr mare de ară-
deni, care au apreciat profilul intelectu-
al de mare meccena, de mare filantrop și
de mare mărturisitor ortodox a lui Ioan
Popovici Desseanu. Soyii Desseanu au
avut patru copiii. Un băiat Adrian, care
a ajuns protopop, pe Aurelia, căsătorită
cu Preotul Iancu Ștefănuy, pe Livia,
căsătorită Gașpar și pe Octavia căsă-
torită Ciuhandu.

Ioan Popovici Desseanu a fost un
ortodox român din Arad care a trăit total-
mente pentru Arad, dorind binele celor de
aici. Noi cei de azi ne-am amintit de el și
de ai săi în cimitirul Eternitatea din Arad,
la mormântul său, al soyiei și a celorlalte
rude ale sale, săvârșind maryi, 14 ianuar-
ie 2020, slujba parastasului pentru Ioan și
Hermina Popovici Desseanu și toyi cei
adormiyi din neamul lor. Rugăciunea
noastră fiind un anamnisis, o reamintire
și reevocare adresată lui Dumnezeu pen-

tru tot ce a înfăptuit și propus să facă în
viaya sa Ioan Popovici Desseanu, care și-
a cunoscut credinya, care și-a cunoscut
propriul crez așa de bine încât să dea
răspuns pentru el, care a cunoscut așa de
bine istoria românilor încât să o poată
apăra. Ioan Popovici Desseanu a fost pre-
ocupat de experienya lui Dumnezeu și de
transformarea întâlnirii cu El. Libertatea
sa a fost o alegere de angajare pentru
ceva/cineva, implicându-se în acel „a fi
pentru alyii” al lui Hristos.

Prin promovarea culturii române, a
valenyelor familiei și sublinierea rolu-
lui educaţiei creștine în societatea
arădeană din secolul al XIX-lea, pro-
filul intelectual și moral al lui Ioan
Popovici Desseanu se integrează în
tematica „Anului omagial al pastorayiei
părinyilor și copiilor”. Prin grija fayă de
suflete, prin compasiune și însoyirea
prin iubire, profilul uman și spiritual
al lui Ioan Popovici Desseanu se inte-
grează în tematica „Anului comemo-
rativ al filantropilor ortodocși români”.
Ioan Popovici Desseanu a fost conș-
tient de faptul că măsura umanităyii
noastre se determină esenyialmente în
funcyie de milostivirea noastră, de sol-
idaritatea noastră. Mulţumim profe-
sorului de istorie Dr. Cristian Stoica
pentru implicarea evidenţierii person-
alităţilor arădene din secolele al XIX-
lea şi al XX-lea.Arhim. Teofan Mada, vicar eparhial
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Ioan Popovici Desseanu, promotor al culturii române, avocatși filantrop al Eparhiei Aradului din Secolul al XIX –lea 

Autorul articolului, HristosKarakolis, este profesor de NoulTestament la Facultatea de Teologie aUniversităyii din Atena. Articolul este publicat de autor înbinecunoscuta revista ateniană, ,,Sinaxi’’(,,Σύναξη’’), nr. 150, 2019, aprilie-iunie,p. 4-22.      De precizat că întregul număr 150 alrevistei, ,,Sinaxi’’ este consacrat, potrivitcelor consemnate chiar pe coperta exte-rioară a acesteia, temei sinodalităyii înBiserica Ortodoxă: ,,Căutarea sinodali-tăyii: Preoyii și mirenii’’ (,,Ἀναζήτησησυνοδικότητα̋: Πρεσβύτεροι καίλαϊκοί’’).                  Capitolul al patrulea al articolului,de la paginile 7-9, este intitulat de autor,,,Episcopii și diaconii în epistola cătreFilipeni’’ (,,Ἐπίσκοποι καί διάκονοιστήν πρό̋ Φιλιππησίου̋ Ἐπιστολή’’),pe care-l redăm în traducerea noastră, încele ce urmează.               

,,După cum este binecunoscut, înepistolele sale, Apostolul Pavel menyio-nează cuvântul episcop doar o singurădată. Și anume în primul verset al Epis-tolei către Filipeni, pe care Pavel o adre-sează la toyi cei în Hristos sfinyi carelocuiesc în Filipi împreună cu episcopiiși diaconii (σύν ἐπισκόποι̋ καίδιακόνοι̋). Aici, episcopii la plural.Faptul că la abia înfiinyata comunitateprotocreștină, care nu trebuie să numeremulyi membri în timpul ApostoluluiPavel, cel mult câteva sute de membri, semenyionează existenya episcopilor la plu-ral, arată că ,,τό μοναρχικό ἐπισκοπικόἀξίωμα’’ demnitatea episcopală întâis-tătătoare (stăpânitoare, n. n.) este necu-noscută, precum și că acei episcopi nusunt neapărat protoși ai adunării eclezia-tice, fără să fie exclusă și aceasta, dar îngeneral supraveghetori și veghetori deaproape ai comunităyii (cuvântul epis-cop provine de la termenul ἐπί σκοπῷ și

înseamnă iniyial cel care spraveghează șiveghează de aproape).       De asemenea este bine cunoscut căApostolul Pavel în Epistola către Fili-peni, precum în general în celelalte epis-tole ale sale, nu folosește niciodată ter-menul presviter (preot), fapt ce înseamnăcă eventual episcopii menyionayi aici să seidentifice din punct de vedere al sensuluicu presviterii din alte texte protocreștine.       De altfel, în Epistola către Filipeni,diaconii nu pot în niciun caz să se iden-tifice cu prima treaptă a preoyiei. Folosi-rea cuvântului diacon de către ApostolulPavel indică că este vorba de un termencu un conyinut mult mai larg. Diaconuleste în general slujitorul (Rom. 13, 4). Însensul acesta chiar și Hristos este numitdiacon (15, 8), precum și Fivi, (diaconiya,n. n.) care slujește (διακονεῖ), adică oferădezinteresat servicii în comunitatea cre-ștină din Chenhrea (Rom. 16, 1). ÎnsușiPavel și colaboratorii lui sunt prezentayi

de asemenea ca diaconi (II Cor. 3, 6; 6,4), dar satana are oameni care sunt slu-jitorii (διάκονοι) lui (II Cor. 11, 15). Înfine, adversarii lui Pavel se autodeclarăslujitori (διάκονοι) ai lui Hristos (II Cor.11, 23). Din exemplele de mai susrezultă clar că nu există termenul de dia-con ca treaptă a preoyiei, ci numai cureferire la acela care slujește. Cazul Fiveise cade să fie călăuză pentru conyinutulînyelegerii termenului diaconilor (τῆ̋ἐννοία̋ τῶν διακόνων) și în primul ver-set al Epistolei către Filipeni.          Firește, aici se pune problema dacăApostolul Pavel se referă eventual la insti-tuyia episcopatului întâistătătoare cu unalt termen oarecare. Deși în nici un alt locdin Epistola catre Filipeni nu apare așaceva, precum în nici o altă epistolă a sa.Cert, Pavel trebuia atunci ca în salutărilecu care-și incheie epistolele să se adrese-ze nominal episcopului fiecărei comu-nităyi sau și la preoyi, dacă așa ceva deve-

nise realitate încă din timpul său. ÎnsăPavel nu face nicio menyiune de acest fel,cu excepyia celei amintite, a Fivei, diaco-niya bisericii din Chenhrea, pomenire ceare legătură desigur cu cele oferite acele-ia de aceasta, dar nu și cu rolul ei în cadruladunării cultice.          Potrivit tradiyieipatristice dar și multor specialiști con-temporani în Noul Testament, ApostolulPavel scrie epistolele către Filipeni și cătreFilimon la Roma, cu puyin înainte demoartea sa, moarte pe care însuși aposto-lul o prevedea. (Filipeni, 1, 20-26). Fărăînsă a putea exclude că epistolele acestea,numite ale captivităyii, să fi fost scrise maidevreme și în alt loc, ca de exemplu înEfes, sau probabilititatea că Epistola cătreFilipeni să fi fost scrisă la Roma, la apu-sul vieyii Apostolului Pavel, face șovăi-toare certitudinea că Apostolul Pavel hiro-tonise episcopi stăpânitori, fie și spresfârșitul vieyii sale’’. Pr. Dr. Ioan Dură

Hristos Karakolis, Structura ierarhică incipientă a Bisericii. Abordare succintă a mărturiei noutestamentare (,,Ἡ ἱεραρχική διάρθρωση στήν πρώιμηἘκκλησία. Σχεδίασμα προσέγγιση̋ τῆ̋ καινοδιαθηκικῆ̋ μαρτυρία̋’’)

În anul 2020, proclamat de Sfân-tul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne „Anul omagial al pas-toramiei părinmilor și copiilor” și„Anul comemorativ al filantropi-lor ortodocși români”, Facultateade Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din Arad va organiza, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, o serie demanifestări academice şi bisericeşti-culturale.I. SIMPOZIOANESimpozion Nayional Studenyesc șiMasteral (11-12 mai 2020) Familia

creștină – prioritate a pastoraFieiBisericii OrtodoxeSimpozionul Naţional al ŞcoliiDoctorale (12-13 mai 2020) Provo -cări actuale la adresa unităFii familieicreștine. Paradigme pastorale șimisionareSimpozion Naţional (19-20octombrie 2020) Presa bisericescă înPatriarhia Română: provocări con-textuale şi oportunităţi pastoral-misionare. Calea Mântuirii la 20 deani de existenţă (2000-2020)II. COLOCVIIColocviul Naţional de Cateheticăşi Omiletică din cadrul Facultăţilor de

Teologie din Patriarhia Română (25-26 mai 2020) Cateheza pastorală ded-icată familiei. Provocări actuale şiperspectiveColocviul Naţional de TeologieDogmatică din cadrul Facultăţilor deTeologie din Patriarhia Română (11-12 iunie 2020) Persoana lui Hristosîn Dogmatica actuală. Contestaţiilemodernităţii şi postmodernităţiiIII. CONFERINŢE INTER-NAŢIONALEProf. Dr. Martin Illert (Univer-sitatea din Halle, Germania), DieSäkularisierung als Herausfordeungunserer Kirchen (17 martie 2020)

Prof. Dr. Jerzy Ostapczuk(Universitatea din Varsovia, Polo-nia), Cyrillic Gospel Manuscriptscopied from early printed books.Preliminary remarks (26 martie2020)IV. CONCERT DE COLINDEConcert de colinde susţinut deCorurile Facultăţii de Teologie Orto-doxă la Sala Palatului Cultural dinArad (Ediyia XXIX-a, 10 decembrie2020) Colind străbunLa aceste evenimente se voradăuga exigenţele ştiinţifice con-stante ale Facultăţii de TeologieOrtodoxă pentru un an de zile:

editarea revistei Teologia, editareaAnuarului Facultăţii, editarea revis-tei Studia Doctoralia, editarea pub-licaţiei săptămânale, pastoral-mis-onare, Calea Mântuirii, precum şieditarea volumelor manifestărilorştiinţifice.Prin aceste evenimente, instituţiateologică arădeană se integreazăîn Programul cadru propus spre dez-batere, în anul 2020, de Sfântul Sinodal Bisericii Ortodoxe Române, pre-cum şi în exigenţele ştiinţifice-acade-mice ale învăţământului superior siRomânia.Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. Programulmanifestărilor știinmifice-culturale pe anul 2020
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Recenzie: Pr. Dr. Pavel Vesa, Arhimandritul Patrichie Popescu(1809-1862) – după documente, manuscrise, corespondenmă, Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2019, ISBN: 978-606-9052-06-8, 277 pp. 
Editura Arhiepiscopiei Aradului a

tipărit, în a doua jumătate a acestui an,
o valoroasă monografie dedicată uneia
dintre cele mai remarcabile persona-
lităyi care a patronat secolul al XIX-lea,
Arhimandritul Patrichie Popescu.
Lucrarea a fost elaborată de istoricul
bisericesc, vrednicul de pomenire Pr.
Dr. Pavel Vesa, neobosit ostenitor și
prolific autor în arealul istoriografie
ecleziastice locale și nayionale. 

Despre viaţa şi activitatea arhi-
mandritului Patrichie Popescu s-a
scris destul de puţin şi fără a se insis-
ta asupra perioadei când a administrat
Episcopia Aradului, perioadă pe care
o socotim a fi cea mai importantă din
parcursul său ecleziastic. Cartea de
fayă se constituie într-o monografie
completă care abordează întreaga bio-
grafia și activitate a marelui arhiman-
drit, precum și implicayiile acesteia în
viaya bisericească și nayională din
păryile de vest a yării, relayiile lui cu
marile personalităyi ale vremii, dar și
poziyia lui de mare apărător și luptător
al drepturilor românilor. Impresio-
nanta viayă și activitate expuse și ana-
lizate în prezenta monografie desco-
peră cititorului, în aceeași măsură și

specialistului, una dintre personali-
tăyile cel mai de seamă ale istoriei
eclesiastice și nayionale, scoasă din
arhivele și scrierile vechi și valorifi-
cată într-o dimensiune istorico-anali-
tică. Tipărirea acestei lucrări este mai
mult decât salutară în contextul împli-
nirii a 210 ani de la nașterea arhiman-
dritului Patrichie Popescu.

