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În perioada 1-4 septembrie 2016, laBucureşti, a avut loc Întâlnirea Tiner-ilor Ortodocși din toată lumea, eveni-ment cu participare naţională şi inter-naţională, organizat cu binecuvântareaSfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne de Arhiepiscopia Bucu -reştilor, în colaborare cu PatriarhiaRomână. În contextul Anului omagialal educaţiei religioase a tineretuluicreştin ortodox, această întâlnirereprezintă o încununare a eveni-mentelor dedicate tinerilor și organizateîn anul 2016 pe cuprinsul PatriarhieiRomâne.

La acest eveniment au participatpeste 2500 de tineri cu vârsta cuprinsăîntre 16 şi 35 de ani din toate eparhiilePatriarhiei Române, precum şi reprezen-tanţi ai unor Biserici Ortodoxe surori.Evenimentul a fost organizat înparteneriat cu Secretariatul de Stat pen-tru Culte, Primăria Generală aMunicipiului Bucureşti, PrimăriileSectoarelor 1, 2, 3, 5 și 6, UniversitateaPolitehnica din Bucureşti, Universi-tatea Bucureşti, Inspectoratul ŞcolarGeneral al Municipiului Bucureşti şiCentrul de Presă „Basilica” al Patri-arhiei Române.

Mesajul Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne la deschiderea acestui eveni-ment este intitulat: ,,Credinţa în IisusHristos – izvor de bucurie” În aceste zile avem bucuria de a neafla alături de cei 2.500 de tineri, venițidin diferite ţări ale lumii, care, în perioa-da 1-4 septembrie 2016, sunt oaspețiinoștri la Întâlnirea Tinerilor Ortodocșidin Toată Lumea, eveniment organizatde Arhiepiscopia Bucureştilor şi Patri-arhia Română, în contextul Anului oma-gial al educației religioase a tineretuluicreștin ortodox.Continuare în pagina 3

Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Toată Lumea

Începutul noului an şcolar 2016-2017 este prilej de bucurie şi deemoţie pentru elevi, părinţi şi cadredidactice, precum şi de conştientizarea valorii educaţiei autentice în viaţacopiilor şi atinerilor.Într-o societate secularizată şiglobalizată, în care copiii şi tinerii suntîndemnaţi să gândească în termeni desucces material şi „să se descurce indi-vidual”, este necesară intensificareacooperării dintre Familie, Biserică şiŞcoală, pentru a cultiva valorileperene ale persoanei dincolo de mod-elele efemere ale vremii, spre a dez-volta libertatea unită cu responsabili-tatea şi fericirea personală unită cusolidaritatea comunitară.Biserica, prin rolul ei spiritual şieducaţional, doreşte să vină în întâmp-inarea tinerilor care caută un sens alvieţii şi al devenirii lor în societate.Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române a declarat anul 2016

„An omagial al educaţiei religioase atineretului creştin ortodox” şi „Ancomemorativ al Sfântului Ierarh Mar-tir Antim Ivireanul şi al tipografilorbisericeşti”, care au unit bucuria cred-inţei cu lumina culturii. Copiii şi tiner-ii doresc să fie iubiţi şi să iubească, săcrească afectiv, intelectual, spiritualşi fizic, printr-o educaţie adecvată. Deaceea, ei au nevoie să fie ascultaţi şiîncurajaţi, dar şi ajutaţi şi îndrumaţi,mai ales când idealul lor sincer seîntâlneşte cu realitatea dură a contex-tului social cotidian, când creşterea şimaturizarea lor înseamnă efort int-electual şi fizic, speranţă şi persev-erenţă.Recent, în perioada 1-4 septem-brie 2016, Arhiepiscopia Bucureştilor,în colaborare cu Patriarhia Română, aorganizat „Întâlnirea TinerilorOrtodocşi din Toată Lumea”, laBucureşti. Evenimentul a oferit uncadru adecvat în care 2.500 de tineri

din diferite ţări au identificat prob-lemele specifice generaţiei lor şi aupropus posibile soluţii. Entuziasmul,dăruirea şi cooperarea tinerilor laaceastă întâlnire arată dorinţaimplicării active a tinerilor în viaţaBisericii şi a societăţii, precum şiimportanţa organizării în continuare aunor astfel de evenimente, pentru căadevărata bucurie se naşte din comu-

niunea inimilor, iar maturizarea serealizează prin comunicare şi conlu-crare în comunitate.Prin cateheza parohială, prinparteneriatele dintre parohie şi şcoală,prin taberele de copii şi multe activ-ităţi culturale, social-filantropice şiecologice pe care le organizează încadrul diferitelor ei proiecte, Bisericaface eforturi să cultive în copii şi tineri

duhul prieteniei şi al comuniunii, săprevină abandonul şcolar în familiilesărace şi în cele în care părinţii suntplecaţi la muncă în străinătate, săsuplinească lipsa de afecţiune părin-tească acolo unde părinţii sunt absenţi,să descopere şi să încurajeze spiritu-al şi material copiii talentaţi pentru aface roditoare darurile primite de laDumnezeu, spre bucuria familiei şi acomunităţii.Acum, la început de an şcolar,adresăm elevilor, părinţilor şi cadrelordidactice părintească binecuvântare,rugându-ne lui Dumnezeu să ledăruiască tuturor sănătate, ajutor şimultă bucurie în promovarea uneieducaţii integrale, deopotrivă intelec-tuale şi spirituale, personale şi sociale,spre binele familiei, Bisericii şipoporului român. † DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Binecuvântare patriarhală pentru un nou an şcolar

Nouă ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL
În ziua de vineri, 30 septembrie2016, Preafericitul Părinte Daniel aaniversat nouă ani de la întronizareaca Patriarh al Bisericii OrtodoxeRomâne (30 septembrie 2007).Preafericitul Părinte PatriarhDANIEL s-a născut la data de 22 iulie1951, în satul Dobrești, comuna Bara,județul Timiș, al treilea copil în famil-ia învățătorului Alexie și StelaCiobotea. Școala primară a urmat-o însatul natal (1958-1962), Dobrești, iargimnaziul în localitatea Lăpușnic(1962-1966), județul Timiș. În 1966începe cursurile liceale în orașul Buzi-aș, pe care le continua în municipiulLugoj, la Liceul „CoriolanBrediceanu” (1967-1970).După absolvirea examenului debacalaureat se înscrie ca student laInstitutul Teologic Universitar Orto-dox din Sibiu (1970-1974), undesusține și Teza de licență în teologie(Noul Testament).În perioada 1974-1976 frecven-tează cursurile de doctorat la InstitutulTeologic Universitar Ortodox dinBucurești, Secția Sistematică, subîndrumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru

Stăniloae. Își continuă studiile în străi-natate: doi ani la Facultatea de Teolo-gie Protestantă a Universității de ȘtiințeUmane din Strasbourg (Franța) și doiani la Universitatea „Albert Ludwig”

din Freiburg im Breisgau, Facultateade Teologie Catolică (Germania).În 15 iunie 1979 își susține teza dedoctorat la Universitatea din Stras-bourg, intitulată: Réflexion et vie chré-tiennes aujourd’hui. Essai sur le rap-port entre la théologie et la spiritualité(424 p).Teza a fost pregătită sub îndru-

marea a doi reputați profesori francezi:Gerard Ziegwald și André Benoît și aprimit calificativul maxim. Devine ast-fel doctor al Universității din Stras-bourg.

O versiune extinsă a acestei teze afost pregătită sub îndrumarea men-torului său, Pr. Prof. Dr. DumitruStăniloae și a fost susținută la 31octombrie 1980 la Institutul TeologicUniversitar Ortodox din București subtitlul: Teologie și spiritualitate creștină.Raportul dintre ele și situația actuală.

În urma examenului oral și asusținerii tezei, doctorandul Dan-IlieCiobotea a fost declarat Doctor înteologie ortodoxă, de asemenea, cu cal-ificativul maxim. Pr. Prof. Dr. D.Stăniloae a spus cu acest prilej:Examenul tezei a dovedit Comisieide examinare că are în fața sa un can-didat bine pregatit, bine informat și maiales pătruns de dorința și râvna de a trăio viață teologică de adâncimeduhovnicească. Nouă asemeneaoameni ne trebuie, oameni care să trăi-ască în învățătura Bisericii noastre.Spiritualitatea adevărată a preotuluiaceasta este: să trăiască în așa fel încâtsă poată răspunde și întrebărilor omu-lui de azi, dar să rămână și preot ade-vărat. Cu o preoțime fără cultură teo-logică și fără trăirea demnității șimisiunii sublime a preoției se va ajungela îndepărtarea poporului credincios deBiserică.În 1987 intră în viața monahală laMănăstirea Sihăstria, Jud. Neamț, cunumele Daniel, avându-l ca naș decălugărie pe Preacuviosul Părinte Arhi-mandrit Cleopa Ilie. Este hirotonit iero-diacon la 14 august 1987 și ieromon-

ah la 15 august 1987. În 1988 estehirotesit protosinghel și numit Consili-er Patriarhal, Director al Sectorului„Teologie Contemporană și DialogEcumenic”. Tot în anul 1988 devineConferențiar la Catedra de MisiuneCreștină a Institutului Teologic Uni-versitar Ortodox din București.Este ales Episcop-vicar alArhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul deLugojanul și este hirotonit arhiereu la4 martie 1990. La 7 iunie 1990 este alesArhiepiscop al Iașilor și Mitropolit alMoldovei și Bucovinei. Întronizareas-a făcut la 1 iulie 1990. A desfășurat obogată activitate pastoral-misionara,culturală și social-filantropică în perioa-da 1990-2008, în demnitatea de Mit-ropolit al Moldovei și Bucovinei.La 12 septembrie 2007 ColegiulElectoral Bisericesc l-a ales în funcțiade Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitro-polit al Munteniei și Dobrogei, Patriarhal Bisericii Ortodoxe Române și Locți-itor al Tronului Cezareei Capadociei.Întronizarea Prefericitului PatriarhDaniel s-a făcut duminică, 30 septem-brie 2007, la Catedrala Patriarhală dinBucurești. 
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Anul acesta, 2016, a fost reco-mandat de către Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române, cafiind „Anul omagial al educațieireligioase a tineretului creștin orto-dox”. Această hotărâre a celui maiînalt for al Bisericii noastre repre-zintă o invitație bine articulatăadresată către întreaga pleromă aBisericii, de a reflecta împreună înlegătură cu responsabilitatea pecare trebuie să o resimtă mereu slu-jitorii Bisericii, dar, și părințiicopiilor și ai tinerilor, pentru o edu-cație adecvată a acestora. Necesi-tatea unei asemenea educații rezul-tă din însăși calitatea pe care tineriio au (în România cel puțin) de a fimembri ai Bisericii, în credințacăreia au fost botezați și asigurațide părinți și nași, că vor cunoaște,vor adânci și vor trăi în viața lorcredința ortodoxă, care a fost măr-turisită la botezul lor. În acest context, se cuvin a fireliefate câteva considerente carereaduc în actualitate necesitateaunei astfel de educații și căile princare aceasta să se poată realiza înmod eficient.1. Timpul pe care îl trăim cutoții în acest al treilea mileniu cre-știn se întemeiază pe necesitateacunoașterii, în general, a lucruri-lor, a fenomenelor, fără de care numai poate fi concepută viața însocietate. Cunoașterea științificăclasică nu acoperă pe de-a-ntregulsfera cunoașterii, în cadrul căreiadomeniul religios al credinței nupoate fi exclus,  atât ca fenomen

cultural, cât și ca fenomen spiri-tual, duhovnicesc. De aceea, edu-cația creștină nu reprezintă, așacum în mod peiorativ s-a afirmat, oîndoctrinare ideologică, dupămodelul celei dinainte de 1989, ciea este o necesitate ce rezultă dinînsăși identitatea creștină profundăa poporului român, care, în struc-tura sa adâncă, intimă, are peceteacreștinătătții sale, cu care a apărutca popor în istorie. A-și cunoașteaceastă identitate fiecare româneste o necesitate urgentă și perma-nentă.2. Datorită progresului pe carel-a înregistrat societatea contem-porană s-a ajuns la accentuareaexacerbată a cunoașterii lumiimateriale, ca fiind singura realita-te, iar rațiunea omului este înțelea-să ca fiind singurul for care nepoate ajuta la înțelegerea lumii. Cu

alte cuvinte, în societatea post-modernă pe care o avem astăzi,fenomenul secularizării este din ceîn ce mai acaparator, îndreptândatenția omului spre cele materiale,spre plăcerile imediate, spre con-sumul de toate felurile, înstrăinân-du-l pe om de Dumnezeu și deraportarea acestuia la valorile per-manent valabile ale Evangheliei.În felul acesta, preocuparea oame-nilor pentru problemele religioase,spirituale, duhovnicești esteîmpinsă la periferia preocupăriloracestora. Mass-media, în general,cultivă acest „gust” al omului spresenzațional, spre vulgar, spre diso-luție culturală și morală. Aceastărealitate nu are darul de a îndreptaatenția tinerilor de astăzi spre nevo-ia de un sens mai înalt al vieții,spre adevărata bucurie și împlinirea lor.

