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În urmă cu 95 de ani, în data de 4februarie 1925, Sfântul Sinod s-aîntrunit la Bucureşti în şedinţă delucru, unde a hotărât înfiinţarea Patri-arhiei Ortodoxe Române.Trebuie menţionat faptul că pro-cesul prin care s-a ajuns la ridicarea înrang a Bisericii noastre a început ime-diat după Marea Unire din 1918.Potrivit unei declaraţii oferite pen-tru Trinitas TV de Pr. Florin Şerbă-nescu, ideea de înfiinţare a PatriarhieiRomâne a fost formulată pentruprima dată de Gheorghe Ciuhandu„în cadrul Congresului preoţimiiardelene de la Sibiu, în 1919”.„După aceea, alte personalităţi demarcă ale culturii româneşti, istoriciprecum Nicolae Iorga sau Ioan Lupaş,împreună cu mitropolitul primatMiron Cristea, ales la sfârşitul anului1919, dar şi Regele Ferdinand, aucontinuat să prezinte această necesi-tate ca un fapt firesc”.La finalul anului 1924, Mitropol-itul Pimen al Moldovei şi Sucevei aredactat propunerea ca MitropoliaUngrovlahiei, cu scaunul mitropolitanla Bucureşti, să fie ridicată la rangulde Patriarhie.

În acest mod, Mitropolitul primaturma să poarte titlul de Patriarh al Bi -sericii Ortodoxe Naţionale Române.Documentul a fost semnat de Mit-ropolitul Nectarie al Bucovinei, deArhiepiscopul Gurie al Chişinăului şide Episcopii Lucian al Romanului,Roman al Oradiei, Nicolae al Cluju-lui şi Ilarie al Constanţei.Propunerea a fost inclusă peordinea de zi a Sfântului Sinod în şed-inţa din 4 februarie 1925, condusă deArhiepiscopul Gurie al Chişinăului.În timpul luărilor de cuvânt, Epis-copul Vartolomeu Stănescu al Râm-nicului a prezentat „Actul de înfi-inţare al Patriarhatului românesc”.Cu acest prilej, s-a amintit de rolulimportant al Ortodoxiei româneşti de-a lungul timpului.La finalul întâlnirii sinodale a luatcuvântul Mitropolitul primat Mironcare a adresat mulţumiri tuturor celorcare pregătiseră înfiinţarea Patriarhiei.De asemenea, a prezentat câtevagânduri ce urmau să constituie unadevărat program al anilor de patri-arhat.Printre aceste dorinţe se număra şiaceea de înălţare a unei Catedrale,

proiect concretizat în mandatulPreafericitului Părinte PatriarhDaniel, în concordanţă cu rangul dePatriarhat al Bisericii OrtodoxeRomâne.„Să nu uităm că, printre altele, încuvântul rostit de Patriarhul MironCristea îndată după înscăunare a vor-bit răspicat şi despre necesitatea înfi-inţării unei Catedrale a Mântuirii Nea-

mului”, a mai spus Pr. Florin Șerbă-nescu.Înfiinţarea Patriarhiei Române afost recunoscută şi aprobată, cu una-nimitate de voturi, de Senat şi Cam-era Deputaţilor. În 23 februarie 1925legea în cauză a fost promulgată deRegele Ferdinand.În data de 12 martie 1925 Biseri-cile Ortodoxe surori au fost înşti-

inţate, printr-o scrisoare irenică, decele împlinite.În luna mai a anului 1925, aceastăscrisoare irenică a fost trimisă Patri-arhiei Constantinopolului prinDragomir Demetrescu, profesor laFacultatea de Teologie Ortodoxă dinBucureşti.Din cauza vicisitudinilor politice,Patriarhul Constantinopolului, Con-stantin VI (1924-1925), a fost nevoitsă se retragă din scaun şi nu a maiputut convoca Sfântul Sinod pentru arăspunde acestei scrisori.În luna iulie a anului 1925 esteîntronizat ca patriarh al Constan-tinopolului Vasile al III-lea (1925-1929), care, luând în considerarehotărârea Bisericii OrtodoxeRomâne, prin tomosul cu nr. 1579din 30 iulie 1925, a recunoscutridicarea acesteia la rangul dePatriarhie.Întronizarea ca prim Patriarh alRomâniei a Mitropolitului MironCristea a avut loc în data de 1 noiem-brie a aceluiaşi an 1925.Sursa:https://basilica.ro/patriarhia-romana-implineste-95-de-ani-de-la-infiintare/