Prezentul volum se deschide prin
evidenyierea reperelor istoriografice
legate de viaya și activitatea
arhimandritului Patrichie Popescu,
de la simple menyiuni în diverse
lucrări de specialitate și monografii
până la studii și articole care abor-
dează unul dintre aspectele activi-
tăyii sale. După această introducere
urmează expunerea capitolele
lucrării structurate în funcyie de prin-
cipalele etape ale parcursului său
biografic, intelectual, clerical și
administrativ-bisericesc, în mod cro-
nologic. Informayiile prezentate sunt
dublate de documente de arhivă, dar
și interpretate în contextul epocii de
atunci și actualizate într-o cheie
interpretativ-analitică. Partea a doua
a lucrării se constituie într-o înșirui-
re de documente, aproximativ
exhaustivă, legate de viaya și activi-
tatea arhimandritului Patrichie
Popescu, ceea ce oferă noi perspec-
tive pentru cercetarea istorică, puse
la îndemână, cu meticulozitate, de
părintele Pavel Vesa.

Lucrarea evidenyiază pe de-o
parte, personalitatea arhimandritului
Patrichie Popescu și contextul social,

politic și bisericesc, de la mijlocul
secolului al XIX-lea, iar pe de altă
parte, valoroasa contribuyie în dome-
niul istoriei ecleziastice arădene și
nayionale a neobositului istoric și slu-
jitor Pr. Dr. Pavel Vesa (1955-2013),
trecut la Domnul mult prea devreme.
A rămas în urma lui o bogată și valo-
roasă operă care așteaptă să fie valo-
rificată la adevărata ei dimensiune.
Abordarea academică a unor teme ine-
dite din istoria bisericii locale, pre-
cum și a unor personalităyi marcante
din arealul ecleziastic arădean îl
înscrie, pe părintele Pavel Vesa, în
galeria marilor istorici bisericești
locali și nayionali.

O parte din prolifica sa operă a
rămas nepublicată. Prin amabilitatea
distinsei doamne preotese Florica
Vesa am avut acces la manuscrisul
acestei monografii, în format electro-
nic. Ne-a revenit corectarea și revi-
zuirea manuscrisului, precum și actua-
lizarea bibliografiei și a notelor
bibliografice, aceasta fiind contribuyia
noastră la tipărirea prezentei lucrări.
Adăugăm și bucuria editării celei de a
doua lucrări a părintelui Pavel Vesa,
prima fiind legată de monografia

Catedralei Vechi din Arad (Pr. dr.
Pavel Vesa, Spiritualitate ortodoxă
arădeană. Istoricul Parohiei Ortodo-
xe Române Arad-Centru, Editura
Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2015,
ISBN: 978-606-92750-7-8, 276 p.)

Mulyumiri se cuvin a fi aduse
Înaltpreasfinyitului Arhiepiscop Timotei
al Aradului pentru binecuvântarea
acordată de a publica această monogra-
fie în Editura Arhiepiscopiei Aradului,
precum și Preacuviosului Protos. Dr. Ius-
tin Popovici, consilier cultural al Arhie-
piscopiei Aradului, pentru îndeplinirea
formalităyilor legate de publicarea pre-
zentului volum. Mulyumiri, totodată, și
Domnului Director al Bibliotecii Judeye-
ne „A. D. Xenopol” Arad, Dr. Doru
Sinaci, pentru tipărirea acestei lucrări.

Lucrarea a fost lansată în deschi-
derea Conferinyei Nayionale „Studii și
comunicări din Banat-Crișana” (Con-
ferinyă dedicată Zilei Nayionale a
României, 28-29 noiembrie 2019),
organizată de Academia Română,
Filiala Timișoara – Institutul de Studii
Banatice „Titu Maiorescu” și Biblio-
teca Judeyeană „Alexandru D. Xeno-
pol” Arad.Protos. lect. dr. Nicolae M. Tang

SLUJIRI CHIRIARHALE 
Anul Nou 2020 sărbătorit dearădeniNoaptea de Anul NouÎn noaptea dintre ani, Înaltpreas-finţitul Părinte dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat înmijlocul clerului şi credincioşilorprezenţi în număr mare la CatedralaArhiepiscopală „Sfânta Treime” dinArad. Respectând hotărârea SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române, aoficiat Slujba la trecerea dintre ani,înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni.Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvântde învăţătură în care a evidenyiat sub-limul slujbei prin mulyumirea adusă luiDumnezeu pentru toate cele de folosrevărsate în cursul anului încheiat șirugăciunii pentru sporirea lor pe viitorspre slava Sa și propășirea tuturor.Lucrarea credincioșilor într-un timp șispayiu aflat în stăpânirea lui Dumnezeuare garanyia permanentă a binelui de real-izat în lume.Sfânta Liturghie Arhierească la Cat-edrala ArhiepiscopalăÎn prima zi a Anului Nou civil cândBiserica Ortodoxă sărbătoreşte Tăiereaîmprejur cea după Trup a Domnului şipe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscop-ul Cezareei Capadociei, Înaltpreasfinţi-tul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârşit DumnezeiascaLiturghie a Sfântului Vasile cel Mare înCatedrala Arhiepiscopală din Arad, înfruntea soborului preoţilor şi diaconilorslujitori. Din sobor au făcut parte Pr.Simion Mladin, eclesiarhul catedralei,Pr. Gheorghe Gogan, Pr. Mircea Cricov-ean, Arhid. Tiberiu Ardelean, inspectorbisericesc, Arhid. Claudiu Condurache şiArhid. Alexandru Tiulea.Cuvântul de învăţătură al Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei pus subtitlul ,,Înnoirea făpturii” (rostit în bazacitirilor scripturistice: Col. 2; Luca 2) afost rostit în continuarea cuvântului de laslujba din noaptea dintre ani, în care afăcut referire la înyelesul sărbătorii Cir-cumciziunii în Vechiul Testament, caprefigurare a botezului în Noul Testa-ment, îmbrăcarea în Hristos Domnul

prin dezbrăcarea de omul cel vechi pen-tru o viayă nouă spirituală, exemplificatăcu aceea a Sfântului Vasile cel Mare,valorificând mulyimea darurilor primatede la Dumnezeu spre folosul obștesc.Totodată, Chiriarhul arădean a arătat fap-tul că anul 2020 este proclamatdrept Anul omagial al PastoraGieiPărinGilor și Copiilor, urmărindu-se înacest sens evidenţierea reperelor bibliceși patristice privitoare la pastoraţiapărinyilor și copiilor, precum și sublin-ierea rolului educaţiei creștine în soci-etatea contemporană și Anul Comemo-rativ al Filantropilor OrtodocșiRomâni, în Patriarhia Română.Totodată, Chiriarhul arădean a arătatfaptul că anul 2020 este proclamatdrept Anul omagial al PastoraGieiPărinGilor și Copiilor, urmărindu-se înacest sens evidenţierea reperelor bibliceși patristice privitoare la pastoraţiapărinyilor și copiilor, precum și sublin-ierea rolului educaţiei creștine în soci-etatea contemporană și Anul Comemo-rativ al Filantropilor OrtodocșiRomâni, în Patriarhia Română.Îndătinata recepţie de Anul Nou laReședinGa ArhiepiscopalăÎn seara zilei, la reşedinţa eparhialăa avut loc îndătinata recepţie, oferită decătre Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop Timotei preoţilor şi credincioşilordin municipiul Arad de Anul Nou. Înalt-preasfinyia Sa a fost înconjurat de părinyiiconsilieri, stareyi și stareye, angajayii Cen-trului Eparhial și câyiva credincioși maiapropiayi Centrului eparhial.Chiriarhul le-a mulyumit celorprezenyi pentru urările transmise, binecu-vântându-i pe toyi și mulyumindu-le pen-tru participarea an de an la această agapăde început de an.Duminica dinaintea BotezuluiDomnului la Catedrala Arhiepiscopală din AradÎn Duminica dinaintea BotezuluiDomnului, 5 ianuarie 2020, Chiriarhularădean, Înaltpreasfinyitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, a participatla Sfânta și Dumnezeiasca Liturghiesăvârșită de către un sobor de preoyi șidiaconi în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad.Cu acest prilej, Chiriarhul arădean arostit un cuvânt de învăyătură despre

,,Calea adevăratei vieGi” (cf.citirilorscripturistice: 2 Tim. 4; Mc. 1; In. 14, 6),adică a renașterii spirituale, a regăsiriiinterioare, în afara alunecării Pro-topărinyilor creayi de Dumnezeu spreînveșnicire, spre un cer și pământ nou încare stăpânește desăvârșirea binelui.Aceasta prin pilda și darul ceresc, cudobândirea adevăratei staturi, aceea abărbatului desăvârșit, la măsura vârsteideplinătăyii lui Hristos (cf. Efeseni 4,13), a subliniat Înaltpreasfinyia Sa.La finalul slujbei, Înaltpreasfinyia Sai-a binecuvântat pe credincioșii prezenyila Sfânta Liturghie din ziua de Ajun aBobotezei.Praznicul Botezului Domnuluisărbătorit de arădeniÎn ziua praznicului Botezului Dom-nului, luni, 6 ianuarie 2020, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a oficiat Sfânta Liturghie înCatedrala Arhiepiscopală „SfântaTreime” din Arad, în fruntea unui soborde preoţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte Pr. SimionMladin, eclesiarhul catedralei, Pr. Ghe-orghe Gogan, Pr. Mircea Cricovean,Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector bis-ericesc, Arhid. Claudiu Condurache şiArhid. Alexandru Tiulea.Sute de credincioşi au participat lasfânta slujbă pentru a-şi lua AghiasmăMare sfinţită în această mare zi depraznic.Cuvântul de învăyătură, rostit decătre Înaltpreasfinyitul Părinte Timotei,a fost pus sub titlul ,,Glasul Domnului”(în baza citirilor scripturistice alepraznicului: Tit 2-3; Matei 3) la care serăspunde prin glasul rugăciunii înălyatSfintei Treimi. Imnul praznicului dăînyelesul a ceea ce este Epifania,Arătarea Sfintei Treimi, prin glasulPărintelui ceresc, mărturisitor al iubiriifayă de Fiul Său ce Se botează și adeveritprin Duhul Sfânt, spre urmare de cătrecredincioși prin Sfânta Taină a intrării înBiserică și împlinirea îndatoririlorcreștinești.După Sfânta Liturghie, Arhiepis-copul Aradului, înconjurat de soborulslujitor, a săvârşit Slujba de sfinţire aApei celei mari.În încheiere, Înaltpreasfinţitul Tim-otei a adresat credincioşilor prezenţi în

număr impresionant, părinteşti binecu-vântări şi doriri de propăşire materială şispirituală.Credincioşii prezenyi în număr mare,cu multă răbdare şi în bună rânduială, auluat Aghiasmă Mare din vasele anumerânduite pe platoul din faţa CatedraleiArhiepiscopale.IPS Părinte Timotei i-a felicitatpe credincioșii sârbi din Arad,cu prilejul CrăciunuluiMaryi, 7 ianuarie 2020, cândprăznuim ,,Soborului Sfântului IoanBotezătorul”, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a par-ticipat la Sfânta Liturghie săvârşită deun sobor de preoţi şi diaconi, în Cate-drala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”din Arad.Spre finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţia Sa, continuând o tradiţie dezeci de ani, a dat răspuns invitaţieicomunităţii ortodocşilor sârbi din Arad,participând la Sfânta Liturghie săvârşităcu ocazia Crăciunului pentru credincioşiiortodocşi sârbi, în Biserica OrtodoxăSârbă din Arad-Centru, de către PărinteleOgnean Plavşici, protopopul sârbilor dinArad.Cu acest prilej, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, în virtutea unităyii șifrăyietăyii dintre bisericile ortodoxe suroripentru întărirea credinyei, a transmistuturor credincioşilor ortodocşi sârbi unmesaj de felicitare, doriri de propăşirematerială şi spirituală şi sărbători cubucurie.Duminica după Botezul Domnului la Catedrala Arhiepiscopală din AradÎn Duminica după Botezului Dom-nului, 12 ianuarie 2020, Chiriarhularădean, Înaltpreasfinyitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, a participatla Sfânta și Dumnezeiasca Liturghiesăvârșită de către un sobor de preoyi șidiaconi în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad.Cu acest prilej, Chiriarhul arădean arostit un cuvânt de învăyătură pus subtitlul ,,Darurile Sfintelor Sărbători” (înbaza citirilor scripturistice ale duminicii:Efeseni 4; Matei 4), de la Dumnezeupentru fiecare credincios, potrivitchemării fiecăruia spre desăvârșire, spre