3. Lumea secularizată de astăzia devenit în ultimul timp tot mairefractară față de universul religios,față de o educație care să includă șielementul religios, cel puțin ca fac-tor de cultură, de umanizare și depropășire spirituală. Mai mult decâtatât; această lume este chiar luptă-toare împotriva dorinței altora de ase împărtăși de valorile luminoaseale Creștinismului, în general, șiale Ortodoxiei, în special. Bisericanu poate face abstracție de acestcontext ostil la adresa sa și a misiu-nii ei în lume, fiind necesară aabordare a prezenței și a misiuniiei, ținând seama de un astfel decontext.4. Pe de altă parte, cred că seimpune din partea Bisericii și aȘcolii o evaluare onestă a moduluiîn care se desfășoară procesul deeducație religioasă din școli, întru-cât, din ecourile acestei educații,ce răzbat în societate rezultă uneleaspecte îngrijorătoare legate desuperficialitatea, inadecvarea șideficiențele cu care se confruntăînvățământul religios din școli.Desigur, nu este vorba de vreogeneralizare, întrucât există foartemulte exemple fericite în școlileromânești, dar, și cazurile contraresunt tot mai frecvente. De aceea,fără o diminuare a cazurilor nega-tive, Bisericii îi va fi tot mai greu săafirme și să convingă în legăturăcu necesitatea învățământului reli-gios din școli. 5. Orientarea învățământuluireligios spre viața concretă a oame-

nilor și spre legătura mai directă șimai vie cu slujbele Bisericii și,îndeosebi, cu Sfânta Liturghie esteiarăși un deziderat încă așteptat.Profesorii de religie trebuie să fietot mai conștienți de faptul, că ei seaflă deopotrivă în slujba Școlii și aBisericii, că ei nu fac „artă de amo-rul artei”, ci au o finalitate mai bineconturată a misiunii lor educative șianume aceea, de a forma oameni,care să fie mai buni și mai onești,mai umani și mai credincioși, caresă aibă un caracter religios-moralmult mai pronunțat, într-o lumecare nu mai pune mare preț peaceste valori. Aceasta presupune olegătură mai strânsă a profesorilorde religie cu preoții și cu parohii-le, precum și conturarea unor par-teneriate educaționale între paro-hii și școli. Din aceste legăturipermanente, ar avea de câștigat nunumai Biserica, ci și Școala.Astfel, se impune o nouă viziu-ne atât asupra procesului educativreligios, precum și asupra școlii,viziune care să înglobeze tot ceeace este mai luminos și mai potrivitdin punct de vedere pedagogic, cul-tural și spiritual, având o deschi-dere clară spre universul cunoaște-rii, spre dialog interdisciplinar șispre conlucrare, la modul general.Vom fi oare capabili să imaginăm oastfel de viziune creatoare și rod-nică, dar, și mai eficientă  decâtpână acum ?Pr.prof.dr. Ioan TulcanFacultatea de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad

Pledoarie pentru o conlucrare mai strânsă între Școală și Biserică

În calendarul bisericesc, lunaseptembrie, prin excelență, se evi-dențiază prin omagierea CruciiDomnului Hristos, „nebunie”, pen-tru cei ce nu cred, „putere a luiDumnezeu”, pentru cei credincioși(1 Corinteni 1,18), și, mai ales,semnul mântuirii în Hristos. Carac-terul festiv al praznicului „ÎnălțăriiSfintei Cruci” (14 septembrie) esteredat și de cele două duminici, pre-mergătoare și succesivă, care îlîncadrează teologic – dogmatic șimoral. Ne vom referi în acest scurtarticol la fragmentul evangheliccare se citește în Duminica dinain-tea Înălțării Sfintei Cruci, dinEvanghelia după Luca, capitolul 3,versetele 14-15. Aici, MântuitorulHristos, făcând referință la un epi-sod din viața poporului Israel, rela-tat în cartea Numerilor (21, 8-9),anunță Patima Sa care urma săvină: „Și după cum Moise a înălțatșarpele în pustie, așa trebuie să seînalțe Fiul Omului. Ca tot cel cecrede în El să nu piară, ci să aibăviață veșnică”. Identificăm aiciceea ce Teologia Biblică numeșteinterpretarea tipologică a unui eve-niment veterotestamentar impor-tant în lumina timpului hristic.Poporul Israel, călăuzit de Prooro-cul Moise, se afla în drum spreȚara Făgăduinței. Chiar dacă Dum-nezeu l-a încredințat de prezențaSa în mijlocul său, prin nenumăra-te minuni și, în aici, mai ales, prinvictoria nesperată împotriva canaa-niților, poporul a rămas la fel deînvârtoșat la inimă și cârtitor. Înconsecință, șerpi veninoși au înce-

put să-i muște pe cei din tabără,aducând peste ei umbra morții. Înacest cadru terifiant, apare putereavieții, căci, la poruncă, Moiseînalță un șarpe de aramă pe culmeacea mai înaltă, și, în cel care priveala acesta, moartea era covârșită deviață.Prin faptul că Însuși DomnulHristos evocă acest episod avemsuficiente argumente să afirmămcă șarpele de aramă este tipul, deșipalid, totuși profetic, al Crucii luiHristos, înfiptă pe Muntele Golgo-ta. Dacă șarpele, odată cu păcatullui Adam, a devenit simbol al bles-temului și omul se temea și fugeade el, Dumnezeu, prin același semnal blestemului, aduce binecuvânta-rea. Șarpele edenic a adus moar-tea, șarpele de aramă aduce viața.În aceeași logică, Hristos Însuși s-a făcut blestem. Acest lucru doar casă împărtășească viața. Zice Sfân-tul Pavel: „Hristos ne-a răscumpă-rat din blestemul Legii, făcându-Se pentru noi blestem; pentru căscris este: Blestemat este tot celspânzurat pe lemn“ (Galateni3,13). Similar cu șarpele din pustie,dar nu prin puterea cuiva din afarăși nu la nivel prefigurativ, El Însuși,fiind Viața (antitipul), face ca totcel ce privește spre crucea înfiptăîn mijlocul pământului să aibăviață din belșug. Acest lucru ni-lsugerează și Înțeleptul Solomoncând zice: „Caci cel care se întor-cea către acest semn se vindeca,dar nu prin ceea ce vedea cu ochii,ci prin Tine, Mântuitorul tuturor.Și prin aceasta arătat-ai vrăjmașilornoștri ca Tu ești Cel Care izbăvești

de tot răul (Înțelepciunea lui Solo-mon 16, 7-8). Crucea, prin Hristoscare s-a răstignit pe ea, devine sem-nul biruinței asupra morții. Așacântăm în slujba vecerniei prazni-cului: „crucea de viață purtătoareeste ușa raiului, întărirea credin-cioșilor, îngrădirea Bisericii șibiruința creștinilor cea neînvinsă”1. Șarpele de aramă a ridicat bles-temul morții în poporul lui Israel,crucea lui Hristos a transformatblestemul în binecuvântare pentruîntreaga umanitate. Proclamăm cutărie la slujba utreniei acest ade-văr: „S-a plinit glasul prooroculuiTău Moise, Dumnezeule, care zice:Vedea-vor Viața voastră spânzura-tă înaintea ochilor voștri. AstăziCrucea se înalță și lumea din înșe-lăciune slobozește; astăzi învierealui Hristos se înnoiește și margini-le pământului se bucură, în chim-vale ca David cântare Ție aducândși zicând: Lucrat-ai mântuire înmijlocul pământului, Dumnezeu-le: Crucea și Învierea, prin care ne-ai mântuit pe noi”2. Așadar, de la Elvine Viața, pentru că El este Viața(Ioan 14,6).Precum șarpele în pustie și Cru-cea se înalță și vestește lumii mân-tuire. Prin analogie, crucea estestindardul Împăratului biruitor careîși vestește victoria. Și nu orice felde stindard, ci cel la care, privindcineva și urmându-l, se tămăduie-ște de boli și de moarte și intră înviață. De aceea devine și singurulobiect și singura stare întru careomul se poate lăuda. De acest lucrune încredințează Sfântul Pavelcând zice: „Mie, să nu-mi fie a mă

lăuda, decât numai în crucea Dom-nului nostru Iisus Hristos” (Gala-teni 6,14).Ca să argumentez tema pe caream dezvoltat-o până acum, mă voifolosi de icosul 6 din Acatistulînchinat Sfintei Cruci, unde crești-nii își manifestă admirația față delucrarea crucii, stindardul vieții,zicând: „(Bucură-te) ridicareacelor căzuţi, îndreptarea celor robiţide patimi, sprijinirea sărmanilor,apărătoarea deznădăjduiţilor, doc-torul celor ce bolesc, și veseliasufletului”. În acelaşi timp, crâm-peie din mărturisirea inspirată aSfântului Ioan Damaschin comple-tează și sintetizează foarte bineaceastă idee: „Crucea este pavăza,arma şi trofeul împotriva diavolu-lui… Este scularea celor căzuţi,sprijinul celor statornici, reazemulcelor slabi, toiagul celor păstoriţi,călăuza celor convertiţi,desăvârşirea celor înaintaţi, mân-tuirea trupului şi a sufletului, izgo-nitorul răutăţilor, pricinuitorul

bunătăţilor, distrugerea păcatului,răsadul învierii, pomul vieţiiveşnice3.Traian Dorz, în spiritul celorafirmate mai sus, a scris un poemdin care, în încheiere, am să redaucâteva versuri: „Crucea-i semnulmântuirii, căci pe ea, Hristos a dat/Preţul negrăit al Jertfei pentru allumii-ntreg păcat…/ Aţintiţi-văprivirea toţi cei slabi şi osteniţi/ LaIisus Biruitorul – şi spre El nădăj-duiţi./ Crucea Lui mântuitoare are-n ea puteri şi har/ Să vă ierte totpăcatul, să v-alunge orice amar,/Să vă umple de putere, să vă-nalţetot mai sus,/ Să vă facă să fiţi vred-nici să staţi veşnic cu Iisus” (Cru-cea-i semnul mântuirii).Protos. Dr. Benedict  Vesa
1 Mineiul pe septembrie, EIB-MBOR, București, p. 207.
2 Mineiul pe septembrie, EIB-MBOR, București, p. 219.
3 Dogmatica IV. 11, EIB-MBOR, București, 1943, p. 140.

Crucea – stindardul vieții
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Urmare din pagina 1Întâlnirea noastră își propune for-marea tinerilor, prin participarea laprograme educative, duhovnicești, cul-turale și artistice din Bucureşti. Pro-gramul evenimentului este unul bogatși cuprinde: prima Sfântă Liturghiesăvârșită la şantierul Catedralei Mân-tuirii Neamului; o conferință duhov -nicească; două ateliere de lucru, cutema Importanța și activitatea tiner-ilor în Biserică; momente artistice;vizite la principalele obiective turis-tice din București. Prin intermediulatelierelor de lucru dorim să creăm uncadru adecvat în care voi, oaspețiinoștri, să identificați problemele speci-fice generației din care faceți parte șisă propuneți posibile soluții.Provocările la care sunt supușitinerii, din partea unei societăți secu-larizate şi globalizate – sărăcită devalori spirituale, supusă unor perma-nente schimbări, crize economice șimorale: emigrația, consumul dealcool, droguri, libertinaj, violență etc.– reprezintă un motiv în plus de conș-tientizare a rolului și importanței Fam-iliei, Bisericii și Școlii în formareatinerilor creștini. Aspirațiile spre bineși frumos ale tinerei generații trebuiesusținute de întreaga societate, careare responsabilitatea de a-i orienta petineri și de a le cultiva încrederea, pen-tru a iubi valorile spirituale, morale șiculturale perene. Familia, Biserica șiȘcoala au datoria de a oferi o edu-cație creștină tinerilor pentru culti-varea credinței ca lumină a vieții coti-diene, precum și a iubirii faţă deDumnezeu şi faţă de oameni.Biserica Ortodoxă Românăîncearcă să răspundă nevoilor de for-mare a tinerilor prin programe șiproiecte care se desfășoară atât în țară,cât și în străinătate, adaptate fiecăreicomunități, cum ar fi: ProgramulNațional Catehetic Hristos împărtășitcopiilor, Proiectul educațional AlegeȘcoala!, tabere de tineret, pelerinaje,burse de studiu și multe activitățisociale dezvoltate în parohii. Prin toateacestea, cultivăm încrederea în sine șiîn semeni, respectul și iubirea față deoameni și de natură – creația lui Dum-nezeu –, consolidăm viața de comuni-une a tinerilor, solidaritatea creștină,prietenia, apartenența și respectul fațăde Biserică, identitatea și demnitateanaţională în dialog internaţional.Însă, ceea ce este şi rămâneesenţial în toate aceste activităţi trebuiesă fie bucuria pe care o oferă întâlnireatinerilor cu iubirea lui Hristos atât înrugăciune, cât şi în acţiune, în conlu-crare pentru a aduce bucurie oame-nilor. Întrucât Hristos cel Înviat este„Bucuria cea veşnică”, „Luminalumii” şi „Păstorul cel Bun”, Apos-tolul neamurilor ne îndeamnă: Bucu-raţi-vă pururea în Domnul şi iarăşizic: bucuraţi-vă (Filipeni 4, 4).Totodată, vă încurajăm să culti-vați cu bucurie iubirea față de familiacreștină, care poate fi descoperitănumai în Biserică, deoarece aici eaare valoare de icoană a iubirii lui Hris-tos faţă de umanitate, iar sfinţii Bis-ericii sunt modele de viaţă în Hristos şirugători pentru toți tinerii din lume.Cu aceste gânduri, vă urăm bunvenit la Întâlnirea Tinerilor Ortodocșidin Toată Lumea și ne rugăm Preasfin-tei Treimi să vă dăruiască bucurie sfân-tă, întru comuniune frăţească şi prietenie.† DANIEL,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Împreună rugăciune înCatedrala Naţională
Mii de tineri ortodocşi din lumeaîntreagă prezenţi la #ITO2016, dar şicredincioşi din Bucureşti şi din ţară,au participat duminică, 4 septembrie2016, la prima Sfânta Liturghie ofici-ată de Patriarhul României la Cate-drala Naţională.Slujba a fost oficiată pe o scenăspecial amenajată în faţa CatedraleiNaţionale.În cuvântul adresat celor prezenţi,Patriarhul României a explicat învăţă-turile ce reies din textul evanghelic.Această Evanghelie ne arată căDumnezeu este în același timp iertătorşi drept, este în acelaşi timp milostiv șidrept, a spus Preafericirea Sa: ,,Dacă nepocăim și cerem să ne ierte păcatele, Eleste bun, milostiv și iertător. Când însănoi nesocotim bunătatea Lui, și, în modviclean și egoist, doar profităm de ea,dar la rândul nostru nu arătăm milă şiiertare față de semenii noștri, atunciDumnezeu ne arată dreptatea Sa spreîndreptarea noastră și a celor asemeneanouă. Deci, Dumnezeu este milostiv,dar și drept. El este iertător, dar șiîndreptător, în înțelesul că nu trece cuvederea păcatul, ci cheamă la pocăințaspre îndreptare. Astfel, Dumnezeu Celmilostiv și iertător îl responsabilizeazăpe omul nemilostiv și neiertător. El nupedepseşte, ci El îndreaptă pe oameni,îi responsabilizează când îi ceartă pen-tru că vrea să-i readucă pe calea mân-tuirii. El ne arată cât de mult pierdespiritual omul dacă nu este și el iertă-tor asemenea lui Dumnezeu. Bisericaa primit de la Hristos Însuși porunca dea ierta greșelile oamenilor. Întrucât eaa înțeles valoarea mântuitoare și sfinți-toare a iertării, Biserica îi îndeamnă petoți oamenii să ierte greșelile altora, amai spus Patriarhul Daniel.Biserica ne îndeamnă să iertămsemenilor noștri toate greșelile lor. Dece? Pentru că astfel ne eliberăm sufle-tul din legăturile păcătoase ale egois-mului și ale răzbunării, spre a neîmpărtăși cu Sfânta Euharistie, cuiubirea sfântă, smerită şi milostivă alui Hristos. Deci, când ne împărtăşimcu Sfânta Euharistie ne împărtăşim cuiubirea iertătoare a lui Hristos. Deaceea trebuie să iertăm păcatele saugreşelile celor care ne-au greşit. (…)Iertarea cere o luptă interioară cu noiînşine, o răstignire a dorinței egoistede răzbunare, a tentației de a răspundela răutate cu răutate.Întâistătătorul Bisericii OrtodoxeRomâne a evidenţiat şi faptul că SfântaEvanghelie de astăzi ne îndeamnă săînmulțim binele, nu să-l limităm sausă-l oprim: Făcând aceasta, creștemduhovnicește și ne sfințim, adicădevenim cu adevărat „oameni ai luiDumnezeu”. Iar dacă iubirea milostivă șiiertătoare devine lumina vieții noastre,atunci se schimbă în bine și relațiile întreoameni. Adică, se oprește violența prin

iertare, se stinge ura prin iertare, seînlocuiește răutatea cu bunătatea priniertare și se schimbă „iadul” vieții păcă-toase în „bucurie a raiului” ca viață trăităîn iubirea şi sfinţenia lui Dumnezeu.La finalul Sfintei Liturghii, Preaferi -citul Părinte Patriarh Daniel a adresattinerilor prezenţi cuvântul de încheiere alÎntâlnirii Tinerilor Ortodocşi din toatălumea – 2016, intitulat:Bucuria comu-niunii și dinamica misiunii creștineÎntâlnirea Tinerilor Ortodocși dinToată Lumea, organizată în aceste zilela Bucureşti, a fost prilej de a ne regăsiîn duh de comuniune și de dragostefrățească, alături de tineri din diversepărţi ale lumii. Mărturia credinței și abucuriei lor de a fi împreună reprezin-tă pentru noi un îndemn pentru inten-sificarea misiunii și activității Bisericiiîn rândul tinerilor. În același timp,tinerii mărturisitori ai credinței, princuvânt și faptă, iubitori de rugăciune șide acţiune, sunt misionari ai Bisericiiîn societatea de azi.Progresând pe drumul proprieideveniri, prin participarea la viața litur-gică a Bisericii și împărtășirea cu Sfin-tele Taine, prin participarea la viațaspirituală şi socială a comunităților dincare fac parte, tinerii descoperă izvoarenoi de bucurie duhovnicească şi de for-mare a personalităţii lor. Venind înîntâmpinarea celor care caută perma-nent răspunsuri la problemele cu carese confruntă, pe parcursul acestorpatru zile ale Întâlnirii TinerilorOrtodocși din Toată Lumea, pe lângămomentele liturgice, recreative și cul-turale, au fost organizate ateliere delucru, dedicate importanței prezenţeiși activității tinerilor în Biserică.Sesiunile de lucru au oferit tiner-ilor oportunitatea de a-și exprimaopiniile cu privire la: relația lor cu Bis-erica; identificarea propriilor nevoispirituale (de consiliere, de sprijin, deimplicare, de asociere etc.) și modul încare Biserica poate răspunde acesto-ra; modalităţile în care se pot organi-za tinerii în Biserică; tipurile de activ-ități prin care tânăra generație poatecontribui la îmbogăţirea vieţii creştineîn parohie şi în organizaţiile de tineret.În cadrul atelierelor de lucru, tiner-ii au evidențiat că, indiferent de tipurileși de varietatea activităților organizatela nivelul parohiei, este importantăprezenţa lor în viaţa comunităţii. Iar,pentru a fi mai activi în viața paro-hială, tinerii trebuie încurajați și spri-jiniți să identifice problemele cu care seconfruntă comunitățile locale și săinițieze proiecte şi programe spiritualeşi sociale care să vină în întâmpinareanevoilor concrete ale comunităţilorlocale, mai ales când acestea se con-fruntă cu sărăcia, boala, singurătatea,izolarea sau lipsa de comuniunefrăţească şi de solidaritate practică.Totodată, tinerii sunt conștienți căspecificul demografic al fiecărei paro-hii reprezintă un factor determinantpentru modul în care sunt organizate

activitățile pastorale, orientate cătregenerația lor. Acolo unde grupul detineri din parohie este mai mare șiresursele comunității pot susține o ast-fel de inițiativă, tinerii se pot constituiîntr-o asociație care să faciliteze dez-voltarea și implementarea de proiectela nivel local sau regional.Concluziile la care au ajuns tiner-ii vor fi prezentate și analizate în cadrulCongresului Internațional de TeologieEducația religioasă a tinerilor în con-textul secularizării actuale, organizatde Patriarhia Română, în perioada 3-7 septembrie 2016, urmând a fi publi-cate într-un volum dedicat congresului.Întâlnirea Tinerilor Ortodocși dinToată Lumea a reprezentat un eveni-ment spiritual major şi un schimb deexperiență important pentru dez-voltarea ulterioară a activităților detineret din Biserica Ortodoxă Română,prin prezența responsabililor de tineretdin cadrul parohiilor. De asemenea,evenimentul a promovat intens volun-tariatul în rândul tinerilor, aproxima-tiv 500 de voluntari dobândind com-petențe specifice, pe care le pot folosiși în cadrul altor proiecte.Mulțumim tuturor tinerilor partici-panți din România şi din toate ţărilereprezentate aici pentru bucuria de fiîmpreună la Bucureşti în aceste zile,mulţumim tinerilor voluntari și organi-zatorilor, pentru dinamismul şi dăruirealor. Totodată, mulțumim partenerilor șisponsorilor care au susținut, cu respon-sabilitate și generozitate, acest eveni-ment de importanță deosebită.Ne rugăm Domnului Iisus Hris-tos, Izvorul bucuriei eterne, să binecu-vânteze pe toţi participanții la Întâl-nirea Tinerilor Ortodocși din ToatăLumea și pe cei care împlinesc sausprijină nobila lucrare de formareduhovnicească a tinerilor, pentru ca eisă fie o bucurie permanentă pentruBiserică şi pentru societate.† DANIEL,Patriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneIuliana Lia Florea a dat citire actu-lui solemn de încheiere a evenimentu-lui, apoi au fost predate însemnele întâl-nirii reprezentanţilor ArhiepiscopieiIaşilor, gazda Întâlnirii TinerilorOrtodocşi din toată lumea de anul viitor.Patriarhul României a rostit rugă-ciunea de călătorie pentru tinerii care sevor pleca astăzi de la Bucureşti şi i-abinecuvântat.În încheiere a fost intonat imnul#ITO2016. sursa: basilica.ro
Tineri arădeni la Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din ToatăLumea 

Un grup de 40 de tineri ortodocşiarădeni au participat, cu binecuvânta-rea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhie-piscop al Aradului, la Întâlnirea Tine-rilor Ortodocşi din Toată Lumea. Ceade-a patra ediţie a acestei întâlniri aavut loc la Bucureşti, în perioada 1-4septembrie 2016, participanţii fiindelevi premianţi la Olimpiada deReligie, elevi seminarişti, membriASCOR, tineri care se implică prinvoluntariat în activităţile derulate înparohii ale eparhiei şi profesori dereligie. La această manifestare au par-ticipat în jur de 2500 de tineri dineparhiile din ţară şi diaspora. Organi-zatorii au declarat ca obiective ale întâl-nirii următoarele: participarea la viaţaspirituală a comunităţilor locale dinBucureşti, creşterea nivelului de infor-mare şi formare a tinerilor cu privire la

valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi aartei locale, naţionale şi universale, pro-movarea ideii de voluntariat în rândultinerilor, redefinirea conceptului debucurie din perspectiva întâlnirii cuHristos, conştientizarea că adevăratulsucces în viaţă este legat de virtuţi şivalori spirituale, etc.După cum preciza şi PreafericitulPărinte Patriarh Daniel „prezenţa tiner-ilor la ITO, în Bucureşti, reprezintă unprogram duhovnicesc, pe traseul lorde formare spirituală, culturală şisocială, care facilitează un schimb deexperienţă pentru dezvoltarea ulte-rioară a activităţilor de tineret din viaţaBisericii”. În acest sens, tinerii partici-panţi s-au implicat cu bucurie şi entuzi-asm în o serie de activităţi organizatesub genericul „Iisus Hristos – BucuriaVieţii”: două sesiuni-atelier de lucru, înunităţi de învăţământ din Capitală, încare s-a discutat despre importanţa şiimpactul implicării tinerilor în viaţaparohiei, momente de rugăciune orga-nizate la Biserica Precupeţii Noi şi peDealul Mitropoliei/Dealul Patriarhiei,(loc pe care Preafericitul Părinte Patri-arh Daniel l-a numit sugestiv ColinaBucuriei, subliniid prin aceasta afini-tatea vocaţională cu numele capitalei-Bucureşti). Pe lângă aceste sesiuni pro-gramul a conţinut şi un concert înparcul IOR, unde artişti precum Smi-ley, Elena Gheorghe, Liana Stanciu şiDan Negru au încântat inimile celorprezenţi cu hiturile lor şi au îndemnattinerii să nu-şi uite “casa”, limba,tradiţiile şi credinţa.Una din serile programului a găz-duit, în Sala Palatului, o conferinţăduhovnicească interesantă susţinută dediac. Sorin Mihalache şi Liana Stanciu,preşedinte APOR, urmată de Proce-siunea Luminilor, moment în caretinerii, purtând candele aprinse au par-curs traseul Sala Palatului – ColinaBucuriei intonând pricesne şi cântecepatriotice; procesiunea s-a încheiat curugăciunea de seară la care a participatPreafericitul Părinte Patriarh Daniel şialţi ierarhi ortodocşi din ţară şi lume.Activităţile recreative au completatcu succes momentele de înaltă încăr-cătură duhovnicească, toate acesteacontribuind la asigurarea unei atmos-fere de destindere, încât –aşa cum sub-linia Preafericitul Părinte Patriarh-„ceea ce rămâne în urma acestor întâl-niri este BUCURIA, bucuria comu-nicării, a comuniunii şi a întâlnirii cuHristos”. Evenimentul s-a încheiat cuparticiparea la prima Sfânta Liturghieoficiată pe platoul din faţa CatedraleiMântuirii Neamului şi festivitatea deîncheiere, moment în care s-a predatştafeta grupului de tineri din Arhiepis-copia Iaşilor.Preafericitul Părinte Patriarh Daniela adresat tinerilor prezenţi cuvântul deîncheiere al Întâlnirii TinerilorOrtodocşi din toată lumea – 2016, inti-tulat ,,Bucuria comuniunii și dinamicamisiunii creștine” şi a rostit rugăciuneade călătorie pentru tineri şi i-a binecu-vântat. În final s-a intonat imnul ITO2016, versuri şi linie melodic ce vorrămâne mult timp în mintea celorprezenţi şi le vor trezi amintiri plăcute.Tinerii din Arhiepiscopia Aradu-lui au fost găzduiţi în Complexul Stu-denţesc Grozăveşti, spaţiu unde vol-untarii le-au oferit momente de realăprietenie creştinească.Mulţumim Arhiepiscopiei Orto-doxe a Aradului şi tuturor celor care,prin sprijinul acordat, au făcut posibilăparticiparea tinerilor la ITO 2016.diac. prof. SIRCA FLORIN,inspector şcolar, ISJ Arad
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Părintele Ioan Hornea –un păstor model și unmărturisitor neînfricatal cuvântului lui Dum-nezeu 
În ziua de 1 septembrie a aces-

tui an a părăsit viața pământească,
la venerabila vârstă de 87 de ani
părintele Ioan Hornea, un preot
devotat, un păstor model, un neîn-
fricat mărtursitor al lui Hristos în
vremuri tulburi pentru Biserica
noastră, un slujitor plin de râvnă
al Sfântului Altar, înzestrat cu zel
apostolesc. 

Slujba înmormântării a fost
săvârșită în 3 septembrie, în Bis-
erica parohiei Șega I, unde părin-
tele a slujit în ultimii 18 ani, până
la pensionarea Sfinției Sale. La
acest moment de rugăciune a par-
ticipat un numeros sobor de pre-
oți, dintre care amintim pe părin-
tele prof. dr. Vasile Mihoc de la
Sibiu, finul părintelui, în frunte
cu întâistătătorul Eparhiei noas-
tre, Părintele Arhiepiscop Dr.
Timotei Seviciu, care a și rostit
un impresionant cuvânt de învăță-
tură, creionând în scurte cuvinte
ce a însemnat pentru Eparhia
noastră slujirea și pilda vrednciu-
lui părinte Ioan Hornea.  

Părintele Ioan Hornea s-a năs-
cut în 15 decembrie 1929, in
comuna Seitin, judetul Arad, din
parintii Petru si Persida. A copi-
larit în satul natal, urmând aici și
școala primară. A continuat mai
apoi studiile în Arad, urmând cur-
surile Liceului Economic, unde
cu trei zile îna intea absolvirii, în 5
iunie 1948 a fost arestat și con-
damnat la închisoare, fiind acuzat
că a ajutat familiile deținuților
politici. A fost eliberat din
închisoare dupa un an și jumătate,
înscriindu-se la Institutul Teolog-
ic din Sibiu. Urmează cursurile
Facultății de Teologie de la Sibiu
până în anul al III-lea, când este
din nou arestat, de data aceasta
fiind acuzat că a purtat corespon-
dență religioasă, scriindu-le
colegilor și prietenilor săi de
acasă despre realitatea existenței
lui Dumnezeu. Este închis din
nou pentru un an si jumatate și
apoi trimis cu domiciliu obliga-
toriu în Bărăgan, în localitatea
Viișoara, județul Ialomița, unde a
rămas vreme de trei ani de zile. A
revenit la Sibiu pentru a-și con-
tinua studiile teologice, pe care
le-a și absolvit în anul 1958,
susținându-și licența în teologie
cu lucrarea Cugetări creștine
despre viață și moarte, lucrare pe
care o va și publica după revoluția
din decembrie 1989. 

După terminarea Facultății s-a
căsătorit cu Florica Sechel din
localitatea Nadab, jud. Arad,
împreună cu care a avut doi copii,
Sorin și Daniel. 

În 15 martie 1959 este hiro-
tonit preot pe seama Parohiei
Vânători, unde a slujit până în
1970, cand s-a transferat la Paro-
hia Fiscut. Dupa cinci ani de rod-
nică slujire, în 1975 este transfer-
at la Parohia Arad – Grădiște,
slujind atât la biserica parohială,

cât și ân filia acestei parohii de
pe Calea 6 Vânători. În data de 2
septembrie 1979 este instalat ca
preot slujitor la Parohia Arad-
Sega I, unde va sluji până la pen-
sionarea Sfinției Sale din anul
1997. 