care ne îndeamnă și imnografia zilei trib-utară citirilor biblice: harul mântuitorarătat tuturor oamenilor (cf. Tit 2, 11).Astfel creștinii sunt îndemnayi a se întăripe piatra credinyei Bisericii spre faptebune pentru folosul personal și obștesc.Începutul propovăduirii Mântuitoruluieste legat de cel al Sfântului Ioan Boteză-torul privitor la pocăinyă și care sedovedește în Sfânta Taină a Bisericii. Învederea îmbunătăyirii continue a fiinyeiomenești legăturile de familie își au oînsemnătate deosebită, respectând datori-ile reciproce dintre părinyi și copii așacum insistă și prevederile anului omagialînceput.PrezenFă arhierească la SfântaLiturghie oficiată în bisericadin GurahonFDuminică, 19 ianuarie 2020, biseri-ca cu hramul ,,Buna Vestire” din Paro-hia Gurahony, Protopopiatul Sebiș, adevenit neîncăpătoare pentru mulyimeade preoyi, credincioși, oficialităyi cen-trale, judeyene și locale, care au venit săînalye rugăciuni pentru odihna sufletuluicelui ce a fost vrednicul de pomenirePreotul Iconom Stavrofor Crăciun-DorelMoy, trecut la cele veșnice, miercuri, 15ianuarie 2020.Cu acest prilej, Sfânta Liturghie afost săvârșită în biserica parohială, decătre un sobor de preoyi și diaconi, înprezenya Întâistătătorului eparhiei, aÎnaltpreasfinyitului Părinte ArhiepiscopTimotei. Cuvântul de învăyătură rostit laSfânta Liturghie de către Înaltpreasfinyi-tul Părinte Timotei a fost pus sub titlul,,Îndemn spre mulGumire” (cf. citirilorscripturistice Col. 1; Lc. 17) adusă luiDumnezeu în orice împrejurare a vieyii,mai mult sau mai puyin bună, întrucâtnumai El, ca Dătător al vieyii, știe ce estede folos acesteia. Cazania zilei dă cuprisosinyă pilduire ca aceea a DreptuluiIov, iar istoria bisericească, aceea a Sfân-tului Ioan Gură de Aur. Slujirea pre-oyească însăși, nu întrelasă datoria de amulyumi pentru darurile cerești, tocmaipentru ca fiecare credincios să dobân-dească simyământul mulyumirii pentruorice lucrare bună împlinită, cunoscândcă are neîncetat parte de ajutorul luiDumnezeu. Continuare în pagina 5



Urmare din pagina 4După Sfânta Liturghie, în bisericaparohială ctitorită în vremea părinteluiDorel Moy, unde a fost paroh timp de treidecenii, Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, înconjuratde un sobor de aproximativ 60 de preoyiși diaconi din întreaga Eparhie a Aradu-lui și din alte Eparhii, a oficiat slujba deînmormântare a părintelui iconom-stavrofor Crăciun-Dorel Moy. Sfântul Maxim Mărturisitorul,cinstit de studenFii teologi dinAradParaclisul Facultăţii de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” din Aradşi-a sărbătorit maryi, 21 ianuarie, ocroti-torul spiritual, pe Sfântul Cuvios MaximMărturisitorul. Sfânta Liturghie a fostsăvârşită de un sobor de preoţi, înprezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Tim-otei, Arhie piscopul Aradului, care a ros-tit la final un cuvânt de binecuvântare.Pomenirea Sfântului Maxim Măr-turisitorul a început în ajun prinsăvârşirea slujbei Privegherii de către unsobor de preoţi de la Facultatea deTeologie. A doua zi, în ziua pomeniriiocrotitorului spiritual, au fost săvârşiteslujba Acatistului Sfântului Maxim şiSfânta Liturghie, la care a fost prezent şiÎnaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei.În cadrul Sfintei Liturghii, chiriarhula rostit cuvântul de învăţătură, deosebitde bogat în conţinut, atât prin adâncimeacugetării teologice cât şi prin îndem-nurile părinteşti deosebit de sensibile ceau fost adresate celor prezenţi. CuvântulIerarhului a fost pus sub titlul ,,Mărtur-isire ortodoxă”, adică despre învăyăturaSfântului Maxim Mărturisitorul în con-textul controverselor vremii sale pentruîntărirea credinyei. În Săptămâna derugăciune pentru unitatea credinyei, doc-trina sfântului, cât și pilda vieyii sale,îndeamnă la mărturisirea continuă șifidelitatea fayă de învăyătura dreptei cred-inye și trăirea conformă voii lui Dum-nezeu. Hramul paraclisului Facultăyii deTeologie dovedește și credincioșilornecesitatea de a păstra toate cele rân-duite potrivit tradiyiei ortodoxe precum șisârguinya ucenicilor în ale teologiei de aaprofunda sub îndrumarea dascălilor lortoate cee spre mântuire.La sfârşitul Sfintei Liturghii a fostsăvârşită o slujbă de pomenire pentruprofesorii facultăţii şi ctitorii sfântuluilocaş, adormiţi în Domnul.În încheiere, părintele lector dr. Şte-fan Negreanu, preot slujitor la acest par-aclis, a mulţumit ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei pentrudragostea părintească arătată studenţilorşi credincioşilor sfântului locaş, dar şipentru cuvântul de învăţătură rostit, felic-itându-l anticipat, cu prilejul prăznuiriiSfântului Apostol Timotei, ocrotitorulduhovnicesc al Înaltpreasfinyiei Sale.Sfântul Sava al Serbieisărbătorit de credincioșii ortodocși sârbi din Arad
Sâmbătă, 25 ianuarie 2020, clericii și

credincioşii ortodocşi sârbi din Arad l-au
prăznuit pe Sfântul Sava Nemanja,
primul arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe
Sârbe, întemeietorul şcolilor sârbeşti, al
statalităţii şi al diplomaţiei sârbe.Cu acest prilej, în biserica cu hramul,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, a Paro-hiei Ortodoxe Sârbe Arad-Centru, a fostsăvârşită Sfânta Liturghie arhierească decătre doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe. Lainvitaţia Preasfinţitului Luchian Pan-telici, Episcop al Ungariei și adminis-trator al Episcopiei Ortodoxe Sârbe aTimişoarei şi a comunităţii credincioşilorortodocşi sârbi din Parohia Arad-Centru,păstoriţi de părintele protopop OgneanPlavşici, la Sfânta Liturghie a participatşi Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, însoyit de Pro-tos. Iustin Popovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, Pr. PompiliuGavra, Directorul Seminarului Teolo gic

Ortodox din Arad și Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial. Ierarhii,înconjuraţi de soborul de preoţi şi dia-coni, în prezenţa numeroșilor credincioșiortodocşi sârbi dar și români, l-au săr-bătorit pe Sfântul Ierarh Sava (1175–1235).Răspunsurile liturgice au fost oferitede Corul preoyilor ortodocși sârbi dinProtopopiatul Arad. La sfânta slujbă, pelângă numărul însemnat de credincioși,au participat și domnul Vladan Tadic,consul general al Serbiei, cu sediul laTimișoara, domnul Ognean Cristici,Președintele Uniunii Sârbilor din Româ-nia și domnul Sergiu Bîlcea, Vicepreșed-intele Consiliului Judeyean Arad.La finalul slujbei, Ierarhul sârb aexprimat în cuvinte alese legăturilefrăţeşti ale clerului şi credincioşilor sârbidin Arad şi Banat cu ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei, statornicitede-a lungul anilor, mulyumindu-i toto-dată pentru că întotdeauna participă laaceastă sărbătoare, și nu numai, a comu-nităyii ortodoxe sârbe din Arad.Chiriarhul arădean, Înaltpreasfinyit-ul Părinte Arhiepiscop Timotei a mulyu-mit Ierarhului sârb pentru invitayie șipentru bunele relayii ce există între Bis-erica Ortodoxă Română și cea Sârbă,mai ales în aceste păryi de yară.După acest moment a avut loc obi-ceiul numit „tăierea colacului” și o slu-jbă de pomenire a ctitorilor bisericii sâr-bești din Arad, între care a fost pomenitSava Tekelija (1761-1842), care esteînmormântat în interiorul bisericii. SavaTekelija a fost patriot sârb și strănepot alctitorului bisericii, a căpitanului JovanPopovic Tekelija. Tăierea colacului esteun frumos obicei sârbesc care a fost pre-luat de-a lungul timpului şi de către unelecomunităţi ortodoxe româneşti. Sărbă-toarea s-a încheiat cu un recital depricesne și poezii.Slujire Arhierească și distin-cFie în biserica din incinta Spitalului JudeFean AradÎn Duminica a 32-a după Rusalii (alui Zaheu), Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului apoposit în biserica cu hramul „SfântaCuvioasa Parascheva”, din incinta Spi-talului Clinic Judeyean de Urgenyă Arad.Cu acest prilej, Chiriarhul arădean asăvârșit Sfânta și DumnezeiascaLiturghie, înconjurat de un sobor de pre-oyi și diaconi, în prezenya a numeroșicredincioși, a reprezentanyilor din parteainstituyiei medicale și a bolnavilor dinspital.Cuvântul de învăyătură rostit de cătreÎnaltpreasfinyitul Părinte Timotei a fostdespre ,,Simyământul cercetării divine”(în baza citirilor scripturistice: I Tim. 4,Luca 19), învederat în Sfânta Scriptură șiSfânta Tradiyie, este nutrit cu grijă decredincioși. Chiar din literatura popu-lară reiese umblarea lui Dumnezeu înlume spre cercetarea păsurilor omenești.Pelerinajele însele fiind mărturia dor-inyei de-a merge pe urma pașilor Mân-tuitorului. Dumnezeu este însă pretutin-deni și pronia sfântă păzește întreagalume, atât cea văzută cât și cea nevăzută.Apostolul zilei îndrumă pe Timotei,ucenicul Sfântului Pavel, a fi permanentla datorie. În Sfânta Evanghelie vameșulZaheu, privit cu neîncredere de cătreconcetăyeni, se desprinde de pe caleaobișnuită spre a se sui într-un sicomor cepoartă gândul la pomii raiului și sim-bolul lor la corabia lui Noe, amintindBiserica lui Dumnezeu, sau la lemnulSfintei Cruci a Jertfei mântuitoare. De peaceasta, el primește pe Mântuitorul încasa sufletului său spre a se împărtășicu pocăinyă din ospăyul darurilorStăpânului ceresc. Cadrul evanghelicredă și pe acela al bisericii de lemn, înformă de corabie, din incinta spitalului,casă a vindecării.În cadrul slujbei, Părintele VasileCucu, secretar eparhial și slujitor înaceastă biserică din incinta spitalului, afost hirotesit întru iconom-stavrofor.

La finalul slujbei s-au binecuvântatprinoasele puse în cinstea Sfântului Ier.Grigorie Teologul, care a fost pomenit înaceastă săptămână, și ale cărui moaștesunt așezate într-o raclă la loc deînchinare în această biserică. Ele au fostprimite în dar de la Eminenya Sa Cardi-nalul Angelo Comastri, Vicarul Gener-al al Sanctităyii Sale pe lângă CetateaVaticanului.Răspunsurile liturgice au fost oferitede Grupul vocal ,,Sfântul Ioan Hrisos-tom”, condus de domnul prof. PaulKrizner.Înaltpreasfinţia Sa a transmis tutur-or credincioșilor prezenyi, conduceriiSpitalului arădean, precum și bolnavilorde pe paturile de suferinyă, purtarea sa degrijă, rugând totodată pe Bunul Dum-nezeu pentru toyi cei care se ostenesc încadrul acestei instituyii medicale.Părintele Vasile Cucu i-a mulyumitÎnaltpreasfinyiei Sale pentru popasul desuflet făcut în mijlocul celor aflayi însuferinyă și pentru distincyia oferită,asemenea și celorlalyi părinyi împreună-slujitori. Hramul școlilor teologice arădene Pomenirea Sfinyilor Trei IerarhiVasile cel Mare, Grigorie Teologul șiIoan Gură de Aur, a constituit și anulacesta prilej de sărbătoare pentru școlileteologice din eparhia Aradului, ca de alt-fel pentru toate școlile teologice dincuprinsul Patriarhiei Române.Dumnezeiasca Liturghie a fostsăvârșită de către ÎnaltpreasfinyitulPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopal Aradului, în Catedrala Veche, fiindprecedată de slujba Utreniei. Din soborulslujitorilor au făcut parte: Pr. prof. univ.dr. Cristinel Ioja, decanul Facultăyii deTeologie, Protos. lect. univ. dr. IustinPopovici, consilier cultural, Pr. Pompil-iu Gavra, directorul Seminarului Teo-logic din Arad, Arhid. Mircea Proteasa,consilier economic, Arhid. asist. univ.dr. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial,precum și ceilalyi profesori ai facultăyii șiseminarului.Cuvântul de învăyătură a fost rostitde către Înaltpreasfinyitul PărinteArhiepiscop Timotei, care a evidenyiatpe scurt biografia celor trei ierarhi, pre-cum și principalele lor contribuyii lateologia și viaya Bisericii.Răspunsurile liturgice au fost datede către studenyii teologi și elevii semi-nariști conduși de prof. Ștefan-AdrianBugyi.După săvârșirea Sfintei Liturghii,Înaltpreasfinyia Sa, înconjurat de soborulde preoyi și diaconi, a săvârșit slujba depomenire pentru ierarhii, dascălii, stu-denyii și ostenitorii școlilor teologice ară-dene.După finalul cuvântării Pr. prof. dr.Cristinel Ioja, decanul Facultăyii deTeologie a adresat cuvânt de mulyumireÎnaltpreasfinyitului Părinte ArhiepiscopTimotei pentru purtarea de grijă și atenyiadeosebită acordate celor două școli deteologie din eparhia Aradului.După aceasta, au urmat activităyileacademice și artistice care s-au desfășu-rat în Aula Facultăyii de Teologie. Laprezidiul manifestării s-au aflat: Înalt-preasfinyitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, Prof. univ. dr. RamonaLile, rectorul Universităyii ,,AurelVlaicu” din Arad, Pr. prof. dr. CristinelIoja, decanul Facultăyii de Teologie dinArad și Pr. prof. Pompiliu Gavra, direc-torul Seminarului Teologic Ortodox dinArad.Programul religios-cultural a con-tinuat cu susyinerea unei disertayiiprezentată de către Pr. prof. univ. dr.Vasile Vlad, în care a evidenyiat impor-tanya sărbătoririi celor Trei Ierarhi pen-tru școlile teologice. De asemenea, s-aevidenyiat contextul social și cultural încare și-au desfășurat viaya și activitateacei trei mari Părinyi ai Bisericii.A urmat un scurt moment cultural-artistic susyinut de către elevii Colegiu-