Părintele Ioan Hornea a des-
fășurat și activități administrative
în cadrul Protopopiatului Arad,
fiind contabil și casier. După Rev-
oluția din anul 1989 a predat o
perioadă Religia la Școala Gen-
erală nr. 6 din cadrul parohiei,
fiind foarte iubit de elevi, respec-
tat și apreciat de cadrele didac-
tice și de părinții copiilor. 

S-a preocupat îndeaproape ca
strada pe care se află biserica
Parohei Șega I să poarte numele
ctitorului ei, vrednicul preot mar-
tir Ilarion V. Felea, căzut și el în
închisoarea comunistă de la Aiud.
Tot în memoria părintelui Felea, a
ridicat in curtea bisericii Șega I
crucea de marmoră care poate fi
văzută, părintele Hornea spunând
mereu că așa se cuvenea, ca
părintele Ilarion Felea care n-a
avut parte de cruce și de mor-
mânt, fiind aruncat într-o groapă
comună de la Aiud, să-și aibă
crucea de mormânt în curtea Bis-
ericii pe care a ctitorit-o, ridicând-
o din temelie.

Activitatea misionară atât de
bogată și rodnică a părintelui Ioan
Hornea s-a concretizat în faptul
că în perioada comunistă Sfinția
Sa a fost misioanr protopopesc,
vizitând în această calitate multe
parohii ale Eparhiei, rostind pil-
duitoare cuvinte de învățătură și
de zidire duhovnicească care au
rămas în memoria și în cămara de
taină a inimii celor care l-au
ascultat cu atâta dragoste. De
asemenea, părintele Ioan Hornea,
ca un misonar cu zel apostolesc,
așa cum l-am caracterizat la
începutul acestui material, a avut
îndrăzneala ca în plină perioadă
comunistă atee, în fiecare sâm-
bătă seara după Vecenie, să orga-
nizeze în biserica Parohiei Șega I,
lecții de Religie cu copii din carti-
er, reușind să adune în Sfântul
Locaș zeci de copii dornici să
aculte pilde și învățături creștine,
de care nu aveau parte nici la
școală și de cele mai multe ori
nici în familiile lor.

După evenimentele din 1989,
părintele Hornea a organizat
împreună cu credincioșii parohiei
vizite pastorale săptămânale în
toate spitalele din Arad, precum și

în asezămintele de ocrotire
socială, în orfelinate și în
căminele de bătrâni, într-o vreme
în care nu existau create cadrele
slujirii sociale a Bisericii, ducând
și propovăduind pretutindeni
lumina lui Hristos și dreapta cred-
ință ortodoxă. 

De asemenea, Sfinția Sa s-a
ocupat îndeaproape de credin-
cioșii din cadrul Asociației Orto-
doxe „Oastea Domnului”, fiindu-
le un adevărat părinte, participând
la întâlnirile lor din biserică, prin
rugăciune, prin cuvânt, prin
recitarea poeziilor Sfinției Sale,
prin cântările pe care le cânta cu
vocea sa atât de caldă. De altfel,
sesnibilitatea și dragostea pentru
misiunea Oastei Domnului, le-a
deprins părintele Hornea în vre-
murile grele de închisoare comu-
nistă, de la fratele Traian Dorz cu
care îmrepună a pătimit pentru
îndrăzneala ce au avut-o amândoi
de a propovădui cuvântul lui
Dumnezeu în vremuri ostile cred-
inței.   

Propovăduirea părintelui
Hornea nu s-a făcut doar prin
predică, ci și prin scris, pentru că
Sfinția Sa a scris și a publicat cărți
de cugetări și de poezii creștine,
luminând prin acestea poporul lui
Dumnezeu până la sfărșitul vieții
sale. Chiar și atunci când din pric-
ina multiplelor boli și a
neputințelor bătrâneții nu mai
putea sluji, împlinea slujba sa prin
propovăduirea cuvântului lui
Dumnezeu, în scris, prin inter-
mediul cărților alcătuite de cele
mai multe ori lângă patul de
suferință, pe care le trimitea cred-
incioșilor din bisericile Aradului,
care-l iubeau și-l prețuiau atât de
mult, așteptându-i întotdeauna
cuvântul cald și ziditor, chiar și
indirect, prin intermediul colilor
de hârtie.

Acum, când părintele Ioan
Hornea ne grăiește în chip tainic
din Biserica triumfătoare,
socotesc potrivit să aștern în rân-
duirle de mai jos câteva coordo-
nate de bază ale slujirii și măr-
tuirisirii Sfinției Sale.

Părintele Ioan Hornea a fost
un neînfricat mărturisitor al lui
Hristos, slujindu-L pe Acesta cu
timp și fără timp, cu multă
dragoste și cu  multă stăruință, de
pe amvonul Bisericilor unde a
slujit, dar și de pe la colțurile
străzilor sau de coriodarele spi-
talelor, a orfelinatelor sau a
căminelor de bătrâni, acolo unde

nu uita în ziua de joi a fiecărei
săptămâni să-și caute semenii
aflați în suferință și să le aducă
prin cuvântul său blând puțină
alinare și întărire. Predicile sale,
în pofida firii sale fragile, erau
atât de puternice prin forța lor
duhovnicească și prin convin-
gerea cu care părintele le rostea.
L-a mărturisit pe Hristos nu
numai prin predică, dar mai ales
prin viața sa, o viață așezată pe
coordonatele unui adevărat măr-
turisitor al lui Hristos, care a grăit
nu numai din știința sa, ci mai cu
seamă din viața sa, din experiența
sa, din întâlnirea sa reală cu Hris-
tos. Acest fapt a dat dealtfel și
curajul mărturisirii părintelui Ioan
Hornea în vremuri de mare
restriște, în care ideologia atee
părea de nestăvilit.

Sfinția Sa a fost un duhovnic
și un păstor model pentru sutele și
miile de credincioși pe care i-a
îndrumat cu răbdarea-i caracter-
istică, negrăbindu-se niciodată să
închee o discuție și nerefuzând pe
nimeni niciodată nici de la rugă-
ciune, nici de la sfătuirea
duhovnicească sau de la scaunul
Spovedaniei. A fost mai apoi un
model de slujire jertfelnică pentru
noi, cei care l-am cunoscut nu
numai în copilărie, ci mai cu
seamă în vremea formării noastre
teologice, ca elevi seminariști sau
studenți teologi, când îl admiram
din strana bisericii în timpul slu-
jirii sau îl urmam îndeaproape în
misiunile pe care le organiza la
spitale, le orfelinate sau în școlile
arondate parohiei, înțelegând încă
de pe atunci că acesta trebuie să
fie chipul și slujirea unui păstor
de suflete.

Părintele Ioan a fost un om al
răbdării, atât cu oamenii pe care-
i înțelegea și nu-i judeca, cât și
cu propriile suferințe care l-au
încercat atât de mult, mai cu
seamă în ultima perioadă, dar care
nu l-au biruit pentru că Sfinția Sa
nu s-a plâns niciodată de nimic, ci
doar s-a rugat mereu pentru
întărirea sa în suferință.

Părintele Hornea a fost un om
al dragostei, care a dăruit mult
celorlalți, prin cuvânt, prin rugă-
ciune, printr-un surâs, care întot-
deauna avea menirea să te îmbăr-
băteze.

Ioan Hornea, părintele nostru,
a fost un jertfitor pentru ceilalți,
dăruindu-se pe sine însuși cu totul,
mai cu seamă lui Hristos Dum-

nezeu cu care dorea atât de mult să
se întâlnească în Împărăția Sa.    

Pentru toate ostenelile vieții
sale, pentru mărturisirea lui neîn-
fricată, pentru pilda vieții dânsu-
lui, pe care ne-a oferit-o nouă
celor ce l-am cunoscut, Îl rugăm
pe Milostivul Dumnezeu să-l
sălășluiască în bucuria Împărăției
Sale pe care atât de mult a aștep-
tat-o, pentru că a iubit-o!Pr. conf. dr. Lucian Farcașiu
Preotul Avram Matcău a  trecut la Domnul

Preotul Avram Matcău din
Parohia Slatina de Criş, Pro-
topopiatul Sebiş din cadrul
Arhiepiscopiei Aradului, a fost
condus vineri, 30 septembrie
2016, pe ultimul drum. Mulţime
mare de credincioşi au venit să se
roage pentru odihna celui mutat în
lumina cerească. Slujba Înmor-
mântării a fost precedată de
oficierea Sfintei Liturghii în bis-
erica parohială cu hramul
,,Pogorârea Sfântului Duh” de un
sobor mare de preoţi, din care au
făcut parte pr. Alexandru Botea,
protopop al Sebişului şi pr. Ioan
Jidoi, protopop al Lipovei şi fiu al
satului Slatina de Criş, cărora li s-
au alăturat alți slujitori din diverse
parohii precum şi foști colegi de
facultate ai părintelui Avram.
Cuvântul de învăţătură a fost ros-
tit de către părintele Beni Ioja de
la Parohia Sebiş I, apropiat al
familiei celui decedat, care i-a
încurajat prin cuvinte alese pe cei
prezenţi şi pe membrii familiei
îndurerate.

După săvârşirea slujbei de
prohodire, după cum este rân-

duiala la înmormântarea preoţilor,
a fost înconjurată biserica cu
sicriul cu trupul neînsufleţit al
părintelui Avram. După aceasta,
cortegiul s-a deplasat în parohia
natală a celui decedat, Bârsa,
unde a fost înmormântat în curtea
bisericii.

Părintele Avram Matcău a tre-
cut la Domnul în noaptea zilei de
marţi, 27 septembrie 2016, în
urma unui tragic accident de
maşină, la vârsta de 47 de ani. A
fost preot paroh în Parohia Slati-
na de Criş şi filia Neagra, din anul
1995, imediat după terminarea
facultăţii, fiind mult iubit de cred-
incioşii pe care-i păstorea cu
multă dăruire.Protos.dr. Iustin Popovici

Preoţi arădeni trecuţi la cele veşnice
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Mănăstirea Arad-Gai şi-a sărbătorit ocrotitorul 
Mănăstirea Arad-Gai îşi sărbă-toreşte în fiecare an, la 1 septembrie –începutul anului bisericesc, pe ocroti-torul ei, Sfântul Simeon Stâlpnicul.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat deun sobor de preoţi şi diaconi a săvârşitSfânta Liturghie în prezenţa unuiînsemnat număr de credincioşi. Dinsobor a făcut parte şi PreacuviosulPărinte protos. Matei Buliga, stareţulMănăstirii Sfânta Cuvioasă Paraschi-va din satul Dobreşti, jud. Timiş.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhuluia fost pus sub titlul ,,Soare neapus”voind să cuprindă momente reprezen-tative din sinaxarul zilei, înțelegândmai ales din viața Sfântului SimeonStâlpnicul, hramul sfintei Mănăstiri șidin cea a lui Iosua, adică privindurcușul spiritual prin lupta permanen-tă împotriva răului și spre desăvârșire.Soarele care nu a apus până la biruințafinală a lui Iosua asupra vrăjmașiloreste simbolul slavei Soarelui dreptății,care este permanent prezent înnevoința spre bine a fiecărui credinciosdupă exemplul virtuților SfântuluiSimeon. Sub protecția divină punem șiînceputul noului an bisericesc, care seîmpletește și cu cel școlar, înălțândrugăciuni pentru împlinirile dorite defiecare și de întreaga obște – a maiamintit Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei.La finalul slujbei, maica stareţă,stavrofora Magdalena Borteş, a mulţu-mit ierarhului, părinţilor slujitori şicredincioşilor pentru prezenţă şi pen-tru împreuna-rugăciune.

Târnosire de biserică înParohia Prăjeşti
În Duminica a 11-a după Rusalii,comunitatea din Parohia Prăjești, Pro-topopiatul Sebiș, a avut deosebitabucurie de a-l avea în mijlocul lor peÎnaltpreasfințitul Părinte Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului. Credin-cioșii, împreună cu numeroși oaspeți l-au întâmpinat pe ierarh cu marebucurie. Chiriarhul arădean a târnositcu acest prilej biserica cu hramul,,Adormirea Maicii Domnului” şi asăvârşit o slujbă de binecuvântare alucrărilor efectuate în ultimii ani lasfântul locaș de cult.După târnosireInaltpreasfinţitul Părinte Timotei asăvârşit Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie în locașul de cult, în frunteaunui ales sobor de preoți și diaconi.Din soborul slujitor au făcut parte,părintele iconom stavrofor BoteaAlexandru – protopop de Sebiș șinumeroși preoţi din parohiile apropi-ate, părintele Arhid. Tiberiu Ardelean,precum și reprezentanți ai autoritățilorlocale.Cuvântul de învăţătură rostit deChiriarh a fost pus sub titlul ,,Darul șialtarul” (cf.citirilor scripturistice aleduminicii: I Cor. 9; Matei 18), careanalizează legătura dintre drept și dato-rie în biserică și societate și caredovedește adevărata vrednicie a omu-lui credincios, asigurând o conlucrareîn dragostea ziditoare de bine.Referirea la textul biblic alcondiționării aducerii jertfei la altarulbisericii de iertare și pace dintreoameni, dechide calea dorită propovă-duirii Evangheliei și împlinirii ei înviață (Matei V, 23,24). Întâlnirea tiner-

ilor ortodocși din toată lumea des-fășurat în aceste zile în capitalaRomâniei, reprezintă o contribuțieimportantă la stădaniile omenirii spremai bine.Ca semn al aprecierii pentrumunca și strădaniile depuse în aceastăparohie, Înaltpreasfinţia Sa a oferit,preotului paroh Heler Cătălin distincţiade sachelar și distincția de iconomstavrofor preotului Rus MerceaCătălin, fost preot paroh al aceteicomunități, actualmente preot parohla Parohia Sebiș II. Sărbătoarea s-aîncheiat cu o agapă frățească.În după-masa zilei, Chiriarhul aefectuat o vizită pastorală în FiliaDonceni, aparținătoare acestei paro-hii și mai apoi la Văsoaia, la cea dinurmă asistând la întâlnirea anuală alocuitorilor din zonă.
Naşterea Maicii Domnului sărbătorită laMănăstirea Arad-Gai