lui Nayional ,,Elena Ghiba Birta”, aiSeminarului și ai Facultăyii.În cadrul aceleași manifestări a fostlansat și Anuarul Facultăyii de Teologie,care cuprinde valoroase studii și con-tribuyii știinyifice ale cadrelor didacticedin Facultatea de Teologie arădeană,precum și o cronică a evenimentelor careau avut loc în anul universitar 2018-2019.
AGENDA PREASFINlITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Slujire Arhierească în AjunulBobotezei la MănăstireaHodoș-BodrogÎn Duminica dinaintea BotezuluiDomnului, 5 ianuarie 2020, Preasfinyit-ul Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, s-a aflatîn mijlocul obștii monahale și apelerinilor veniyi la Sfânta MănăstireHodoș-Bodrog pentru a participa la slu-jbele ce se săvârșesc în Ajunul praznicu-lui Botezului Domnului.Cu acest prilej, Preasfinyia Sa asăvârșit Sfânta și DumnezeiascaLiturghie în biserica cu hramul,,Pogorârea Sfântului Duh”, împreunăcu un sobor de preoyi și diaconi. Dinsobor au făcut parte: Părintele GrigorieTimiș, stareyul mănăstirii, Arhim. NestorIovan, Protos. Iustin Popovici, consiliercultural al Arhiepiscopiei Aradului, Pro-tos. Nicolae Tang, lector universitar laFacultatea de Teologie Ortodoxă dinArad și alyi părinyi slujitori.În cuvântul de învăyătură, Ierarhul avorbit despre începutul Evangheliei dupăMarcu, evidenyiind că fiecare dintre celepatru evanghelii au câte un început șiprezentând prologul fiecăreia. Textul dela Marcu pune în lumină persoana Sfân-tului Ioan Botezătorul, lucrarea sa curăyi-toare care anticipă lucrarea și activitateaMântuitorului. Botezul practicat de Ioanera un botez al curăyirii și al pregătirii,chip al botezului creștin și a iertării adusăde Hristos. Mesajul Sfântului Ioandevine actual și pentru noi cei de astăziîndemnându-ne la o viayă curată, la oviayă de comuniune cu semenii noștri.Legătura dintre Ioan Botezătorul și Mân-tuitorul devine model al legăturii noastrecu Biserica. Evanghelia de astăzi pre-fayează și pregătește marele praznic alTeofaniei, a mai arătat Preasfinyia Sa.După Sfânta Liturghie, în bisericăs-a săvârșit slujba Vecerniei după caretot soborul slujitor și credincioșii, înfrunte cu Preasfinyitul Părinte Emilian,au ieșit în curtea mănăstirii unde s-asăvârșit Slujba Aghiasmei celei Mari,după rânduiala arătată în Tipic pentruaceastă zi de ajun a Bobotezei.Preasfinyia Sa, în cuvântul rostitdupă sfinyirea apei, le-a explicat credin-cioșilor puterea harică și tămăduitoarepe care această aghiasmă o are în viayatuturor.La finalul acesteia, Preasfinyia Sa abinecuvântat pe toyi credincioșii cu apăsfinyită, iar aceștia, în bună rânduială, și-au luat în vase Aghiasmă Mare pentru ao duce la casele lor și a sfinyi cu ea toatăcasa și gospodăria.Praznicul Botezului Domnuluisărbătorit la Catedrala Vechedin AradPreasfinţitul Părinte Emilian Crişan-ul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului s-a aflat în ziua prazniculuiBotezului Domnului în mijlocul cleri-cilor şi credincioşilor veniţi în numărmare la Catedrala Veche din Arad. Cuacest prilej, Preasfinţia Sa a săvârşitSfânta Liturghie a Sfântului Vasile celMare, înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi.Din sobor au făcut parte: Pr. TeodorPavel și Arhid. Mircea Proteasa, con-silieri eparhiali, Pr. Flavius Petcuţ, pro-topopul Aradului, Pr. paroh Traian

Micoroi, Pr. Prof. Ioan Tulcan, professoruniversitar la Facultatea de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad șiArhid. Gheorghe Lehaci.În cuvântul de învăţătură, Preas-finţitul Părinte Emilian, a vorbit credin-cioşilor prezenţi despre Botezul Dom-nului și botezul nostru. Preasfinyia Sa amai vorbit și despre numirile date aces-tei sărbători de-a lungul timpului, șianume Teofanie, Epifanie sau Dum-nezeiasca Arătare, iar praznicul poartăși numele de Sărbătoarea Luminilor,după cuvintele troparului: „Cel ce Te-aiarătat Hristoase Dumnezeule și lumea ailuminat, mărire Fie”. În această reve-laGie sau descoperire Dumnezeu a fostînGeles ca Dumnezeul Treime și ca Dum-nezeul iubirii. Ca și creștini ortodocși,care am fost botezaGi, luminaGi și sfinGiGi,avem datoria de-a ne purta în Bisericăca oameni luminaGi de harul lui Dum-nezeu. De asemenea, Ierarhul a explicatcredincioşilor semnificaţia AghiasmeiMari şi folosul ei în viaţa noastrăcreştinească şi a tot ceea ce ne încon-joară.După Sfânta Liturghie, PreasfinţiaSa, înconjurat de soborul slujitor, asăvârşit slujba de sfinţire a Apei celeiMari.La final, sutele de credincioşiprezenyi, cu multă răbdare şi în bună rân-duială, au luat Aghiasmă Mare din vase-le anume rânduite în curtea CatedraleiVechi.Prăznuirea Sfântului Ioan Botezătorul la CatedralaVeche din AradÎn ziua prăznuire a Soborului Sfân-tului Ioan Botezătorul, maryi, 7 ianuarie2020, Preasfinyitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului, a oficiat Sfânta Liturghie înbiserica cu hramul ,,Nașterea SfântuluiIoan Botezătorul” a Parohiei Arad-Cen-tru, în fruntea unui sobor de preoţi şidiaconi.Din sobor au făcut parte: Arhid.Mircea Proteasa, consilier eparhial, Pr.Flavius Petcuy, protopopul Aradului,Arhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial, Pr. Paroh Traian-Ioan Micoroi,Pr. Ioan Tulcan, profesor la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad și Arhid.Gheorghe Lehaci.În cuvântul de învăţătură, Ierarhul avorbit despre viaya și activitatea Sfântu-lui Proroc Ioan Botezătorul. Totodată,Preasfinyia Sa a arătat importanyaprăznuirii acestei sărbători cu precădereîn bisericile puse sub ocrotirea SfântuluiIoan Botezătorul.În cadrul sfintei slujbe mulyime decredincioși, tineri și vârstnici, s-auîmpărtășit cu Sfintele Taine.Credincioșii prezenyi au avut posi-bilitatea să se închine la o părticică dinmoaștele Sfântului Ioan Botezătorul,aflate în vistieria Catedralei Vechi, careau fost puse spre închinare.La final, Preasfinyia Sa i-a felicitat petoyi cei care poartă numele Sfântului Ioanși i-a invitat pe solee pe cei prezenyi lasfânta slujbă, așezându-i ca într-unsobor/adunare al celor ce aduc cinstireacuvenită Sfântului Ioan Botezătorul și îlau ca și ocrotitor.Slujire Arhierească în bisericaParohiei Arad-Grădiște IDuminica după Botezul Domnului aînsemnat pentru credincioșii ParohieiArad-Grădiște I, un moment de realăbucurie duhovnicească, deoarece înmijlocul credincioșilor a poposit Preas-finyitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,care, în biserica cu hramul ,,SfinyiiArhangheli Mihail și Gavriil” a săvârșitSfânta și Dumnezeiasca Liturghie,înconjurat de un sobor de preoyi și dia-coni.Din sobor au făcut parte și Arhid.Mircea Proteasa, consilier economic șiPr. Flavius Petcuy, protopopul Aradului.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5În cuvântul de învăyătură, Ierarhul avorbit despre cele trei ispitiri la care afost supus Mântuitorul, ca o etapă pre-mergătoare propovăduirii Sale, propovă-duire care începe după întemniyareaSfântului Ioan Botezătorul, prăznuit cucâteva zile în urmă. Scopul ieșirii lapropovăduire a Domnului, este bine evi-denyiat de un verset din Evanghelia deastăzi, care este preluat dintr-o profeyie alui Isaia: ,,Poporul care stătea în întuner-ic a văzut lumină mare şi celor ce şedeauîn latura şi în umbra morţii lumină le-arăsărit”. Preasfinyia Sa a vorbit si desprescoaterea lui Dumnezeu din spayiul pub-lic ca un paradox al societăyii de astăzi:,,Creatorul alungat de creaturi”. La finalPreasfinyitul Părinte Emilian a remarcatdinamismul parohiei, dar si faptul camulyi tineri sunt implicayi în activitateaculturală și liturgică.Părintele Paroh Octavian-Mihai Blaja mulyumit Preasfinyiei Sale pentruaceastă vizită pastorală, dar și pentruaprecieri, rugându-l ca și pe viitor săpoposească în mijlocul parohiei.Slujire Arhierească laMănăstirea Arad-GaiÎn Duminica a 29-a după Rusalii, 19ianuarie 2020, Preasfinţitul Părinte Emil-ian Crişanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului a săvârşit SfântaLiturghie în biserica nouă a MănăstiriiArad-Gai, împreună cu un sobor de pre-oţi şi diaconi, în prezenţa obştii mona-hale de maici, condusă de maica stareţăEcaterina Joldeş şi a credincioşilor veniţipentru a participa la sfânta slujbă.În cuvântul de învăţătură rostit,Preasfinyia Sa a vorbit credincioșilorprezenyi despre pericopa evanghelicăcitită în cadrul Sfintei Liturghii, desprevindecarea celor zece leproși. Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși la mulyumireși recunoștinyă fayă de Dumnezeu și debinefăcătorii lor. Adică lui Dumnezeusă-I mulyumim pentru darul vieyii și pen-tru toate darurile primite. De asemenea,avem datoria să le mulyumim părinyilornoștri, dascălilor, duhovnicilor,medicilor, precum și tuturor celor carene-au ajutat în viayă și au contribuit laformarea noastră intelectuală șiduhovnicească.La momentul rânduit, PreasfinyitulPărinte Emilian i-a împărtășit cu SfinteleTaine pe aceia care s-au pregătit, mareparte dintre aceștia fiind copilași.Tot în cadrul slujbei, Preasfinyia Saa rostit o rugăciune pentru PărinteleDorel-Crăciun Moy de la Parohia Gura-hony, care în această duminică a fostînmormântat.La final, Preasfinţia Sa a transmisbinecuvântarea Chiriarhului locului, aÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei, amulţumit maicii stareţe dimpreună cuobştea monahală şi i-a binecuvântat pecredincioşii prezenţi la sfânta slujbă,îndemnându-i pe toyi să participe la Con-certul caritabil ce va avea loc în data de22 ianuarie, ora 18.30, în sala PalatuluiCultural din Arad.Binecuvântare arhierească șirăsplată în Catedrala Vechedin AradÎn Duminica a 32-a după Rusalii, 26ianuarie 2020, Preasfinyitul Părinte Emil-ian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, a oficiat SfântaLiturghie în biserica cu hramul,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” aParohiei Arad-Centru, în fruntea unuisobor de preoţi şi diaconi.În cuvântul de învăţătură, Ierarhulle-a explicat credincioșilor prezenyi căeste bine să adoptăm atitudinea lui ZaheuVameşul, adică să urcăm deasupra gri-jilor şi a păcatelor vieţii pământeşti, pen-tru a privi spre „Lumina lumii”, care esteFiul Său: „Eu sunt Lumina lumii; cel ceîmi urmează Mie nu va umbla în întuner-ic, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8, 12).De asemenea, Ierarhul a arătat că privireadintru înălţime presupune: cunoaştere,bunătate, smerenie, har, generozitate,

conştiinţă curată şi dragoste, pe cândprivirea de sus înseamnă: mândrie, aro-ganţă, ignoranţă, dorinţă de stăpânire,egoism şi dispreţ faţă de semeni. Cel maiînalt loc spiritual dintr-o comunitate estebiserica parohială în care trebuie săurcăm duhovnicește și să poposim, pen-tru ca Domnul Hristos să transfigurezeîntreaga noastră fiinyă pentru a ne mân-tui noi șI casa noastră, asemenea luiZaheu, a îndemnat Ierarhul.În cadrul sfintei slujbe mulyime decredincioși, tineri și vârstnici, s-auîmpărtășit cu Sfintele Taine.La final, Preasfinyia Sa a oferit dinpartea Centrului Eparhial daruri șidiplome de participare tuturor profeso-rilor și copiilor care au urcat pe scena dinsala Palatului Cultural și au cântat laConcertul festiv-caritabil organizat deArhiepiscopia Aradului pentru reabil-itarea Secyiei Pediatrie II a SpitaluluiClinic Judeyean Arad.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

SfinFirea Apei în ziua de Bobotează la MănăstireaHodoș-BodrogÎn ziua de praznic a Botezului Dom-nului, luni, 6 ianuarie 2020, sute de cred-incioşi din tot cuprinsul Banatului şi-auîndreptat paşii spre străvechea mănăstireHodoş-Bodrog pentru a participa laSfânta Liturghie şi la Slujba de sfinţire aAghiasmei celei Mari.Şi-n acest an credincioşii veniţi înnumăr foarte mare au avut ocazia să par-ticipe, în ziua de praznic, la SfântaLiturghie a Sfântului Vasile cel Maresăvârşită de soborul mănăstirii în biser-ica cu hramul ,,Pogorârea SfântuluiDuh”. Din sobor au făcut parte Protos.Grigorie Timiș, stareyul mănăstirii,Arhim. Nestor Iovan, Protos. IustinPopovici, consilier cultural al Arhiepis-copiei Aradului, Protos. Nicolae Tang,lector universitar la Facultatea de Teolo-gie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad, Protos. Macarie Deleu, Ieromon-ahii Veniamin Stan și Macarie xepeș,Arhid. Gherasim Tompa și Ierod. Var-laam Frîncu. Răspunsurile la strană aufost date de obștea mănăstirii.În cuvântul de învăyătură rostit laSfânta Liturghie, Părintele Protos. Nico-lae Tang a arătat că Botezul Domnuluireprezintă începutul propovăduirii Mân-tuitorului. Totodată, prin propriul Săubotez, Mântuitorul a rânduit în BisericăTaina Botezului. Viaya noastrăduhovnicească începe prin botez, așacum lucrarea de mântuire a lumii aînceput prin Botezul lui Hristos.După Sfânta Liturghie a avut locieşirea în procesiune la râul Mureş, aşacum s-a îndătinat la această mănăstire, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei, unde s-asăvârşit slujba Aghiasmei Mari.După săvârşirea slujbei AghiasmeiMari, Părintele Protos. Iustin Popovici aadresat credincioşilor un cuvânt deînvăyătură în care a arătat motivayia pen-tru care se iese lângă Râul Mureș pentrua sfinyi apa în ziua de Bobotează, râu cese află în apropierea sfintei mănăstiri șipe lângă care în trecutul istoric, de-oparte și de alta a lui se aflau mai multemănăstiri. Pe de altă parte, însăși rân-duielile tipiconale îndeamnă preotul săsăvârșească slujba în exteriorul bisericii,lângă un râu, fântână, izvor sau într-unloc frumos amenajat, unde se pregătescşi se împodobesc mai multe vase cu apă.Totodată, părintele a arătat beneficiilefolosirii Aghiasmei Mari în viaya creșt-inului, după cum reiese din rugăciuneace se citește la sfinyirea apei ca fiind,,izvor de nestricăciune, dar de sfinGe-nie, dezlegare de păcate, vindecare deboli, diavolilor pieire, îndepărtarea put-erilor celor potrivnice, plină de putereîngerească. Ca toGi, cei ce se vor stropiși vor gusta dintr-însa, să o aibă sprecurăGireaa sufletelor și a trupurilor, spre

vindecarea patimilor, spre sfinGireacaselor și spre tot folosul de trebuinGă”.În timpul troparului ,,În Iordanbotezându-te…”, au fost eliberaţi treiporumbei, simbol pentru Sfânta Treime.Apele râului Mureş au fost binecu-vântate cu sfânta cruce de către unul din-tre slujitori. La final, credincioşiiprezenţi, într-o bună rânduială şi cumultă răbdare, şi-au luat Aghiasmă Marepe care o păstrează la loc de cinste încasele lor şi o folosesc la nevoie, dupărânduiala Bisericii. Potrivit rânduieliibisericeşti Slujba Aghiasmei Mari sesăvârşeşte atât în ajunul sărbătorii cât șiîn ziua Botezului Domnului.Ierarhii arădeni au săvârșitslujbe de pomenire pentrueroul naFional Mihai EminescuMiercuri, 15 ianuarie 2020, când seîmplinesc 170 de ani de la nașterea poe-tului nayional Mihai Eminescu, dupăSfânta Liturghie oficiată în CatedralaArhiepiscopală din Arad, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, împreună cu un sobor de pre-oţi şi diaconi, din care a făcut parte şiArhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial, a săvârşit o slujbă de pomenirepentru poetul naţional Mihai Eminescu.La finalul acesteia, Chiriarhularădean a vorbit despre importanţacomemorării a 170 de ani de la naştereapoetului naţional Mihai Eminescu pen-tru păstrarea continuă în conştiinţapoporului român a valorii personalităţiisale de geniu cu o contribuţie exemplarăla îmbogăţirea limbii noastre literare, deasemenea, la dezvoltarea terminologieiştiinţifice româneşti, ca om de cultură şiştiinţă, politolog de larg orizont, studiatşi apreciat de cercetători şi specialişti înmaterie. Ca unul mereu în căutarea ade-vărului s-a dovedit şi cel al credinţei,propunând împreună cu Ioan Slaviciconstruirea unei catedrale ortodoxe înBucureşti. Ca cinstire a Maicii Domnu-lui, poetul a compus şi poezia Rugăci-une, pe care, la finalul slujbei depomenire, au interpretat-o Ierarhul dim-preună cu toţi cei prezenţi.În Catedrala Veche din Arad, Preas-finyitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Araduluiîmpreună cu Părinţii consilieri eparhiali:Pr. Teodor Pavel şi Arhid. Mircea Pro-teasa, Pr. Flavius Petcuy, Protopop alAradului, Pr. Cristinel Ioja, decanul Fac-ultăyii de Teologie Ortodoxă din Arad şiPr. Pompiliu Gavra, directorul Semi-narului Teologic Ortodox din Arad, ausăvârșit o slujbă de pomenire pentru poe-tul nayional Mihai Eminescu și pentrutoyi oamenii de cultură ai poporuluiromân, astăzi fiind și Ziua CulturiiNayionale.La această slujbă de pomenire aufost prezenyi și elevii Seminarului Teo-logic Ortodox din Arad, însoyiyi decadrele didactice de la această unitate deînvăyământ.La final, Preasfinyitul Părinte Emil-ian Crișanul a evocat personalitatea poe-tului nayional Mihai Eminescu, care înanul 1868 a poposit o lună în cetateaAradului și a amintit pe corifeii culturiiromâne, trecuyi în veșnicia lui Dum-nezeu.De asemenea, ierarhul a făcut oprezentare a importanţei Zilei CulturiiNaţionale.***Poetul Mihai Eminescu a trecut lacele veșnice în data de 15 iunie 1889, înBucurești. Două zile mai târziu, Emi-nescu a fost înmormântat la umbra unuitei din cimitirul Bellu din Capitală. Afost ales post-mortem (28 octombrie1948) membru al Academiei Române.Depunere de jerbe și coroanede flori de Ziua Culturii NaFionaleDe Ziua Culturii Nayionale au fostdepuse jerbe și coroane de flori la mon-umentu lui Mihai Eminescu de pe stra-da Vârful cu dor, din faya Inspectoratu-

lui Judeyean de Poliyie Arad. La eveni-ment au participat reprezentanyii Inspec-toratului de Poliyie, ai Biroului de Presăal Inspectoratului, reprezentanyiiArhiepiscopiei Aradului, reprezentanyiiȘcolii „Astra” Vagoane etc.Așa cum sublinia PreafericitulPărinte Patriarh Daniel, „Eminescu necheamă azi să iubim limba română, să ocunoaștem temeinic și să o cultivăm cuiubire și respect, ea fiind Patria spiritualăa identităyii și demnităyii noastrenayionale”. Prin lumina și strălucireaeminesciană în toate genurile literare seconturează profilul cultural și sufletesc alunui om de o complexitate, de o reflex-ivitate, de o profunzime și de o marefrumuseye sufletească. Pe drept cuvânteste numit de Tudor Arghezi „SfântulPreacurat al versului românesc”. Pringeniul său, prin intuiyia filosofică și prinethosul și opera sa, prin lumina și tăriaiubirii care emană din fiinya lui, însușiMihai Eminescu a creat pentru posteri-tate un monument și un testament pentrueternitate.Mihai Eminescu evocat la orade ReligieElevii Școlii Gimnaziale „SabinManuilă” din Sâmbăteni, judeyul Arad,au participat, cu prilejul Zilei culturiinayionale, a zilei de naștere a poetuluinayional Mihai Eminescu, la o frumoasăactivitate în cadrul căreia a fost evocatăpersonalitatea marelui poet nayional.Cu acest prilej, elevii au urmărit unmaterial din cadrul secvenyelor TRINI-TAS – Mihai Eminescu, geniu al culturiinaGionale, prin care s-a evidenyiat atașa-mentul, respectul și admirayia lui Emi-nescu pentru Biserica neamului, pe carea văzut-o mereu prezentă în dezvoltareaculturii și identităyii nayionale a poporu-lui român.Născut și crescut în spiritul creștinortodox al unei familii evlavioase, careavea legături strânse cu Biserica și mon-ahismul românesc, Mihai Eminescu arămas, pentru toată viaya, profundpătruns și inspirat de universul spiritualal locurilor natale botoșănene, presăratecu mănăstiri și schituri de viayă sfântă șicu tradiyii populare de o mare frumuseyeartistică.Înfăptuitor al limbii române literaremoderne, Eminescu a înyeles că alături demulte daruri moștenite de la înaintași înpatrimoniul spiritual al neamului româ-nesc, cel mai mare dar este limba nayion-ală în care ne exprimăm identitatea șicomuniunea între generayii, în carechemăm pe Dumnezeu în rugăciune, încare descriem frumuseyile locurilor nataleși ale sufletului românesc.Cunoscând bine viaya și istoriapoporului român, precum și rolul Bis-ericii în dezvoltarea culturii și a limbiiromâne, Mihai Eminescu a apărat adeseaBiserica.În continuarea activităyii, elevii Vîr-ciu Ianis, Semeniuc Paul, Ciudan Pavelși Buga Bianca, au recitat câteva poeziiclasice ale poetului nayional.,,Prin această activitate, am urmăritsă sădesc în conștiinya elevilor rolulimportant pe care l-a avut Mihai Emi-nescu în formarea și dezvoltarea culturiiromânești, dar și legătura, devotamentulși respectul pe care Mihai Eminescu îlavea fayă de Biserică. Atunci când vor-bim despre cultură, în mod necesar nereferim și la Biserică – ea fiind cea carea contribuit în mod decisiv la formarea șidezvoltarea culturii, prin intelectuali deseamă: preoyi, episcopi, mari teologi șiașa mai departe. De aceea, recunoscândtoate aceste contribuyii pe care le-a avutBiserica, Mihai Eminescu numeștefoarte frumos Biserica Ortodoxă,spunând despre ea că este «maica spiri-
tuală a neamului românesc, care a năs-
cut unitatea limbii și unitatea etnică a
poporului»”.Sinaxa monahală a Arhiepiscopiei AraduluiLa Centrul Eparhial a avut loc joi, 16ianuarie 2020, întrunirea sinaxei mona-