Naşterea Maicii Domnului, ceadintâi sărbătoare mare de la începutulanului bisericesc, a fost sărbătorită și înacest an cu multă bucurieduhovnicească de obştea maicilor şi apelerinilor prezenţi la Mănăstirea,,Sfântul Simeon Stâlpnicul”, dincartierul arădean Gai.În ziua praznicului, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, înconjurat deun sobor de preoți slujitori a săvârşitSfânta şi Dumnezeiasca Liturghiearhierească.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Maica Domnului bucuria lumii creș-tine”, în baza citirilor scripturistice alepraznicului (Filipeni 2; Luca 10, 11),Chiriarhul a pus în lumină „însemnă-tatea naşterii Sfintei Fecioare Maria,evidenţiind importanța prezenței înviața tuturor credincioșilor și îndeose-bi a manifestărilor de credință, exem-plificând cu recenta întâlnire ce a avutloc în capitala țării, a tineretului orto-dox de pretutindeni”, a mai amintitÎnaltpreasfinţia Sa.Răspunsurile liturgice, atât seara laPriveghere cât şi în ziua de praznic, laSfânta Liturghie, au fost date de stu-denţi şi seminarişti de la şcolile teo-logice arădene.La finalul Sfintei Liturghii, maicastareţă stavrofora Magdalena Borteş, amulţumit Chiriarhului şi soborului declerici pentru slujire, precum şi tutur-or pelerinilor veniţi din toate părţileAradului dar şi din judeţele înveci-nate.
Târnosirea bisericii din Parohia Hunedoara-Timişană
În Duminica dinaintea ÎnălțăriiSfintei Cruci, Înaltpreasfinţitul PărinteDr. Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, a poposit în mijlocul cred-incioșilor din parohia Hunedoara-Tim-ișană, Protopopiatul Arad, la invitaţiapreotului paroh Goronea Valentin şi aConsiliului Parohial, unde a oficiatslujba de târnosire a Bisericii cu hra-murile: Sfântul Mare Mucenic Gheo-rghe și Sfânta Treime, eveniment unicpentru comunitatea creştin-ortodoxăde aici.La sosire Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop, a fost întâmpinat în fațabisericii de către PreacucerniculPărinte Flavius Petcuț, ProtopopulAradului împreună cu un ales sobor depreoţi şi arhid. Tiberiu Ardelean, și denumeroși credincioși. Copiii, îmbră-cați în frumoasele costume populare,

i-au oferit Înaltpreasfinției Saleflori.După târnosirea bisericii a urmatsăvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti,în biserica nou târnosită.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Înălţareaprin cruce” (în baza citirilor scriptur-istice ale duminicii: Gal. 6; Ioan 3),cunoscând că şi cuvântul tradiţionalal Cazaniei se referă la adâncireaînvăţăturii de credinţă, sprijinită prinfaptele creştineşti, subliniază şi aceeacă în viaţa spirituală crucea ca jertfăîndeamnă la depăşirea greutăţilor deorice fel pentru a uşura ridicarea sprecer atât a obştei cât şi cea personală.Totodată, în cadrul cuvântului, Înalt-preasfinţia Sa a subliniat şi legăturaBisericii de pe pământ cu cea din cercare s-a ilustrat cu aşezarea sfintelormoaşte în altarul bisericii ce se cin-steşte deosebit cu momentul târnosirii.Jertfa credincioşilor pentru ridicareaşi înfrumuseţarea sfântului locaş însăşi,înalţă spre dobândirea frumuseţilorcereşti, a amintit ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei.Răspunsurile liturgice au fost datede corul ,,Nașterea Domnului” de laparohia Micălaca Veche II.La sfârșitul Sfintei Liturghii, părin-tele protopop a dat citire și a înmânatpreotului paroh și Consiliului parohialo diplomă de mulțumire și aprecierepentru efortul depus în înfrumusețareabisericii.După săvârşirea dumnezeieştiiLiturghii, părintele paroh GoroneaValentin, a adresat cuvinte de mulţu-mire Înaltpreasfinţiei Sale, preoţilor şituturor credincioşilor. Toţi credincioşiiprezenţi au avut nespusa bucurie de aintra în Sfântul Altar, închinându-se şisărutând Sfânta Masă, SfântaEvanghelie şi Sfânta Cruce.
Praznicul Înălţării Sfintei Cruci la Mănăstirea Feredeu din Deal

Sute de pelerini din PodgoriaAradului şi din vecinătate şi-au îndrep-tat paşii spre Mănăstirea din deal aFeredeului cu prilejul prazniculuiÎnălţării Sfintei Cruci. Sărbătoarea aînceput încă din ziua de ajun, cândsute de pelerini împreună cu soborulde slujitori condus de părintele arhim.Ilarion Tăucean, stareţul mănăstirii, ausăvârşit în acest loc ,,Drumul Crucii”,cu popasuri la cele 14 cruci aşezate lao anumită distanţă, şi care, prinicoanele înălţate pe acestea, exprimăcalvarul Mântuitorului pe drumul spreGolgota, calvar care devine modelulcrucii mântuitoare a fiecărui pelerin,după care au participat la Slujba dePriveghere, oficiată în ParaclisulÎnălţării Sfintei Cruci din curtea mănă-stirii.Programul slujbelor a continuat adoua zi dimineaţa, când pelerinii auavut bucuria de a participa la SfântaLiturghie arhierească, săvârşită deÎntâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului,Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei, înconjurat de un sobor depreoţi. Din sobor a făcut parte și pro-tos. Teodor Vid, consilier bisericesc, pr.Mihai-Octavian Blaj, consilier eco-nomic și pr. Ioan Jidoi, protopopulLipovei.La momentul cuvenit, chiriarhularădean a rostit cuvântul de învăţăturăsub titlul ,,Înălţarea credincioşilor princea a Sfintei Cruci”, înţelegând tâlculunora din imnele praznicului în lumi-

na citirilor biblice (Ieşire 15; Pilde 3;Isaia 50; I Cor. 1; Ioan 19), ca şi înlegătura locului înalt al sfintei mănă-stiri cu izvoru-i minunat, binefăcătorpentru toţi cei veniţi aici cu credinţă.Răspunsurile liturgice au fost datede corul bărbătesc al Parohiei Cov-ăsânţ.După săvârşirea Sfintei Liturghii,pelerinii au avut ocazia să participe laTaina Sfântului Maslu, nu înainte capărintele stareţ arhim. Ilarion Tăuceansă mulţumească ÎntâistătătoruluiArhiepiscopiei Aradului, în numelevieţuitorilor mănăstirii şi al soboruluipreoţilor slujitori, pentru prezenţa înmijlocul pelerinilor veniţi din toatecolţurile ţării şi tuturor preoţilor şicredincioşilor care au participat înaceste zile la sfintele slujbe săvârşite lasfânta mănăstire din deal.
Slujire arhierească la biserica ,,AdormireaMaicii Domnului” din Lipova
În Duminica după Înălţarea Sfin-tei Cruci, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului apoposit în mijlocul credincioşilor dinparohia cu hramul ,,Adormirea MaiciiDomnului” din Lipova. Cu acestprilej, Ierarhul arădean a săvârşit Sfân-ta şi Dumnezeiasca Liturghie, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconi.Din sobor a făcut parte şi protos.Teodor Vid, consilier administrativ-bisericesc în cadrul ArhiepiscopieiAradului.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Caleacrucii” (cf. citirilor scripturistice aleduminicii: Gal. 2; Marcu 8 şi 9), prindrumul crucii însemnând îndepărtareaispitelor lumii şi urmarea virtuţilor dindragoste de Dumnezeu şi deaproapele, ţinând măsura dreaptă înraport cu iubirea de sine. Îndemnul dea urma mai mult decât faptele legii pecele ale credinţei, singurele careîndreptăţesc prin mărturisirea pildeipe care Mântuitorul însuşi o dă cred-incioşilor.La momentul potrivit din SfântaLiturghie mulţi credincioşi şi copii s-au împărtăşit cu Sfintele Taine.În după-amiaza zilei, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei a participat laîntrunirea Cercului pastoral-misionar,coordonat de părintele Ilie Nădăban, înParohia Sederhat. Aici Chiriarhul avorbit celor prezenţi despre importanţaistorică şi simbolică a Tainei SfântuluiMaslu.

Binecuvântare de lucrăriîn Parohia Scânteia
În Duminica a 18 –a după Rusalii,25 septembrie 2016, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, s-a aflat în vizită pastorală în Paro-hia Scânteia, Protopopiatul Arad,prilej cu care a oficiat slujba de binecu-vântare a lucrărilor de înnoire a bis-ericii cu hramurile „Naşterea Mântu-itorului” şi ,,Sfântul Siluan Athonitul”şi a săvârşit Sfânta Liturghie, în soborde preoţi şi diaconi.Chiriarhul Aradului a fost aşteptatşi primit cu multă bucurie şi însufleţirede către comunitatea dreptmăritoaredin Scânteia, mulţi copii şi tineriînveşmântaţi în straie popularetradiţionale din această zonă.După binecuvântarea lucrărilorefectuate (adică s-a refăcut tencuiala şizugrăveala exterioară, s-a reparat tur-nul şi acoperişul şi s-au vopsit, au fost

înlocuite streaşinile, s-au montat uşişi geamuri noi, s-au înlocuit strana şimasa din altar, s-a izolat si podit pe jos)a urmat Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie, în cadrul căreia Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei a rostit unbogat cuvânt de învăţătură pus subtitlul ,,Ascultarea poruncilor lui Dum-nezeu” (în baza citirilor scripturistice:2 Cor. 9; Luca 5), urmând temaCazaniei duminicale, adică atât folosulmaterial cât şi cel spiritual al celor ceurmează virtutea menţionată. Pescuit-ul din Sfânta Evanghelie a însemnatpentru pescarii deveniţi mai apoi apos-toli, nu doar câştigarea hranei trupeştici şi a celei sufleteşti, adică înmulţireamisiunii împlinite spre mântuireatuturor. Învăţătura aplicată la prezentulmoment dovedeşte pentru parohia încare ne aflăm împlinirea unei muncinu doar pe teren misionar ci şi pe celsocial, al asigurării celor trebuitoarevieţii pentru cei statorniciţi aici sau învecinătăţi. În corabia Bisericii localetoţi cei care străbat marea vieţii ţinbuna rânduială a întregii Ortodoxii aşacum au propovăduit Sfinţii apostoli şiîmplinesc mereu cei ce i-au urmat cudevotament, aşa cum reiese şi dinrecentele evenimente din cadrul creşt-inătăţii, ca de pildă Sfântul şi MareleSinod al Ortodoxiei şi ÎntâlnireaTineretului Ortodox din întreaga lume,ce a avut loc la începutul lunii Sep-tembrie, în Bucureşti, a amintit Înalt-preasfinţia Sa.Părintele paroh Gabriel-IoanVladu, la finalul sfintei Liturghii, aprimit din partea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, distincţia de sachelar,în semn de apreciere pentru fru-moasele lucrări de înnoire ce s-au adusbisericii acestei comunităţi.La final, părintele paroh a mulţu-mit Bunului Dumnezeu pentru totajutorul şi toate darurile pe care cuîmbelşugare le-a revărsat pesteaceastă mică comunitate de creştiniortodocşi, dar şi ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei pentru osteneală şiprezenţă, pentru dragostea şi disponi-bilitatea ce le-a manifestat faţă deaceastă mică comunitate a ParohieiScânteia. Mulţumiri au fost adusetuturor celor care s-au jertfit curestaurarea şi înfrumuseţarea acesteibiserici.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALEŞI SOCIALE

Mini-tabăra creştină a Parohiei OrtodoxeAradul Nou
În Anul omagial al educaţiei reli-gioase a tineretului creştin ortodox, încontextul întâlnirii tinerilor ortodocșiîn Patriarhia Română, Parohia Orto-doxă „Sf. M. Mc. Gheorghe” AradulNou, a organizat în perioada 7-8 sep-tembrie o mini tabără pentru copiiiparohiei, sub coordonarea părinteluiconsilier Gabriel Cosmin Mariș, sluji-tor al acestei Biserici. Activitatea s-adesfășurat cu binecuvântarea Înalt-preasfințitului Părinte TimoteiArhiepiscop al Aradului în „TabăraOrtodoxă de Păstrare și Conservare aTradițiilor Românești” din Covăsînț,singura tabără arădeană aparținândBisericii Ortodoxe. În prima zi, tiner-ii au făcut o drumeție de la poaleleDealului Șiria până la cetatea din vârf,a cărei atestare documentară dateazădin 1318. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Aici tinerilor le-a fost prezentatăistoria acestei cetăți și câteva din leg-endele legate de aceasta. Copii auputut admira de la înălţimea zidurilorşi a turnurilor fortăreței toată zona dejur-împrejur şi drumul de la Lipovacătre Oradea. Înainte de coborâre,copii au luat parte la un picnic încetate.La coborâre, tinerii au vizitatMuzeul Memorial „Ioan Slavici șiEmil Monția”, un castel construit înstil baroc târziu în 1838, care a aparțin-ut familiei nobiliare Bohus. Expozițiapermanentă este dedicată scriitoruluiIoan Slavici (1848 – 1925), născut înȘiria, și compozitorului Emil Monția(1887 – 1965).Mai apoi, copiii s-au oprit în par-cul central din localitate unde și-aupotolit setea de la fântâna aflată în cen-trul localităţii, construită în anul 1884de către baronul local, Ladislau Bohuş,apa din izvoarele subterane ale zoneicu dealuri fiind adusă în centrul local-ităţii printr-o conductă, de unde curgeîn permanenţă.Înspre seară, copiii s-au întors întabără unde, prin intermediul jocurilorși activitățiilor interactive, au avutparte de multă bucurie. O activitatedeosebită a fost și pregătirea agapeifrățești, demostrând fiecare, că nu estestrăin de ajutorul acordat mămicilorîn bucătărie. O mare bucurie le-a făcutși părintele Mihai Blaj, consilier eco-nomic al Arhiepiscopiei Aradului șiparohul acestei Biserici. Întâlnirea afost foarte interesantă pentru copii,aceștia ascultându-l pe părintelepovestindu-le istoria minunatei tabere.Locul este un colț de rai, având înmijloc o scenă impunătoare în fațaunui amfiteatru. Tabăra are mai multelocuri de joacă pentru copii, o clădirepentru cazarea tinerilor, alta pentrugătitul meselor, iazuri, troițe și multeflori. „Scopurile acestui complex deconstrucţii sunt: organizarea unortabere creştine cu tineri şi copii dinţară şi străinătate, organizarea unorschimburi interculturale cu localităţidin ţară şi străinătate, serbări câm-peneşti (festivalul strugurilor, hramulbisericii, etc.) şi nu în ultimul rândasigurarea de adăpost copiilorproveniţi din zone calamitate. Înprimul rând este Tabără Ortodoxă pen-tru că se intenționează ca aici să fiegăzduiți copii din ArhiepiscopiaAradului în mod gratuit care vor aveaposibilitatea să participe la cursuri şidiferite activităţi care să le expliceÎnvăţătura Bisericii Ortodoxe, astfella plecare vor înţelege mai bine proprialor credinţă. De creaţie pentru că seintenţionează organizarea de tabere depictură pe sticlă, de sculptură, teatrureligios, muzică clasică şi religioasă.De conservare a tradiţiilor româneştipentru că aici se intenţionează a orga-niza festivaluri de folclor, piese reli-gioase autentice care sunt în pericol dea se pierde în negura timpului.” – aprecizat părintele paroh. Au urmat maiapoi și alte dialoguri pe teme religioasecu copii, lansarea mai multor lam-pioane, programul încheindu-se curugăciunile de seară făcute împreunăcu părintele coordonator.A doua zi, programul a început curugăciunile de dimineață făcute înmijlocul taberei de toți copiii. Dupărugăciune, prin bunăvoința părinteluiparoh Mihai Blaj, tinerii au fost trans-portați cu microbusul parohiei la Sf.Mănăstire Feredeu, în ajun de praznical „Nașterii Maicii Domnului”. Copii