hale a Arhiepiscopiei Aradului. Sinaxa s-a bucurat de prezenţa ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei şi a Preas-finţitului Părinte Episcop EmilianCrişanul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului. În cadrul sesiunii inaugurale,Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei a salutat prezenţa Părinţilor Pro-topopi din Arhiepiscopia Aradului laşedinţa sinaxei, evidenţiind dimensiuneapractică de conlucrare dintre Protopopi-ate şi Mănăstiri spre soluyionarea prob-lemelor curente. Printre aceste problemear fi, în aprecierea pastorală a Înalt-preasfinţitului Părinte Arhiepiscop Tim-otei, transformarea unor filii, care sedepopulează într-un ritm vădit, în schi-turi, în viitorul apropiat. Programulsinaxei a continuat prin evidenţiereadimensiunilor misionare a vieţii mona-hale prin prezentarea de către Părinţiistareţi şi Maicile stareţe a unei sinteze aactivităyilor liturgice, gospodăreşti,sociale și culturale ale mănăstirilor șischiturilor. Preasfinţitul Părinte EpiscopEmilian a apreciat activitatea social-filantropică, precum şi activitatea în gen-eral a mănăstirilor transmisă şi comuni-cată Centrului Eparhial. Dimensiuneaculturală a sinaxei a fost reliefată princitirea Mesajului Preafericitului PărintePatriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Orto-doxe Române, la proclamarea Anuluiomagial şi Comemorativ 2020. În con-tinuare, a urmat prezentarea unei temelegată de tematica „Anul omagial al pas-torayiei părinyilor și copiilor”, prin refer-atul „Căsătorie şi Monahism în teologiaSfântului Ioan Gură de Aur”, susţinutde Arhim. Teofan Mada.  Părintele Con-silier Iustin Popovici şi PreaonoraţiiPărinţi Protopopi Flavius Axente-Petcuţ,Alexandru Bota, Adrian Zaha, şi NeluMercea au participat la discuţiile dinjurul temelor sinaxei monahale. FiecarePărinte Protopop a evidenţiat în parteparticularităţile unor probleme adminis-trative şi pastorale din parohiile şi filiilelor. La finalul sinaxei, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei şi Preas-finţitul Părinte Episcop Emilian aumulyumit tuturor stareţilor şi stareţelormănăstirilor şi schiturilor din EparhiaAradului pentru activitatea depusă înanul 2019, pentru prezenţa şi conlucrareaîn cadrul sinaxei monahale, dorindu-leîmplinirea cu succes a tuturor activităţilorpropuse pentru anul în curs 2020.Arhiepiscopia Aradului are 9Așezăminte monahale (Hodoș-Bodrog,Arad-Gai, Feredeu, Bodrogu-Vechi,Tămand, Almaș, Roșia, Moneasa șiMetocul Radna), în care vieyuiesc 43 demonahi şi monahii.Lucrările Consiliului Eparhialal Arhiepiscopiei AraduluiÎn ziua de vineri, 17 ianuarie a.c., lareședinya arhiepiscopală din Arad s-audesfășurat lucrările Consiliului eparhialal Arhiepiscopiei Aradului. La invitaţiaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, la ședinyă a fostprezent Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan,Mitropolitul Banatului, continuându-seastfel o tradiţie existentă în MitropoliaBanatului.De asemenea, alături de cei doi Înalt-preasfinyiyi Părinyi, la ședinyă a fostprezent și Preasfinyitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului.În cadrul şedinţei Consiliuluieparhial pe ordinea de zi a fostprezentarea şi analizarea Rapoartelorasupra activităţii administrativ-bis-ericeşti, cultural- pastorale, economice,de asistenţă social-filantropică și de pat-rimoniu și construcyii bisericești dineparhie, în anul 2019. Membrii Consil-iul Eparhial, împreună cu membrii Per-manenţei Consiliului Eparhial şi PărinţiiProtopopi au avut ca principal punct peordinea de zi audierea, analizarea şidefinitivarea Rapoartelor Generale aleSectoarelor administraţiei eparhiale, învederea prezentării acestora spre ratifi-care Adunării Eparhiale.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Astfel, părinyii consilieri au prezen-tat Rapoartele generale privind activi-tatea desfășurată în anul 2019 în cadrulsectoarelor pe care le coordonează.Înaltpreasfinţitul Părinte MitropolitIoan în cuvântul său a apreciat în modpozitiv toate activităţile desfăşurate înanul precedent sub Arhipăstorirea şiîndrumarea Chiriarhului locului şi aaccentuat importanţa intensificării acţiu-nilor bisericeşti în viaţa credincioşilorprintr-o bună conlucrare între ostenitoriiCentrului Eparhial şi preoţimeaarădeană. Părintele Mitropolit a dat câte-va îndrumări la problemele curente careintră în competenţa acestui for delibera-tiv eparhial. Tot în acest context, Mitro-politul Banatului a amintit că în acest an2020 va avea loc Întâlnirea Internayion-ală a Tinerilor Ortodocși (ITO) la Tim-ișoara și a făcut apel la participarea tiner-ilor arădeni în număr mare pe totparcursul manifestărilor.În încheiere ÎnaltpreasfinţitulArhiepiscop Timotei a mulţumit Înalt-preasfinyitului Părinte Mitropolit Ioanpentru participarea la această ședinyă șipentru toată purtarea de grijă fayă deEparhia Aradului, precum și tuturormembrilor Consiliului eparhial pentrucontribuţia adusă în ogorul Bisericii înanul trecut.ȘedinFa Adunării Eparhiale aArhiepiscopiei AraduluiSâmbătă, 18 ianuarie a.c., în sala fes-tivă a Centrului Eparhial s-au desfăşuratlucrările Adunării Eparhiale, organuldeliberativ suprem pentru toate prob-lemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimonialeale eparhiei.Lucrările au fost precedate, conformrânduielii statornicite, de slujba de Te-Deum, oficiată de către PreasfinyitulPărinte Emilian Crișanul, înconjurat deun sobor de preoţi și diaconi, în para-clisul ,,Sfânta Treime” al reşedinţeiarhiepiscopale, în prezenţa Înaltpreas-finţitului Părinte Arhiepiscop Timotei şia membrilor Adunării Eparhiale şi Per-manenţei Consiliului Eparhial, la careau participat şi reprezentanţi aiautorităţilor centrale şi locale, precum şiai unor instituţii de cultură din Arad.După aceasta, în cadrul comisiilor,după analizarea Rapoartelor Generalede activitate, au fost elaborate Proiectelede Hotărâri, după care s-au întrunit însala festivă de la Centrul eparhial.În cuvântul rostit la deschiderealucrărilor, Înaltpreasfinţitul Timotei,Arhiepiscopul Aradului, PreşedinteleAdunării Eparhiale, după ce a salutat pecei prezenţi, a prezentat, într-o retro-spectivă sintetică, cele mai importanterealizări administrative, cultural-pas-torale, sociale şi economice ale eparhieicare au marcat anul omagial și comem-orativ 2019, atât de important pentruCetatea Aradului. De asemenea, s-aucreionat câteva dintre coordonatele pecare se vor axa activităţile eparhiale dinanul 2020, în lumina programului- cadruelaborat de către Sfântul Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române pentru Anulomagial 2020, ,,An omagial al pas-toraţiei părinţilor şi copiilor” și ,,Ancomemorativ al filantropilor ortodocşiromâni”.După citirea mesajelor îndătinate, defiască ascultare şi conlucrare la întărireavieţii bisericeşti, transmise din plenulAdunării Eparhiale, Întâistătătorului Bis-ericii noastre, Preafericitului PărintePatriarh DANIEL şi ÎnaltpreasfinţituluiIOAN, Mitropolitul Banatului şi a Pro-cesului-Verbal al ultimei şedinţe, au fostcitite Proiectele de Hotărâri în plenulAdunării Eparhiale. Proiectele dehotărâri au fost aprobate în unanimitate,devenind astfel acte normative cu aplic-abilitate în întreaga eparhie.În cadrul ședinyei a fost evidenţiatăatât de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop Timotei cât şi de Preasfinţitul PărinteEpiscop Emilian realizarea unui proiect-program pentru sărbătorirea „Zilelor

Sfântului Sava Brancovici”, de la a căruinaştere se împlinesc 400 de ani, în orașulIneu.În încheiere ÎnaltpreasfinţitulArhiepiscop TIMOTEI a mulţumit tutur-or membrilor Adunării Eparhiale pentrucontribuţia adusă bunei desfăşurări alucrărilor, cu îndemnul ca cele propusesă devină înfăptuire, spre folosul întregiieparhii.ActivităFi social-filantropice în Arhiepiscopia Aradului, înanul 2019Lucrarea Bisericii OrtodoxeRomâne pe tărâm social filantropic șimisionar se desfășoară sub imperativulscripturistic și patristic „Dăruind veidobândi” și cuprinde pe toyi fiii ei aflayiîn nevoi materiale și spirituale. Laaceastă lucrare, în cadrul ArhiepiscopieiAradului, ne-am angajat clerici și cred-incioși împreună purtând atât cât avemputinya nevoile semenilor noștri bolnavi,săraci, tineri și vârstnici.Cu binecu-vântarea și purtarea de grijă a Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului și prin implicarea directăa P.S. Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop Vicar, Sectorul Social-Filantropical Arhiepiscopiei Aradului, s-a străduit şiîn anul 2019, ca activitatea preoţilormisionari din spitale, armată, peniten-ciar şi azile de bătrâni, precum şi activi-tatea de asistenţă socială în cuprinsuleparhiei să fie îndeplinită conformînvăyăturilor Mântuitorului Iisus Hristosdar şi pe măsura aşteptărilor beneficiar-ilor.Activităyile social-filantropice dinArhiepiscopia Aradului s-au desfășuratastfel:Activitatea misionară în spitale, uni-tatea militară, penitenciar, centre pentruvârstnici a fost împlinită prin slujirea a 8preoyi și numeroși voluntari.Activitatea social-filantropică des-fășurată prin Centrul Eparhial și Cantinasocială, Cabinetele medicale și Centrulde incluziune socială a însemnat aju-torarea persoanelor și familiilor vulner-abile social cu bani și produse în val-oare de 494.031 lei.Activitatea social-filantropică des-fășurată prin parohii și mănăstiri. Au fostsprijinite material prin centre sociale,cantine sociale și colecte aproximativ14.000 de persoane cu bani și produse învaloare de 630.000 lei.Activitatea social-filantropică prinAsociayii și ONG-uri pertenere cuArhiepiscopia Aradului – s-au oferit ser-vicii sociale, reparat și dotat unităyi med-icale, sprijinit elevi și persoane cu prob-leme sociale cu produse, rechizite școaleși bani, aproximativ 300.000 lei.Concursul InternaFional ,,Mai aproape de Eminescu”,la Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” din AradÎn data de 18 ianuarie, Școala Gim-nazială „Mihai Eminescu” din Arad aîmbrăcat haine de sărbătoare cu ocaziadesfășurării celei de-a XI-a ediyii a Con-cursului Internayional „Mai aproape deEminescu”. Evenimentul cultural acuprins participanyi din 10 judeye și 4yări: Republica Moldova, Italia, Spania șiTurcia, fiecare participant având posi-bilitatea să aleagă unul din cele două ate-liere: creayie literară, coordonat de poe-tul arădean Cătălin Drăgan și altul decreayie artistico-plastică, coordonat deartistul plastic international HajnalkaSiska Szabo.În deschiderea evenimentului, Prof.Adriana Ciucaș iniyiatoarea și coordo-natoarea proiectului, alături de Prof.Călin Teuca, au urat bun venit tuturorparticipanyilor evidenyiind importanyamarelui poet nayional care, prin gândireasa magistrală, a unit într-un singur gândconștiinya românilor de pretutindeni, așadupă cum și Nicolae Iorga mărturiseștedespre Eminescu ca fiind „întruparea lit-erară a conştiinţei româneşti, una unicăşi nedespărţită”. Mai departe, plini derecunoștinyă și, totodată, marcayi de

emoyia acestui eveniment de o asemeneaamploare, organizatorii au enunyat faptulcă acest concurs a căpătat, pentru primadată în cele zece ediyii de până acum, oconotayie internayională, prin participanyiide seamă din cele patru yări mai sus-menyionate. După cuvântul de bun venital doamnei Director Monica Ienciu, dl.Inspector Școlar General – MariusGöndör și-a exprimat bucuria de a fiprezent în mijlocul participanyilor, urân-du-le mult succes.Programul a continuat cu realizareasarcinilor de lucru în cadrul celor douăateliere de creayie, finalizându-se cujurizarea lucrărilor.Festivitatea de premiere a partici-panyilor a avut loc la Școala Gimnazială„Avram Iancu” din Arad, urmată de unscurt program artistic în cinstea mareluipoet. În semn de admiraţie faţă de „poe-tul nepereche”, cum îl denumea GeorgeCălinescu, au fost recitate câteva strofedin poezia Luceafărul în limba spaniolă,italiană și, respectiv, turcă.Concursul „Mai aproape de Emi-nescu” a adunat, în fiecare an, partici-panyi din toate păryile yării, iubitori decultură și frumos. Concursul se aflăînscris în CAEN 2020 la poz. 127 și adevenit o frumoasă tradiyie a Școlii Gim-naziale „Mihai Eminescu” din Arad.Acest proiect a fost realizat cu spri-jinul următorilor parteneri: Școala Gim-nazială „Avram Iancu”, Arad; ȘcoalaGimnazială „Aron Cotruș, Arad; ȘcoalaGimnazială „Ștefan Bozian”, Șeitin, jud.Arad; Liceul Tehnologic Chișineu Cris,jud. Arad și Colegiul de Arte Sabin Dră-goi, Arad.Tabără social-educativă pentrutinerii din Parohia MândrulocÎn perioada 17-20 ianuarie 2020,Parohia Ortodoxă Română Mândruloc, aorganizat prin preotul paroh BogdanOney o tabără social-educativă în local-itatea Negreni, din jud. Cluj.Această tabără a fost un dar bine-meritat pentru 40 de tineri şi copilaşi dinparohie care în mod constant se implicăși participă la activităyile catehetice aleparohiei dar și la alte activităyi cultural-artistice din localitate. Dintre activităţiledesfășurate în tabăra amintim: drumeţi-ile, vizitarea diferitelor obiective turisticedin zonă, participare la cateheze și laactivităyi cultural-artistice, toate acesteaavând ca scop promovarea valorilorsociale, morale şi creştine în rândul tiner-ilor.Această ieşire a fost organizată cusprijinul credincioşilor şi acordul con-siliului parohial venit ca răspuns laîndemnul preotului paroh de a fi maiaproape de tinerii, copiii şi părinţii paro-hiei prin diferite evenimente organizateîn acest an 2020, declarat în PatriarhiaRomână „Anul omagial al pastorayieipărinyilor și copiilor”.Întâistătătorul Eparhiei Aradului și-a sărbătorit ocrotitorul spiritualMiercuri, 22 ianuarie 2020, clerul șicredincioșii arădeni îl sărbătoresc peArhipăstorul lor, pe ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei al Aradului.Înaltpreasfinyia Sa şi-a sărbătorit ocroti-torul spiritual în ziua de pomenire a Sfân-tului Ap. Timotei prin participarea laSfânta Liturghie săvârșită în CatedralaVeche.La finalul sfintei slujbe, Preasfinţit-ul Părinte Emilian Crişanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, împre-ună cu soborul de preoţi şi diaconi, asăvârşit un Te-Deum de mulţumire pen-tru toate binefacerile revărsate de Dum-nezeu asupra Chiriarhului arădean. Dupăacesta, Preasfinţia Sa a evocat princuvinte alese personalitatea Înaltpreas-finţitului Părinte Arhiepiscop Timotei.La orele amiezii, în sala festivă areşedinţei arhiepiscopale ÎnaltpreasfinyiaSa a fost înconjurat cu multă dragoste deoficialităţile centrale şi locale, reprezen-tanţii celorlalte culte istorice dinmunicipiu, aflându-ne la jumătatea Săp-