au vizitat și Schitul „Sf. M. Mc Ghe-orghe” – de la Feredeul din Deal, deunde au pornit în drumeție pe vechiuldrum spre mănăstire ce duce prinpădure. Cu această ocazie, copiii auavut parte și de o lecție bună de ori-entare turistică, drumul având foartemulte marcaje.La întoarcere, a fost vizitată fru-moasa biserică a Covăsînțului, undepărintele a reușit cu ajutorul enoriașilorgospodari să ridice împreujurul bis-ericii un alt colț de rai. Biserica dinCovăsînț a fost menționată prima datăîn istorie în anul 1332, iar actuala bis-erică cu hramul „Pogorârea DuhuluiSfânt” datează din anul 1714. Pentru apune în valoare strânsa legătură dintreistoricul Covăsînţului şi credinţa orto-doxă, în cadrul Parohiei, s-a deschis unmuzeu unde sunt expuse o serie deobiecte de suflet, donate întru păstrarede către credincioşii ortodocşi dinlocalitate. Numai aici găsim portultradiţional al covăsînţenilor, purtat cufală de femei şi bărbaţi în special la bis-erică cu ocazia sărbătorilor religioase.După vizitarea muzeului, tot prin dăr-nicia și dragostea pentru copii a părin-telui paroh, grupul de tineri s-a bucu-rat de agapa pregătită de enoriașeleparohiei, la centrul social din curteabisericii. La întoarcerea în tabără, copiiau abordat din nou mai multe temedin perspectiva creștină, pe care le-audiscutat cu părintele coordonator, cumar fi: iubirea părinților, dragostea creșt-ină, ajutorarea aproapelui, participareala slujbe, rolul parohiei în viața tiner-ilor, muzica, filmele, dar și despre peri-colele sociale cum sunt drogurile. Minitabăra s-a încheiat prin apreciereacopiilor și mulțumirea adusă lui Dum-nezeu și tuturor celor care au făcutposibilă organizarea și desfășurareaacestei tabere și planuri ca și pe viitorsă mai participe la astfel de activități înArhiepiscopia Aradului.
Rugă în Parohia Mândruloc

 În după-amiaza zilei de 11 sep-tembrie, credincioșii parohiei dinMândruloc au trăit momente de săr-bătoare și bucurie duhovniceascăprilejuite de desfășurarea celei de-adoua ediții a ,,Rugii Bisericii Orto-doxe’’ din Mândruloc.Manifestarea a debutat cusăvârșirea unei slujbe de Tedeum prinintermediul căreia s-a adus mulțumirelui Dumnezeu pentru binefacerilerevărsate peste comunitatea locală șiparohială ocrotită de Maica Domnului.Manifestarea a fost asociată și cuîntrunirea cercului pastoral-misionarnumărul 6 coordonat de pr. PetruBercean. La finalul slujbei s-a săvârșitși rânduiala tăierii colacului și abinecuvântării prinoaselor oferite decătre familia Camelia Iovescu. Preotulparoh a evidențiat însemnătateamomentului, arătând legătura dintreparticiparea tinerilor la acest eveni-ment și anul omagial al educației reli-gioase a tineretului creștin ortodox pede-o parte, iar pe de altă parte, legătu-ra dintre frângerea colacului și jertfamucenicilor pentru Hristos, în contex-tul comemorării Sfântului Ierarh Mar-tir Antim Ivireanul.În continuare, a avut loc încurtea bisericii o frumoasă prestațiecultural-artistică realizată de ansam-bluri folclorice și tineri interpreți demuzică populară, în prezențaautorităților locale și a unui numerospublic.

Deschidere de an şcolarla Seminarul TeologicOrtodox din Arad
Îngemănat cu anul bisericesc, anulşcolar debutează, oficial, la 1 septem-brie. Pentru elevi, anul acesta cursurileîncep la 12 septembrie, moment mar-cat în fiecare unitate de învăţământprin festivităţi adecvate. SeminarulTeologic Ortodox din Arad a marcataceastă zi prin oficierea slujbei de TeDeum la începerea anului şcolar decătre un sobor de preoţi profesori, înfrunte cu părintele prof. PompiliuGavra, directorul şcolii, în prezenţaÎPS dr. Timotei Seviciu, a pr. prof.univ. dr. Cristinel Ioja, decanul Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă Arad, a d-lui inspector prof. Nicolae Dolha,reprezentând Inspectoratul ŞcolarJudeţean Arad, a d-lui BogdanNoghiu, reprezentând ConsiliulJudeţean Arad, precum şi a elevilorseminarişti şi a părinţilor acestora, acadrelor didactice de la Seminarularădean.După ce a fost citit mesajul PFPărinte Patriarh Daniel la început de anşcolar, părintele director PompiliuGavra a rostit un cuvânt de bun-venitelevilor, asigurându-l pe întâistătătoruleparhiei Aradului de ascultarea întreg-ului corp profesoral şi a elevilor. ÎPSSa, Părintele Arhiepiscop Timotei aamintit despre tradiţia legăturii strânsedintre cele două instituţii fundamen-tale, Biserica şi Şcoala, reliefândimportanţa educaţiei, mai cu seamă înacest an omagial al educaţiei religioasea tineretului creştin ortodox. Deasemenea, ÎPS Sa a amintit rolul pecare l-a avut Sf. Ierarh Martir AntimIvireanul în cultura română şi univer-sală, precum şi rolul Sfântului şi Mare-lui Sinod al Bisericii Ortodoxe, acelade exegeză a dorinţelor lumii contem-porane, în scopul unităţii şi păcii. Ele-vii seminarişti s-au întâlnit cu profe-sorii diriginţi, împărtăşind impresii dinvacanţa ce tocmai s-a încheiat,pregătiţi de începerea cursurilor nouluian şcolar.

Deschidere de an şcolarîn şcolile din Lipova
Luni, 12.09.2016, în orașul Lipo-va, a avut loc deschiderea de nou anșcolar 2016 -2017. Evenimentul s-adesfășurat în prima fază la Liceul,,Atanasie Marienescu ” din Lipova,condus de Dl Donțiu Lucian ,apoi acontinuat la Liceul Agricol ,,SeverBocu”, condus de Dna OviduțaBerindei .În ambele licee, un sobor de pre-oți , în frunte cu Părintele Ioan Jidoi,Protopopul Lipovei, a oficiat slujbade Te-Deum de început de an școlar.Aici s-a dat citire mesajului Preaferic-itului Părinte Daniel, Patriarhul Bis-ericii Ortodoxe Române, adresatelevilor, dascălilor și părinților laînceput de an școlar.Cei doi directori, ca și gazde, aumulțumit pentru mesajele transmisede către reprezentanții instituțiilorimportante din Lipova, oficialitățilorlocale, Poliției locale, la început de anșcolar.
Ziua Pompierilor,sărbătorită la Arad

Ziua Pompierilor din România afost sărbătorită marţi, 13 septembrie2016 şi de către Inspectoratul pentruSituații de Urgență „Vasile Goldiş” aljudețului Arad prin Ziua Porţilor

Deschise. Acţiunea a început la ora10.00 printr-o slujbă religioasă oficiatăde către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Dupăaceasta, au avut loc demonstraţii,prezentarea tehnicii de intervenţie, darşi defilare.Ziua de 13 septembrie, reprezintăo dată de referinţă a pompierilor dinRomânia este ziua în care pompierii audat din nou dovadă de eroism, înBătălia de la Dealul Spirii.În colaborare cu PrimăriaMunicipiului Arad şi Serviciile Vol-untare pentru Situaţii de Urgenţă s-aorganizat expoziţia de tehnică vechefolosită de către pompierii voluntaridin judeţul Arad.
Comemorarea eroilorcăzuţi în luptele din 1944de la Păuliş
Sâmbătă, 17 septembrie 2016,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a participatla ceremoniile tradiţionale dedicatecomemorării eroilor martiri ce şi-aupierdut viaţa în bătălia purtată în zonacomunei Păuliş, în septembrie 1944,adică acum 72 de ani.Primul eveniment a avut loc încurtea Unităţii Militare Radna, undeun sobor de preoţi, avându-l în fruntepe părintele Ioan Jidoi, protopopulLipovei, a oficiat o slujbă de pomenirea eroilor din Detaşamentul Păuliş şi aevocat martiriul elevilor Şcolii de Sub-ofiţeri Radna. Aceştia au fost pomeniţiulterior în cadrul unei slujbe desfăşu-rată la mormintele lor din CimitirulErolilor Lipova. S-au depus apoicoroane de flori din partea reprezen-tanţilor instituţiilor de stat centrale şilocale. Următoarea oprire , în acestperiplu comemorativ, a fost în cimitir-ul eroilor de la Radna, unde după slu-jba de parastas s-au depus jerbe deflori.Apoi următoarea oprire a fost înBiserica de la Păuliş, unde un sobor depreoţi, avându-l în mijlocul lor peInaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, au oficiatSfânta Liturghie. În cuvântul deînvăţătură Înaltpreasfinţia Sa a vorbitdespre cultul eroilor, punând în luminăjertfa acestora pentru tot ceea ce estespre bine şi desăvârşire. După SfântaLiturghie, s-a oficiat slujba de parastaspentru eroii căzuţi la datorie în 1944.A urmat ceremonialul de la mon-umentul aflat pe DN 7, desfăşurat înprezenţa unei asistenţe numeroase, for-mată din oficialităţi, veterani, rez-ervişti, militari, elevi, alte persoaneinteresate. Dintre oficialităţi, au vorbitdespre semnificaţia istorică a luptei dela Păuliş din septembrie 1944, prefec-tul Cosmin Pribac, preşedintele CJArad, Iustin Cionca, generalul debrigadă în retragere, ConstantinMărăcine, preşedintele Asociaţiei Vet-eranilor de Război Timiş, în numelegeneralului în retragere Marin Drag-nea, preşedintele Asociaţiei Naţionalea Veteranilor de Război, comandantulDiviziei 4 de Infanterie Cluj, generalmaior dr. Ioan Manci și primarulcomunei Păuliş, Ioan Turcin.Cetățeni de onoareConform unor Hotărâri ale Con-siliului Local din comuna Păuliş, afost acordat titlul de Cetăţean deOnoare al comunei Păuliş pentru şaseveterani supravieţuitori ai bătăliei dinseptembrie 1944: mr.(rtr.) MihaiPopescu, plt.(rtr.) Victor Oltei, lt.(rtr.)Bebe Osman, lt.(rtr.) Cicerone Trîncu,

cpt.(rtr.) Dumitru Farcaş, cpt.(rtr.) IoanTobescu. Primarul comunei Păuliş aînmânat titlurile veteranilor prezenţila eveniment. La finalul ceremoniei,mr.(rtr.) Mihai Popescu a rostit unmesaj adresat audienţei despre sem-nificaţia comemorării camarazilor săialături de care a luptat pentru apărareaDefileului Mureşului, în septembrie1944.Cea de-a 72-a comemorare aDetaşamentului Păuliș s-a încheiat cudepunerea coroanelor de flori la Mon-umentul Eroilor şi defilarea detaşa-mentului de onoare compus din mili-tarii Batalionului 191 Infanterie“Colonel Radu Golescu” din Arad.
Sfânta Scriptură pe înţelesul copiilor, în Parohia Aradul Nou
În contextul Anului omagial aleducaţiei religioase a tineretului creştinortodox şi al Anului comemorativ alSfântului Ierarh Martir Antim Ivire-anul şi al tipografilor bisericeşti înPatriarhia Română, cu binecuvântareaÎnaltpreasfințitului Părinte TimoteiArhiepiscopul Aradului, în ParohiaOrtodoxă Aradul Nou s-a desfășuratconcursul biblic „Sfânta Scriptură peînțelesul copiilor”.La acesta au participat copii carefrecventează orele de catehezăduminicală desfășurate în biserică. „Casă ajutăm sufletele copiilor să creascăfrumos şi în cele din urmă să îșigăsească mântuirea, trebuie să avemgrijă de ele încă din copilărie. Mântu-itorul spunea «Lăsaţi copii să vină lamine şi nu-i opriţi, că a unora ca aceş-tia este împărăţia cerurilor». Îmi dorescpentru aceasta să îi pot apropia pe copiide Sfânta Scriptură. Copiii trebuie săștie ce este Sfânta Scriptură, de ce senumește Biblie, care este diferențaîntre cea ortodoxă și celălalte și caresunt cărțile din care se compun Vechi-ul Testament și Noul Testament, pen-tru a se putea orienta mai ușor încăutarea versetelor.” – a menționatpărintele Gabriel Mariș, consiliersocial al Arhiepiscopiei Aradului șicoordonatorul grupului de cateheză.În Duminica de după Înălțarea SfinteiCruci, la terminarea Sfintei Liturghii,cei 15 copii care au fost desemnațicâștigători la finalul concursului, auprimit în dar câte o Biblie, cu sprijin-ul unor bune enoriașe a parohiei.