tămânii de Rugăciune pentru UnitateaCreştină, reprezentanţi ai şcolilor dineparhie, ostenitorii Centrului Eparhial,protopopii, preoţii, monahii şi monahiiledin Eparhia Aradului. În numele celorprezenţi, a clericilor şi credincioşilor ară-deni, Părintele Prof. Cristinel Ioja,Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad, prin cuvintealese, a transmis Arhipăstorului nostrucele de cuviinţă, sănătate şi zile îndelun-gate.Chiriarhul a adresat celor prezenţiun cuvânt de mulyumire și de binecu-vântare.Arhiepiscopia Aradului a organizat un concert caritabilpentru reabilitarea SecFiei dePediatrie II din AradArhiepiscopia Aradului a organizatmiercuri, 22 ianuarie 2020, Concertulfestiv-caritabil „Din dragoste pentrucopii” la Palatul Cultural, cu scopul de acontribui la reabilitarea Secyiei de Pedi-atrie II a Spitalului Judeyean Arad.Sute de arădeni au participat la man-ifestarea care s-a desfășurat sub auspici-ul Zilei Unirii Principatelor Române, 24ianuarie 1859.Au fost prezenyi la concert Înalt-preasfinyitul Părinte Timotei și Episcop-ul vicar Emilian Crișanul. Evenimentula debutat cu intonarea imnului nayional„Deșteaptă-te, române”.Preasfinyitul Părinte Emilian Crișan-ul a mulyumit în final tuturor celor cares-au implicat în organizare.Au urcat pe scenă: Grupul de copii,,Românaşii”, condus de Prof. MariusLăscoiu, Corul de copii ,,Bobocul”, alLiceului de Artă ,,Sabin Drăgoi”, condusde Prof. Corina Teuca, Corul psaltic,,Sfântul Ioan Damaschin”, condus dePr. Gabriel Streulea, Părintele Marius-Ciprian Pop, Orchestra ,,Rapsodia”Arad, condusă de maestrul Vasile Rus,maestrul Petrică Paşca (taragot), vio-lonistul Cristian Duţă, de la OperaNaţională Română din Timişoara.Mulţumiri şi celei care în cuvinte alese şipline de duh a prezentat acest spectacol,doamnei Nicoleta Pavel şi TeleviziuniiArad şi mass mediei regionale şinaţionale care au făcut cunoscut eveni-mentul festiv-caritativ, organizat deArhiepiscopia Aradului.Concertul s-a încheiat cu tradiyionalahoră în timp ce Grupul psaltic „SfântulIoan Damaschin” împreună cu „Orches-tra Rapsodia” au interpretat „HoraUnirii”.Din donaţiile celor prezenţi s-aadunat suma de 34.774 lei şi 40 Euro.Prin Asociaţia Filantropia a Arhiepis-copiei Aradului, banii vor fi folosiţi lareabilitarea Secţiei Pediatrie II a Spi-talului Judeţean Arad.Manifestarea face parte din activ-ităyile dedicate de Arhiepiscopia Aradu-lui „Anului omagial al pastorayieipărinyilor și copiilor” și „Anului comem-orativ al filantropilor ortodocși români”.Unirea Mică sărbătorită la Seminarul Teologic Ortodoxdin AradÎn data de 23 ianuarie 2020 Semi-narul Teologic Ortodox Arad a sărbă-torit Unirea Principatelor române sauUnirea mică, prin săvârșirea unei slujbede Tedeum de către Pr. Prof. PompiliuGavra, directorul Seminarului TeologicOrtodox Arad și de către Pr. Prof. CodinȘimonca-Opriya, duhovnicul seminaru-lui arădean.După încheierea slujbei Pr.Prof.Pompiliu Gavra a rostit un cuvântde învăyătură despre rolul pe care l-a avutunirea românilor, în vieyile tinerilor carepână în acel moment a învăyat substăpânire maghiară.După aceasta părinyii profesori,domnii profesori, împreună cu elevii auîntins hora unirii pe holul Seminarului!Mica Unire sărbătorită la Școala Gimnazială GrăniceriAnul acesta se împlinesc 161 de anide când domnitorul Alexandru Ioan

Cuza a unit, la 24 ianuarie 1859, celedouă principate: Muntenea și Moldova,sub același nume: România.Cu acest prielej în Școala Gim-nazială Grăniceri și structura Șiclău, auavut loc mai multe manifestări dedicatesărbătoririi Micii Uniri și punerii bazeistatului modern.În prima parte, au fostexpuse în holul principal al școlii colajecu personalitatea marilor oameni politi-ci din acea vreme, ca de exemplu MihailKogălniceanu, și domnitorul AlexandruIoan Cuza, făcute de elevii claselor pri-mare, coordonayi de doamnele profesorpentru învăyământ primar Ligia Vidicanși Doina Vujdeu, Alina Rodica Bonca șiMarcela Rus.Elevii claselor, a II-a și a IV-a, coor-donayi de doamna prof. pt. înv. primarLigia Vidican, au înterpretat o piesă deteatru despre alegerea și numirea domni-torului care avea să modernizeze cele douăprincipate. Printre personaje l-am recunos-cut pe moș Ion Roată, boierii divanului adhoc și pe domnitorul Cuza. La finalulprimei păryi a activităyii, elevii împreună cudascălii instituyiei noastre s-au prins înhoră ca o reamintire a momentelor debucurie din iarna anului 1859.În a doua parte a acestui program,domnul director prof. drd. Paul Krizner,le-a prezentat câteva astecte din viayadomnitorului Alexanru Ioan Cuza șiraportul acestuia cu Biserica Ortodoxă,urmând vizionarea filmului documen-tar: ,,Zbuciumatul destin al lui CuzaVodă”, la care au participat cadreledidactice și elevii ciclului gimnazial alșcolii noastre.La final domnul director a mulyumittuturor celor implicayi în această activi-tate „ce ne amintește că în urmă cu 161de ani românii s-au unit sub același șcep-tru, având același domnitor: pe CuzaVodă, a cărui destin zbuciumat și l-aasumat, dând yării un chip nou, chiardacă a trebuit să ia drumul exilului.”Ziua Unirii Principatelor Române sărbătorită de arădeniVineri, 24 ianuarie 2020, cu prilejulîmplinirii a 161 de ani de la Unirea Prin-cipatelor Române (24 ianuarie 1869),sute de arădeni au sărbătorit Unirea Prin-cipatelor, în faya Palatului Administrativdin Arad.La aceste manifestări comemorative,alături de oficialităţile locale şi centrale,reprezentanţi ai armatei, ai instituţiilorarădene locale şi a numeroşi cetăţeni, aparticipat Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, care a ofi-ciat o slujbă religioasă şi a rostit oalocuţiune dedicată acestei zile.Înainte de aceasta, Chiriarhularădean, a oficiat slujba de Te Deum demulţumire adusă lui Dumnezeu, în Cat-edrala Arhiepiscopală, în fruntea unuisobor de preoţi şi diaconi şi a rostit oalocuţiune în care a subliniat importanţaacestei zile naţionale pentru istoria şiviaţa poporului nostru român, amintindcontribuţia semnificativă adusă de Bis-erica Ortodoxă Română pentrurealizarea acestui act. În cadrul SfinteiLiturghii, care a precedat slujba de TeDeum, au fost pomeniţi făuritorii UniriiPrincipatelor Române. Clopotele biseri-cilor arădene au sunat timp de un minut,în memoria celor care au contribuit larealizarea Unirii Principatelor.Despre semnificayia istorică a zilei,în faya Palatului Administrativ, au vorbitdomnul profesor universitar Sorin Bul-boacă, Managerul Complexului MuzealArad. Domnul Prefect al Judeyului Arad,Gheorghe Stoian, a dat citire mesajuluiPrimului ministru al României, domnulLudovic Orban, cu ocazia Unirii Princi-patelor Române.A urmat un moment artistic susyinutde Ansamblul „Cununiya” din Sântana,aflat sub egida Universităyii de Vest„Vasile Goldiș” Arad, împreună cusoliștii vocali Gabriel Bârsăuan, MaraMihalca, Diana Selagea și Adrian Petcu,cei care au interpretat cântece patrioticedespre unire. Continuare în pagina 8
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Miercuri, 1 ianuarie – A oficiatslujba la trecerea dintre ani la Catedrală,rostind un cuvânt de învăţătură în care afăcut referire la rugăciunile rostite încadrul slujbei. A săvârşit Sfânta Litur-ghie la Catedrală, predica a fost pusă subtitlul ,,Înoirea făpturii” (Col. 2; Luca 2).Chiriarhul arădean a arătat faptul că anul2020 este proclamat drept Anul omagialal PastoraGiei PărinGilor și Copiilor,urmărindu-se în acest sens evidenţiereareperelor biblice și patristice privitoare lapastoraţia părinyilor și copiilor, precum șisublinierea rolului educaţiei creștine însocietatea contemporană și Anul Come-morativ al Filantropilor OrtodocșiRomâni, în Patriarhia Română.Duminică, 5 ianuarie – A săvârşitSfânta Liturghie la Catedrală, predica  afost pusă sub titlul ,,Calea adevărateivieyi” (2 Tim. 4; Mc. 1; In. 14, 6).Luni, 6 ianuarie – A săvârşit Sfân-ta Liturghie la Catedrală, predica  a fostpusă sub titlul ,,Glasul Domnului” (Tit.2-3; Mt. 3). A săvârşit slujba de sfinţirea Apei celei mari.Marmi, 7 ianuarie – A participat laSfânta Liturghie la Catedrală. Tot înaceastă zi a participat la Sfânta Litur-ghie săvârșită cu ocazia Crăciunului laParohia Ortodoxă Sârbă, Arad-Centru. 

Miercuri, 8 ianuarie – A participatla raportul de evaluare a activităyiiInspectoratului de Jandarmi Arad, undea rostit o alocuyiune. A prezidat ședinyaPermanenyei Consiliului eparhial.Duminică, 12 ianuarie – A săvârșitSfânta Liturghie la Catedrală. Predica aavut ca temă „Darurile SfintelorSărbători” (Efes. 4; Matei 4). 

Luni, 14 ianuarie – A prezidatședinya Permanenyei Consiliului eparhial.Miercuri, 15 ianuarie – A săvârșito slujbă de pomenire la Catedrală pentrupoetul nayional Mihai Eminescu la împli-nirea a 170 de ani de la naștere.Joi, 16 ianuarie – A prezidatședinya Sinaxei monahale aArhiepiscopiei Aradului.Vineri, 17 ianuarie – A prezidatședinya Consiliului Eparhial aArhiepiscopiei Aradului.Sâmbătă, 18 ianuarie – A prezidatședinya Adunării Eparhiale a Arhiepis-copiei Aradului.Duminică, 19 ianuarie – A partici-pat la Sfânta Liturghie în biserica paro-hială de la Gurahony, predica fiind pusăsub titlul „Îndemn spre mulyumire” (Col.1; Lc.17). A oficiat slujba de înmor-mântare a părintelui iconom-stavroforCrăciun-Dorel Moy, fost paroh timp detrei decenii la Parohia Gurahony. Marmi, 21 ianuarie – A săvârșitSfânta Liturghie la Paraclisul Facultăyiide Teologie din Arad, predica a fostpusă sub titlul „Mărturisire ortodoxă”adică despre învăyătura SfântuluiMaxim Mărturisitorul în contextul con-troverselor vremii sale pentru întărireacredinyei.