,,Copilaşii-prietenii luiHristos”, în pelerinaj lamănăstirile arădene 
 În anul dedicat de PatriarhiaRomână, educației religioase a tinere-tului creștin ortodox, copiii, carefrecventează orele de catehezăduminicală, din Parohia Șagu, Pro-topopiatul Arad, au efectuat un peleri-naj, sâmbătă, 17 septembrie 2016, lamănăstirile arădene, sub coordonareapreotului paroh.Astfel, după rostirea rugăciunii decălătorie, „Copilașii – Prietenii luiHristos” au efectuat primul popasduhovnicesc la cea mai veche mănă-stire a țării Hodoș-Bodrog (1177).Aici, fascinați de frumusețea lăcașu-lui de cult, copii au primit explicații dela călugării slujitori despre înte-meierea mănăstirii, descoperireaIcoanei făcătoare de minuni a MaiciiDomnului, s-au închinat sfintelormoaște adăpostite de mănăstire, auvizitat muzeul, gropnița episcopilorarădeni si a stareților. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Un moment emoționant l-a con-stituit ascultarea bătăilor de inimă inpiatra de lângă mormântul monahuluitânăr, blestemat de mama sa. De la mănăstirea Bodrog s-a ple-cat înspre mănăstirea Bezdin (1539),unde copilașii s-au închinat, cu multăfrică de Dumnezeu și cu multă emoție,moaștelor Sf. Kiril de Bezdin. Ultim-ul popas duhovnicesc a fost SchitulBodrogul Vechi, unde copilașii auînălțat rugăciuni și cântări ocrotitoareischitului, Sf. Cuv. Parascheva, cea carene ocrotește si biserica noastră paro-hială. Mulțumim Bunului Dumnezeupentru această zi minunată, plină deîmpliniri duhovnicești!
,,Masa bucuriei” în Parohia Dorgoş
În zilele de 21-22 septembrie2016, cu binecuvântarea și purtareade grijă a Înaltpreasfințitului PărinteDr. Timotei Seviciu –Arhiepiscop alAradului, s-a derulat programul „MasaBucuriei” în Parohia Dorgoș cu filiaPătârș, Protopopiatul Lipova.În cadrul acestui proiect, derulat înparteneriat de către Patriarhia Românăși Selgros Cash & Carry, la nivelulfiecărei eparhii, parohiile mici benefi-ciază de produse alimentare spre a fidistribuite persoanelor și familiilornevoiașe.Astfel 25 de familii (peste 40 depersoane) cu probleme sociale pre-cum și persoanele vârstnice dincuprinsul localităților Dorgoș și Pătârș,au beneficiat de pachete cu alimentecare au fost împărțite de către preotulparoh.Salutăm cu bucurie acest minunatproiect care ..smulge” un zâmbet de pefața celor pentru care a luat naștereaceastă acțiune de milostenie, mulțu-mind lui Dumnezeu pentru toate.Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că :,,Asemenea este puterea milosteniei,ea se arată lucru nemuritor, nestrică-cios, care niciodată nu poate să sestingă. În general, toate lucrurileomeneşti se risipesc, însă rodulmilosteniei rămâne mereu neveştejit,fără să fie împiedicat de nicio greutateîn timp. …milostenia este mai înaltădecât lucrurile omeneşti, este veşnicăşi netrecătoare, trăsătură pe care n-oare niciunul dintre lucrurile lumeşti.…Nu se pierde odată cu trecereavremii, nu este întreruptă prin moarte,ci devine încă mai sigură, atunci cândpluteşte spre acel ţărm neînviforat.”(Comentariu la Psalmul 111, E.P.E. 6,438. P.G. 55, 294).
Cinstirea Sfântului Ierarh Antim Ivireanulla Catedrala Veche din Arad

În contextul anului comemorativ2016 dedicat Sfântului Antim Ivire-anul şi tipografilor bisericeşti, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Dr. Timotei Sevi-ciu, s-a desfăşurat în data de 27 sep-tembrie 2016, la Catedrala Veche dinArad, Parohia Arad-Centru, întrunireapreoţilor din cercul pastoral-misionardin Municipiul Arad.Manifestările au început cu slujbaSfintei Liturghii oficiată de un soborde preoţi, din care a făcut parte Înalt-preacuviosul Părinte Iustin Popovici,consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului, Preacucernicul Părinte Flav-ius Petcuţ, Protopop al Aradului şi

Preacucernicul Părinte Emil Romanîmpreună cu Preacucernicul PărinteArhidiacon Tiberiu Ardelean.În timpul slujbei Sfintei Liturghii,părintele Emil Roman a ţinut uncuvânt de învăţătură în care a sublini-at importanţa activităţii tipografice şidimensiunea misionar-duhovniceascăpe care Sfântul Ierarh Antim a des-făşurat-o în timpul păstoririi sale, toateacestea constituind chipul ierarhuluiluminat, pildă peste veacuri pentru ier-arhi, preoţi şi credincioşi.A doua parte a manifestărilor aavut loc la sala de şedinţe a Oficiuluiparohial Arad-Centru, unde s-a susţin-ut de către Preacucernicul Părinte Pro-topop Flavius Petcuţ un referat avândca temă activitatea politico-socială aMitropolitului Antim, model deîndrăzneală şi responsabilitate. S-asubliniat felul în care MitropolitulAntim a înţeles să îşi asume riscuri înpromovarea intereselor naţionale şibisericeşti, într-un context politicdeosebit de dificil, context care va gen-era şi sfârşitul său martiric. AtitudineaSfântului Mitropolit Antim fiind unade asumare a mărturisirii lui Hristos şia grijii pentru soarta păstoriţilor săi.Pe lângă tema propriu-zisă s-audiscutat şi alte aspecte legate de viaţabisericească, subliniindu-se faptul căexemplul Sfântului Mitropolit Antima fost urmat de-a lungul veacurilor şide alţi ierarhi ai Bisericii noastre careau ştiut să dea măsura înălţimii slujiriilor în interesul Bisericii şi al neamuluinostru.
,,Pentru sufletul vârstnicilor”

Programul filantropic „Ceai bunde suflet” se desfășoară cu prilejulmanifestărilor dedicate Zilei Per-soanelor Vârstnice la nivel mondial încadrul Arhiepiscopiei Aradului lainițiativa Asociației Filantropia Arad.Programul propune și anul acesta,în toată luna octombrie, imple-mentarea în parohii a unor activitățidedicate persoanelor vârstnice de pecuprinsul întregii Arhiepiscopii aAradului. Se are în vedere nevoia deimplicare a vârstnicilor în viața comu-nității prin aportul experienței lor de oviață.Anul acesta, reprezentanții asoci-ației, împreună cu un grup de elevi aiSeminarului Teologic Ortodox dinArad au petrecut vineri 30 septembrie2016, timp de câteva ore împreună cupersoanele aflate în Centrul de îngrijirea persoanelor vârstnice din cadrulDDAC Arad. Programul a fost realizatîmpreună cu preoții misionari care seîngrijesc de persoanele vârstinice, P.C.părinte Ioan Măcean și P.C. părinteAurel Jigovan.Cu această ocazie, vârstnicii auservit un ceai în timp ce și-au depănatamintiri din tinerețe, și-au plânsnecazurile și durerile, apoi au cântatpricesne, cântece patriotice și s-aurugat pentru sănătate și ajutor de laDumnezeu. Programul s-a desfășuratîn clubul centrului, după care grupul demisionari au vizitat toate pavilioanelecentrului unde au cântat și felicitat toțivârstnicii cu prilejul zilei omagiale. Lafinal, toți s-au închinat în capela orto-doxă „Sf. Ap. Andrei” aflată în incin-ta Centrului pentru vârstnici, unde aucântat mai multe pricesne.Alături de oaspeți a fost și D-naFira Popa – director al centrului, carea adus cuvinte de mulțumire în primulrând Întâistătătorului eparhiei, Înalt-preasfințitului Părinte Timotei

Arhiepiscop al Aradului pentru per-manenta purtare de grijă și pentru fap-tul că „beneficiarii centrului pot simțiconstant dragostea și apropierea Bis-ericii Ortodoxe”. Apoi a mulțumit șireprezentanților asociației pentrususținerea programului filantropic șinu în ultimul rând conducerii Semi-narului Teologic Ortodox din Aradpentru implicarea elevilor seminariștiîn activități de voluntariat.Cu acest prilej omagial, Arhiepis-copia Aradului prin Sectorul Social, adăruit Centrului pentru vârstnici pro-duse de panificație și mai multe fructeși legume.Centrul de îngrijire a persoanelorvârstnice din cadrul DDAC Arad esteeste o instituţie socio-medicală aflatăîn grija Consiliului Local al PrimărieiArad, care asigură asistenţa în regimrezidenţial a persoanelor vârstnice şicu dizabilităţi, recuperare şi readaptare,activităţi de ergoterapie şi petrecere atimpului liber, asistenţă socială şi psi-hologică. Capacitatea centrului este de150 de beneficiari.Programul asociației urmăreșteîmbunătățirea vieții persoanelor învârstă din parohiile arădene șirespectarea drepturilor acestor per-soane, pentru a putea trăi cu demnitatealături de ceilalți membrii ai comu-nității.Prin realizarea obiectivelor sale,Asociația Filantropia Arad urmăreștesă sprijine Biserica Ortodoxă Românăîn lucrarea ei social-filantropicăsăvârșită pentru oameni și comu-nitățile lor, în spiritul învățăturii creș-tine.
Seară duhovnicească laCatedrala Veche

La ceas de seară, vineri, 30 sep-tembrie 2016, a avut loc cea de-a XI-a „Seară duhovnicească de la Cate-drala Veche”. Tema „Mărturisireacredinței – exigența vieții creștine.Lucrarea mărturisitoare a preotuluiGheorghe Calciu-Dumitreasa” , de undeosebit interes duhovnicesc și istoric,a fost prezentată de către Pr. lectoruniv. dr. Ștefan Negreanu, profesor deIstoria Bisericii Universale la Facul-tatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din Arad, care slujește ca preotla capela facultății.Tema serii este abordată ca o măr-turisire despre un mărturisitor, acestfel de mărturisire fiind el însuși o exi-gență a mărturisirii credinței. Pentruînceput părintele Ștefan Negreanu avorbit pe scurt despre exigențele măr-turisirii. Mărturisirea credinței este unimperativ categoric al vieții autenticecreștine fiind o datorie a tuturor creș-tinilor, nu numai a preoților și a ier-arhilor. Această mărturisire trebuiefăcută pe toate palierele, prin faptă,cuvânt, cuvântul credinței și împlinireadatoriilor vieții creștine după cumspune cuvântul Mântuitorului: „CineMă va mărturisi pe Mine înainteaoamenilor și Eu îl voi mărturisi înain-tea Tatălui Cel din ceruri”(Matei10,32). Una dintre cele mai mari fapteale credinței este mărturisirea care esteîncununată chiar de martiriul, chiar demucenicie.S-a arătat apoi lucrarea mărturisi-toare a credinței ortodoxe a PărinteluiGheorghe Calciu-Dumitreasa printr-o scurtă incursiune în viața și person-alitatea sa, pornind de la cuvintele dân-sului dar și de la notele consemnate îndosarele securității. În aceste dosarefiind de multe ori păstrate chiar man-uscrise ale celor care erau urmăriți sau

închiși, în felul acesta ajungând pânăastăzi scrieri de o însemnătatedeosebită. Unul dintre manuscriselepărintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa numindu-se „A fi preotullui Hrisitos” care este un fel de auto-biografie a suferinței lui, o mărturisirea vieții lui în Hristos. Părintele ȘtefanNegrean va cita pe parcursul serii dinaceastă lucrare, pentru a arăta că aces-tea sunt lucruri reale, adevărate. Înautobiografia mai sus amintită părin-tele Gheorghe nu vrea să impresionezecu durerile, cu rănile și cu suferințeleci pune în față lupta duhovnicească:„Ceea ce vei citi aici este o aventurăteribilă și sfâșietoare, dar o aventură înspirit. Să nu pui mare preț pemăcelurile cărnii nici pe nebunia noas-tră temporară, nici pe foame, nici pebătăi, nici pe moarte, trupul are mem-orie scurtă, carnea doare dar apoi uită,dar sufletul nu.” Ceea ce îl îndeamnăpe părintele Gheorghe să măr-turisească este faptul de a nu uita. „Deaceea vă scriu aici toate cu spaimă,dar și cu bucurie adâncă și ascunsă,scrisul acesta este un strigăt către pos-teritate.”Apoi este creionată pe scurt viațapărintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa pornindu-se de la naștereacestuia în 23 noiembrie 1925 într-unsat izolat din Delta Dunării, numitMahmudia din județul Tulcea, spațiuparadisiac atât natural cât și din punctde vedere al valorilor tradiționale dupăcum mărturisește, că viața satului sedesfășura sub umbra Bisericii. Esteprima dată închis în 1948 când era stu-dent la medicină în anul al II-lea șitimp de aproape 16 ani a trecut princutremurătoarea reeducare de la Piteştiși închisorile comuniste de la de laGherla, Jilava și Aiud. A fost eliberatîn urma amnistiei generale din 1964.Ieşind din închisoare, a absolvit maiîntâi cursurile Facultăţii de Filologieale Universităţii din Bucureşti. A urmatapoi, cu mare discreție, cursurile Fac-ultăţii de Teologie din Bucureşti, daraflându-se la sfârșitul anului patru căeste la teologie este împiedicat să-şisusţină licența. La insistențele și prinmijlocirea Patriarhului Iustinian Mari-na îi este permis să își susțină lucrareade licență la facultatea de teologie, alecărei cursuri le absolvise.Este hirotonit preot și devine pro-fesor la Seminarul Teologic dinBucureşti, fiind unul dintre profesoriipreferaţi ai elevilor. La marelecutremurul din 4 martie 1977, o aripăa internatului Seminarului seprăbușește. Elevii seminariști speriațiapelează la ajutorul său. Acesta vine întoiul nopții de acasă, traversând cugreu Bucureștiul lovit de cutremur,fiind singurul profesor care, alături decâțiva elevi, lucrează cu mâinile goaletoată noaptea pentru a încerca săsalveze de sub dărâmături pe cei patruseminariști îngropați sub moloz, dardin păcate trei dintre seminariști suntgăsiți morți. După cutremur ia atitu-dine public față de dărâmarea BisericiiEnei din București, fiindu-i interzis sămai predice în catedrala patriarhală.La un an de la cutremur întâmpinăgreutăți la săvârșirea parastasului pen-tru cei trei elevi care au murit subdărâmături, rămânând la slujbă singu-rul profesor alături de elevi. În PostulSfintelor Paști, din anul 1978, ține unșir de 7 predici, numite „Șapte cuvintecătre tineri”, care s-au bucurat de olargă audiență în rândul studenților dela multe facultăți din București, darpentru care a întâmpinat multe greutăți

și multă luptă chiar din partea con-ducerii seminarului. Pe tot parcursulacestei perioade primește zilnic tele-foane de amenințare, menite să îl des-cumpănească și să-i terorizeze famil-ia. Pentru predicile ținute cât și pen-tru protestul față de demolarea Bis-ericii Enei revine în vizorul securitățiiși este arestat în anul 1979, judecat șicondamnat abuziv, inițial la moarte,iar apoi la 10 ani închisoare. I se con-fiscă și averea, astfel încât soția șicopilul rămân pe drumuri. Prin exe-cutarea pedepsei s-a urmărit o nouăreeducare a sa. A fost mai întâi inter-nat la secția de psihiatrie a penitencia-rului Jilava. Ulterior a fost transferat lapenitenciarul Aiud, unde a avut cole-gi de celulă doi condamnați pentruucidere. Cea mai mare perioadă adetenției a petrecut-o totuși în carcerăizolat. În timpul detenției a fost bătut,umilit și ținut nemâncat. Este eliberatîn 20 august 1984 imediat fiind cater-isit, iar contrar voinței sale, în anul1985 este obligat să părăsească țaraîmpreună cu familia.Se stabilește în Statele Unite, undeprimește azil politic iar mai apoicetățenia de onoare. Între sfârșitul anu-lui 1985 și 1988 a locuit cu familia laCleveland unde a lucrat ca zidar. Înanul 1989 se mută cu familia la Wash-ington, unde preia parohia românească„Sfânta Cruce”. A continuat sămuncească ca zidar până când comu-nitatea parohială a devenit îndeajuns demare ca să-l susțină. După 1994 călă-torea aproape anual în România, ținândconferințe și vizitând prieteni. În 2006,bolnav de un cancer al pancreasului, învizita din România este operat la Spi-talul Militar din București, iar după ceși-a revenit s-a întors în Statele Uniteunde a murit în 21 noiembrie 2006.Conform dorinței sale, este înmor-mântat în țară, în cimitirul MănăstiriiPetru Vodă, din județul Neamț.La finalul a întrunirii, PărinteleȘtefan Negreanu a răspuns nume -roaselor întrebări ale credincioșilor dinpublic, dând şi câteva exemple dinexperiențele trăite de părintele Gheo-rghe Calciu-Dumitreasa în închisoare.Întâlnirea a fost moderată de părin-tele prof. dr. Ioan Tulcan, Decanul Fac-ultății de Teologie din Arad alături depărintele Iustin Popovici, consilier cul-tural al Arhiepiscopiei Aradului, carealături de cei prezenți au mulțumitpărintelui Ștefan Negreanu pentrudeosebit de bogata prezentare a exem-plului de mărturisire a credinței a părin-telui Gheorghe Calciu-Dumitreasa,exemplu atât de mult folositor nouăcelor care trăim în frământata societatede astăzi.
CERCURI MISIONARE

În luna Septembrie au avut locCercuri pastoral-misionare în urmă-toarele parohii arădene: ParohiaŞiclău, Protopopiatul Arad; ParohiaRevetiş, Protopopiatul Sebiş; ParohiaRăpsig, Protopopiatul Ineu; ParohiaMoţiori, Protopopiatul Ineu; ParohiaSânpetru-German, ProtopopiatulArad; Parohia Bârzava; Protopopiat-ul Lipova; Parohia Sederhat, Pro-topopiatul Arad; Parohia Nădab, Pro-topopiatul Arad; Parohia Poienari,Protopopiatul Sebiş; Parohia Cil, Pro-topopiatul Sebiş; Parohia Chisindia,Protopopiatul Sebiş; Parohia SântanaII, Protopopiatul Arad.(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro)
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Joi, 1 septembrie – Slujeşte laSfânta Liturghie în biserica SfinteiMănăstiri Arad Gai, cu prilejul  înce-putului anului bisericesc, cinstindunul dintre hramurile străvechii aşez-ări monahale - ,,Sfântul Cuv. SimeonStâlpnicul”.Cuvântul de învăţăturăal Chiriarhului a fost pus sub titlul,,Soare neapus” voind să cuprindămomente reprezentative din sinaxa-rul zilei, înțelegând mai ales din viațaSfântului Simeon Stâlpnicul.Sâmbătă, 3 septembrie –Săvâr -şirea slujbei de înmormântare înbiserica parohială Arad-Șega I, aPărintelui iconom stavrofor IoanHornea, înconjurat de un sobor depreoţi, în sobor slujind şi Pr.Prof.univ. Dr. Vasile Mihoc de la Facul-tatea de Teologie din Sibiu, înprezenţa unui număr mare de cred-incioşi.Rostirea necrologului.Duminică, 4 septembrie - Sluje-şte în Parohia Prăjești, ProtopopiatulSebiș, la invitația preotului paroh.Inainte de începerea Sfintei Litur-ghii, Chiriarhul a târnosit bisericacu hramul ,,Adormirea MaiciiDomnului” şi a săvârşit o slujbă debinecuvântare a lucrărilor efectua-te în ultimii ani la sfântul locaș decult, mai apoi, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi, a săvâ-rşit Sfânta Liturghie. Cuvântul deînvăţătură rostit de Chiriarh a fostpus sub titlul ,,Darul și altarul”. Lamomentul rânduit, preotul paroh afost hirotesit întru sachelar și preo-tul Rus Mercea Cătălin întruiconom stavrofor, fost preot parohal acestei comunități, actualmentepreot paroh la Parohia Sebiș II. Îndupă-masa zilei, Chiriarhul a efec-tuat o vizită pastorală în filiaDonceni, aparținătoare acesteiparohii și mai apoi la Văsoaia, la

cea din urmă asistând la întâlnireaanuală a locuitorilor din zonă.Luni, 5 septembrie -PrezidareaPermanenţei Consiliului Eparhial,rezolvare  problemelor curente.Miercuri, 7 septembrie - Chiri-arhul, înconjurat de un ales sobor deieromonahi şi preoţi de mir, a săvârşitslujba de Priveghere la Sfînta Mănă-stire Arad Gai, în seara de ajun apraznicului „Nașterii Maicii Dom-nului”.Joi, 8 septembrie - Slujeşte şirostestește cuvântul de învăţătură cutitlul ,,Maica Domnului bucurialumii creștine”, în baza citirilor scrip-turistice ale praznicului,  în cadrulSfintei Liturghi la Mănăstirea AradGai de praznicul „Nașterii MaiciiDomnului”, înconjurat de un soborde slujitori de la mănăstirile Hodoş-Bodrog, Feredeu şi preoţi de la paro-hiile învecinate. Duminică, 11 septembrie- Slu-jeşte şi rostește cuvântul de învăţă-tură cu titlul ,,Înălţarea prin cruce” laSfânta Liturghie în Parohia Hune-doara Timişană, Protopopiatul Arad.La invitaţia preotului paroh, a ofici-at slujba de târnosire a Bisericii cuhramurile: Sfântul Mare MucenicGheorghe și Sfânta Treime, eveni-ment unic pentru comunitateacreştin-ortodoxă de aici, urmatăsăvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti.Luni, 12 septembrie-  Participăla slujba de Te-Deum cu ocazia fes-tivităților de început de an școlar aelevilor seminariști de la SeminarulTeologic Ortodox Arad, rostind lamomentul cuvenit un cuvânt deînvățătură. Marți, 13 septembrie – Partici -parea la ceremonialul militar şireligios organizat de I.S.U.-„VasileGoldiș” Arad, cu ocazia „Zilei

Pompierilor Români”, rostindu-secuvântul cuvenit.Miercuri, 14 septembrie - Lapraznicul Înălţarea Sfintei CruciChiriarhul slujeşte şi predică la Sfân-ta Liturghie la Sfânta Mănăstire Fere-deu, înconjurat de un sobor de pre-oţi şi diaconi în prezența a numeroșipelerini  prezenți la această mare săr-bătoare. La momentul cuvenit, Chiri-arhul a rostit cuvântul de învăţăturăsub titlul ,,Înălţarea credincioşilorprin cea a Sfintei Cruci”, înţelegândtâlcul unora din imnele praznicului înlumina citirilor biblice. În seara zileiparticipă și slujește în CatedralaArhiepiscopală la acatistulSf.Ier.Iosif cel Nou de la Partoș.Joi, 15 septembrie - Chiriarhulîn ziua de prăznuire a Sfântului Ier-arh Iosif cel Nou de la Partoş, și cuocazia împlinirii a 60 de ani de lacanonizarea ocrotitorului Banatuluiși 70 de ani de la târnosirea Cate-dralei Mitropolitane din Timișoaraunde slujeşte Sfânta şi Dumnezeias-ca Liturghie alături de un sobor deierarhi, alături de ÎnaltpreasfinţitulPărinte Mitropolit Ioan- Mitropolit-ul Banatului, Preasfințitul PărinteLucian, Episcopul Caransebeșului,Preasfințitul Părinte Siluan, Epis-copul românilor ortodocși dinUngaria și Preasfințitul Părinte PaisieLugojanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Timișoarei. În cadrulSfintei Liturghii, soborul slujitorilora săvârșit o slujbă de pomenire a cti-torilor Catedralei Mitropolitane, întreaceștia fiind numărați și vrednicii depomenire mitropoliți ai Banatului,Vasile Lăzărescu și NicolaeCorneanu.Vineri, 16 septembrie – Programde audienţe. Rezolvarea problemelorcurente.

Sâmbătă, 17 septembrie - aparticipat la ceremoniile tradiţionalededicate comemorării eroilor martirice şi-au pierdut viaţa în septembrie1944 şi a oficiat slujba Parastasuluila Monumentul de la Păuliş, proto -popiatul Lipova, în cinstea eroilorcăzuţi în cele două războaie mon -diale pe valea Mureşului, cu rostireacuvântului omagial. Asistarea laslujba vecerniei la CatedralaArhiepiscoplală.Duminică, 18 septembrie - Slu-jeşte şi rostește cuvântul deînvăţătură cu titlul ,,Calea crucii” laSfânta Liturghie în Parohia Lipova,Protopopiatul Lipova. În după-ami-aza zilei, Chiriarhul a participat laîntrunirea Cercului pastoral-mision-ar, coordonat de părintele IlieNădăban, în Parohia Sederhat. Chiri-

arhul a vorbit celor prezenţi despreimportanţa istorică şi simbolică aTainei Sfântului Maslu.Luni, 19 septembrie -PrezidareaPermanenţei Consiliului Eparhial,rezolvare problemelor curente.Duminică, 25 septembrie - Slu-jeşte şi rostește un bogat cuvânt deînvăţătură cu titlul ,,Ascultareaporuncilor lui Dumnezeu” la SfântaLiturghie în parohia Scânteia, Pro-topopiatul Arad unde a oficiat slujbade binecuvânatare a lucrărilor de ren-ovare săvârșite la biserica parohialăcu hramurile „Naşterea Mântuitoru-lui” şi ,,Sfântul Siluan Athonitul”,continuându-se cu săvârşirea SfinteiLiturghii Arhiereşti. La momentulcuvenit Chiriarhul a oferit preotuluiparoh ca semn al răsplătirii pentrumunca depusă distincţia de sachelar.Luni, 26 septembrie -  Programde audienţe. Rezolvarea problemelorcurente.Marți, 27 septembrie - Chiri-arhul participă la manifestările reli-gioase ce se desfășoară în Arhiepis-copia Râmnicului alături de Ierarhimembrii ai Sfântului Sinod.  Miercuri, 28 septembrie - Chiri-arhul participă la manifestările reli-gioase dedicate ocrotitorului Anului2016 în Patriarhia Română la Râm-nicu Vâlcea alături de Ierarhi mem-brii ai Sfântului Sinod.  Vineri, 30 septembrie - Participăalături de un sobor de Ierarhi mem-brii ai Sfântului Sinod  la SfântaLiturghie din Catedrala Patriarhalăcu ocazia împlinirii a nouă ani de laîntronizarea Preafericitului PărintePatriarh Daniel în demnitatea dePatriarh al Bisericii OrtodoxeRomâne.Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial 

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, septembrie 2016

AGENȚIA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

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

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

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” 
a Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou în Episcopia 
Caransebeșului, cu plecare din Arad, în care
aveți prilejul să vă închinați în Catedrala
Mitropolitană din Timișoara, Catedrala
”Schimbarea la Față” din Reșița și 
Catedrala episcopală din Caransebeș.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” vă
invită să participați la un pelerinaj nou la
Mănăstirea Lainici cu plecare din Arad.
Mănăstirea Lainici este sihastria unde a viețuit
Sfântul Cuvios Irodion, duhovnicul Sfântului
Ierarh Calinic de la Cernica, închinare la
moaștele Sfântului Irodion și la icoana Maicii
Domnului Grabnic Ascultătoare.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile încare ne vom închina, menționăm: MunteleTabor, râul Iordan, participare la SfântaLiturghie la Biserica românească de laIerusalim, Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem, Drumul Crucii, SfântulMormânt și Biserica Învierii, Golgota.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la Marele Praznic al NașteriiDomnului nostru Iisus Hristos în Biserica Nașterii din Betleem. Printre celelate obiective,menționăm: Câmpul Păstorilor, Grota Laptelui,Muntele Tabor, râul Iordan, Ierusalim – cu Biserica Sfintei Învieri, Golgota, Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat Sfânta Cruce,Grădina Ghetsimani și Muntele Sion.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu închinare în Ierusalim - SfântulMormânt, Calea Crucii, Golgota, GrădinaGhetsimani; Nazareth - biserica unde SfântaFecioară Maria a primit Buna Vestire;Hozeva - moaștele Sfântului Ioan IacobRomânul; Betleem - Biserica Nașterii Domnului, precum și în alte minunate locuri.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă și Peninsula Sinai de 7 zile, cu trecere pela cele mai importante obiective: Lod, MunteleTabor, Mănăstirea Sfânta Ecaterina, Ierusalim,Drumul Crucii, Golgota, Sfântul Mormânt șiBiserica Învierii, Hozeva, râul Iordan, Bisericaortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem șiBiserica Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj la Mănăstirea Izbuc, cea
mai veche mănăstire din Ardeal, cu plecare
din Arad. În acest pelerinaj aveți prilejul să
participați la Sfânta Liturghie și să vă 
închinați la icoana făcătoare de minuni a
Maicii Domnului de la Mănăstirea Izbuc.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou la mormântul părintelui
Arsenie Boca, cu plecare din Arad. 
Mormântul părintelui Arsenie Boca se află la
Mănăstirea Prislop, ce a fost ctitorită de
Sfântul Nicodim de la Tismana în a doua
jumătate a secolului al XIV-lea.