Miercuri, 22 ianuarie – Chiriarhula sărbătorit ocrotitorul spiritual în ziua depomenire a Sfântului Apostol Timotei,participând la Sfânta Liturghie șiTedeum săvârșită la Catedrala istorică.La reşedinţa arhiepiscopală, a avut locrecepyia tradiyională, Chiriarhul rostindcuvântul festiv. În seara zilei a participatla concertul festiv-caritabil „Din dra-goste pentru copii” organizat de Arhie-piscopia Aradului.Vineri, 24  ianuarie – A participatla festivităyile organizate de PrefecturaJudeyului Arad, la Ziua Unirii Principa-telor Române, oficiind slujba de Tedeumşi yinând o alocuyiune. Tot în această zia oficiat slujba de Te Deum în Cate-drală.Sâmbătă, 25 ianuarie – A săvârșitSfânta Liturghie în biserica cu hramul,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, a Paro-hiei Ortodoxe Sârbe Arad-Centru, lainvitaţia Preasfinţitului Luchian Pante-lici, Episcop al Ungariei și administratoral Episcopiei Ortodoxe Sârbe a Timişoa-rei şi a comunităţii credincioşilor orto-docşi sârbi din Parohia Arad-Centru.Duminică, 26 ianuarie – A săvârșitSfânta Liturghie la Bisericuya de lemndin incinta Spitalului Clinic Judeyean deUrgenyă – Arad. Predica a fost pusă sub

titlul ,,Simyământul cercetării divine” (ITim. 4, Lc. 19). În cadrul slujbei, Părin-tele Vasile Cucu, secretar eparhial și slu-jitor în această biserică din incinta spita-lului, a fost hirotesit întru iconom-stavrofor.Miercuri, 29 ianuarie – A prezidatședinya Permanenyei Consiliuluieparhial.Joi, 30 ianuarie – A săvârșit Sfân-ta Liturghie în Catedrala istorică și a pre-dicat despre contextul istoric și culturalîn care au trăit acești mari teologi, Chi-riarhul evidenyiind pe scurt biografiacelor trei ierarhi, precum și principalelelor contribuyii la teologia și viaya Biseri-cii. Vineri, 31 ianuarie – A participat înSala Ferdinand a Primăriei MunicipiuluiArad, la decernarea titlului de DoctorHonoris Causa, Rev. Dr. Donato Ogliari,Arhiabate Ordinar al Abaţiei Montecas-sino din Italia, conferit de Universitateade Vest „Vasile Goldiș”. În aceiaşi zi,Excelenţa Sa, Rev. Dr. Donato Ogliari,dimpreună cu delegaţia însoţitoare, a fostprimit în vizită la Reşedinţa arhiepisco-pală din Arad, de către ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei.Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinmitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Ianuarie 2020

Urmare din pagina 7Ceremonia s-a încheiat prin HoraUnirii, cântecul simbol al sărbătorii deastăzi, Unirea Principatelor Române.Evenimentul a fost organizat deInstituyia Prefectului – Judeyului Arad,Primăria Municipiului Arad, ConsiliulJudeyean Arad, Centrul Municipal deCultură, Biblioteca Judeyeană „A.D.Xenopol”, Complexul Muzeal Arad, încolaborare cu Arhiepiscopia Araduluiși structurile judeyene ale M.A.I șiM.A.P.N.Mica Unire pe gheaFă,o tradiFie în Parohia Orto-doxă Aradul NouÎn biserica Parohiei OrtodoxeAradul Nou a avut loc vineri o slujbă deTe Deum cu prilejul împlinirii în 24 ian-uarie a 161 de ani de la Unirea Princi-patelor Române. Slujba a fost oficiată deun sobor de preoyi condus de părinteleparoh Teodor Faur.După această slujbă, în după amiazazilei, a devenit deja o tradiyie susyinutăde preoyii parohiei, ca de Ziua MiciiUniri din 24 ianuarie, copiii din Corul„Sfinyișorii” al Parohiei, să serbeze, pen-tru al cincilea an consecutiv, într-un modinedit, acest eveniment. Alături de aceș-tia, prin purtarea de grijă a părinteluiLiviu Pamfiloiu, s-au aflat anul acesta șicopiii din Corul „Îngerașii” al ParohieiOrtodoxe Caporal Alexa.Copiii au avut bucuria ca să se întâl-nească și de această dată pe Patinoaruldin Arad pentru a participa la ora decateheză istorico-patriotică, totul pe fon-dul promovării sănătăyii prin mișcare.„Razele soarelui ne-au înveselit,drapelul yării ne-a făcut să ne simyimmândri, hora unirii cântată și jucată denoi a îndemnat pe toyi cei prezenyi pepatinoar să cugete mai mult asupraevenimentului nayional, patinele aualunecat ușor, ciocolata caldă ne-aîncălzit, mirosul de cornuleye dulci ne-aîntărit, jocul și voia bună ne-au umplutsufletul de bucurie, astfel încât toyi ammulyumit lui Dumnezeu pentru min-

unata yară în care ne-am născut!” –menyionează părintele Gabriel Mariș –organizatorul evenimentului.Copii au recapitulat esenya acesteizile importante: Unirea PrincipatelorRomâne, cunoscută ca Mica Unire, aavut loc la jumătatea secolului al XIX-lea prin unirea statelor Moldova șixara Românească sub numele Princi-patele Unite ale Moldovei și xăriiRomânești. Unirea a fost legată de per-sonalitatea lui Alexandru Ioan Cuza șide alegerea sa ca domnitor al ambelorprincipate la 5 ianuarie 1859 în Moldo-va și la 24 ianuarie 1859 în xaraRomânească.„Mica Unire pe gheayă” este o activ-itate a Asociayiei Ortodoxe Sf. Mare Mc.Gheorghe – Aradul Nou, fiind susyinutăde Parohia Ortodoxă Aradul Nou și, prinpurtarea de grijă a Dl. Bogdan Bocaconsilier local, Primăria Arad.Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, ocrotitorul ParohieiȘeitinSâmbătă, 25 ianuarie 2020, credin-cioşii din Parohia Șeitin, ProtopopiatulArad și-au sărbătorit ocrotitorul spiritu-al, pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul,arhiepiscopul Constantinopolului.Ziua de prăznuire a început din ajun,prin săvârșirea Slujbei de priveghere,urmată a doua zi prin slujba SfinteiLiturghii. Ziua de pomenire a sfântuluia fost încununată prin săvârșirea Slu-jbei Vecerniei de către un numerossobor de preoyi, condus de către Preacu-viosul Părinte Iustin Popovici, con-silierul cultural al Arhiepiscopiei Aradu-lui, delegatul Înaltpreasfinyitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, pentruacest eveniment deosebit din viayacomunităyii parohiale.În cuvântul de învăţătură, PărinteleIustin Popovici a vorbit despre viaya șiopera Sfântului Grigorie Teologul,amintind aici: Cele cinci cuvântări teo-logice, Cuvântările panegirice, Necro -loagele, Poemele și Scrisorile sale, unelescrise pentru a combate învăyătura ereti-

cilor din vremea sa, iar altele pentruapărarea dreptei credinye.Răspunsurile liturgice au fost datede Corul mixt al parohiei, format dintineri și cadre didactice din parohie.La sfânta slujbă au participat și ofi-cialităyile locale și judeyene.La final părintele paroh Mirel Lazăra mulţumit părintelui consilier pentruîmpreuna slujire şi pentru cuvântul deînvăţătură adresat credincioşilor, pre-cum şi tuturor preoţilor şi credincioşilorprezenţi.Rev.Dr. Donato Ogliari, Arhiabatele Ordinar al AbaFieiMontecassino din Italia, Doctor Honoris Causa alUVVG Arad
Universitatea de Vest ,,Vasile

Goldiş” din Arad a acordat vineri, 31
ianuarie 2020, Rev. Dr. Donato Ogliari,
Arhiabate Ordinar al Abaţiei Monte-
cassino din Italia, titlul de Doctor Hon-
oris Causa.

Ceremonia s-a desfășurat în
prezenya ierarhilor arădeni, a Înalt-
preasfinţitului Părinte Dr. Timotei Sevi-
ciu, Arhiepiscopul Aradului, a Preas-
finţitului Părinte Dr. Emilian Crişanul,
Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-
lui, a domnului primar din Cassino,
Italia, a oficialităţilor locale, a numeroși
profesori şi oameni de cultură din yară și
din străinătate, în Sala Ferdinand a
Primăriei Municipiului Arad.Distincţia a fost acordată ExcelenţeiSale, Dr. Donato Ogliari pentru bogataactivitate ştiinţifică pe aspecte legate deistoria şi evoluţia Ordinului SfântuluiBenedict, pentru merite deosebite înactivitatea ecleziastică, cât şi pentruactivitatea practică de administraţiemonahală în calitatea sa de Arhiabate alAbaţiei Montecassino, ca cel de-al 192-lea stareţ al acestei mănăstiri. Nu înultimul rând, după cum reiese dincuvântul Rectorului UVVG, a doamneiProf. Univ. Dr. Coralia-Adina Cotoraci,meritul Excelenţei Sale este de a face

legătura între două instituţii ale mediu-lui universitar, respectiv Università degliStudi di Cassino e del Lazio Merid-ionale şi Universitatea de Vest ,,VasileGoldiş” din Arad.Evenimentul se înscrie în strategiade internayionalizare a Universităyii deVest ,,Vasile Goldiș” din Arad și afost iniyiat de către comunitatea Alum-ni Italia a UVVG Arad prin reprezen-tantul oficial al UVVG în Italia, Dr.Galasso Gennaro un promotor activîn Italia al universităyii arădene.Aceasta este prima acyiune organiza-tă de către Alumni UVVG Italia șiface parte din ciclul de evenimenteplanificate pentru acest an dedicateîmplinirii a 30 de ani de învăyământsuperior privat în Arad.În aceiaşi zi, Excelenţa Sa, Rev. Dr.Donato Ogliari, dimpreună cu delegaţiaînsoţitoare, a fost primit în vizită laReşedinţa arhiepiscopală din Arad, decătre Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop Timotei.Atât în cuvântul de la festivitate, câtși în cel de la vizita la Reședinyaeparhială, Chiriarhul arădean a dezvoltaturmătoarele: a mulyumit conduceriiUVVG pentru includerea Arhiepis-copiei Aradului în programul întocmitpentru vizita Arhiabatelui DonatoOgliari și a primarului orașului Casino,Italia, cu menyinerea legăturilor dintrecele două orașe ca fiind istorică, știind căyările și popoarele noastre, român și ital-ian, fac parte din familiile de limbă lat-ină, aparyinând fostului Imperiu Romanîn care partea de Răsărit și Apus erauîntr-o unitate ce asigura civilizayiaEuropei prin pacea romană. Astfel, pelângă planul general, Biserica, în special,cu sfinyii din rândurile străromânilor, acontribuit la acest pact, prin circulayiaîntre zonele respective, edificatoare întoată împărăyia amintită; regulile deviayă monahală ale Sfântului Vasile celMare, influenyând pe cele următoare, cași cele ale Sfântului Benedict de Nursia,patronul spiritual al Mănăstirii Monte-

cassino, reprezentată aici prin majori-tatea celor de fayă. Lucrările teologiceale Excelenyei Sale stăruie pe prob-lemele cheie ale dialogului ortodox –romano-catolic, între care, cu prioritate,aceea a raportului dintre harul lui Dum-nezeu și liberul arbitru omenesc.Numele însuși a părintelui Donato,amintește ceea ce înseamnă dar șidăruire, în scopul înalt al realizăriibinelui în lume. Cinul monahal în Orto-doxie și Catolicism trebuie să lucrezepotrivit darului consacrat vieyii, în con-tinuă obyinere a meritelor de pânăacum și pe viitor. Aportul tineretuluistudios, în acest cadru, este benefic iaruniversităyile în colaborarea lor audatoria de a-l susyine. Climatul arădeaneste favorabil ecumenismului cerespectă fidelitatea confesională,cetăyenii, înyelegând credincioșii, dediferite religii și etnii, trăind în bunăînyelegere spre un trai decent și în pro-gres. Momentul de fayă e doveditor înaceastă privinyă urmând Săptămânii derugăciune pentru unitatea creștinilor,precum și sărbătorii Sfinyilor Trei Ier-arhi, ca dascăli ai lumii pentru doctrinacreștină și exemple pentru viaya morală.La nivelul clerului, în Biserica Orto-doxă din vremea noastră, ca și în trecut,cei doritori au studiat în plus și la școlicatolice sau ortodoxe din yări prietene,păstrând relayii apreciate pretutindenicu acestea. Pentru toată munca depusăîn sensul arătat, se cuvin felicitări celuilaureat, cu urări alese în rugăciuni, sprebinecuvântare cerească. La final, Chiri-arhul arădean i-a mulţumit înaltuluioaspete pentru această cordială vizită.
CERCURI MISIONARE

În luna Ianuarie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele paro-hii arădene:- Protopopiatul Sebiş: Avram Iancu(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro).
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