95 de ani de la înfiinNarea Patriarhiei Române

Elena Ghiba Birta, model de devoNiune și de filantropie creștină
În galeria personalităZilor rămaseîn istoria timpului prin actele lor demărinimie și preocupare pentru soar-ta semenilor se numără și Elena GhibaBirta, o protectoare de seamă aînvăZământului românesc transil-vănean, căreia îi aducem un piosomagiu îndeosebi în acest an, 2020,declarat de Biserica ortodoxă „Anulomagial al pastoraZiei părinZilor șicopiilor și Anul comemorativ alfilantropilor ortodocși români”.Despre Elena Ghiba Birta,documentele sunt foarte sărace. Aurămas câteva informaZii ale cercetă-toarei Maria Bereny, de la care aflămcă s-a născut în anul 1801, într-o fam-ilie modestă cu trei copii din Bichiș(Bekes-Ungaria), unde tatăl ei, Tra-ian Birta, a fost primul preot, ctitor albisericii ortodoxe din localitate. Tatălera de origine macedoromână, iarmama, Ana NeamZu, era originară dinIneu.Primii ani de viaZă i-a petrecut înIneu, localitatea în care se născusemama ei, alături de ceilalZi fraZi, într-un orizont geografic liniștit și plin dedesfătare sufletească. La numai zeceani însă, locul zilelor frumoase pe carele trăia a fost luat de tumultul denecazuri și de greutăZi care i-au curmatbucuria de copil și au aruncat-o în val-urile vieZii. A rămas orfană de ambiipărinZi și fără nicio avere. Astfel, aîncercat să-și găsească ajutor la rudelepe care le avea la Pâncota, unde a  trăitși a muncit o bună perioadă de timp.S-a căsătorit cu un tânăr la fel desărac ca ea, meșteșugar din Pâncota,luându-și numele de „Ghiba”. Nudupă multă vreme, ei s-au mutat laArad, dar la numai 29 de ani Elena arămas văduvă. 

SituaZia materială fiindu-i precară,a fost nevoită să-și câștige singură celenecesare traiului. Astfel a intrat în ser-viciul oficiantului cameral EmanoilGogher din Arad, în slujba căruia arămas treizecișitrei de ani. Pentruloialitatea și atenZia cu care l-a îngrijit,pentru ajutorul în administrarea averii,Elena a devenit moștenitoarea luiGogher care i-a răsplătit devotamen-tul cu o avere estimată undeva la130.000 de florini. Văzându-se la vârsta de 62 de anicu o sumă atât de impresionantă, bol-navă și ea, se gândește să donezeîntreaga ei avere. Astfel, Elena îșiîntocmește testamentul, în 2 iulie1863,  la îndemnul avocatului său IoanPopovici: „În numele atotputerniculuiDomnului Dumnezeu a cărui milănemărginită mi-a dat viaZa și a făcutsă-mi dobîndesc averea mea, a căruisfînt nume să fie veșnic lăudat, după obună gândire și în deplinătatea fac-ultăZilor mele mintale, în prezenZamartorilor invitaZi aici în acest scop

fac următoarea dispoziZie de ultimăvoinZă cu privire la averea mea imo-bilă în cazul morZii mele…”Un testament prin care va donaîntreaga avere - instituZiilor bisericeștiortodoxe, romano-catolice și calvinedin Oradea, Bichiș, Ineu și Arad,caselor de copii, casei săracilor dinArad, spitalului ce urma să fie con-struit, fondului pompierilor sau altorscopuri filantropice: pentru creșterearemuneraZiei dascălului Bichiș, pentrurealizarea turlei bisericii din Bichiș,pentru asigurarea necesarului de pâinepentru 20 de familii sărace, timp detrei luni, pentru elevii preparanzi, pen-tru rude, pentru avocatul său etc.Despre crearea fundaZiei care vaurma să-i poarte numele, despre nece-sitatea și scopul ei aflăm din testa-mentul care relevă o gândire tipic ilu-ministă, interesată de creștereanivelului de cultură și de educaZie anaZiunii: „Dat fiind că institutele debinefacere pentru educarea tineretu-lui român sau grec – lipsit de mijloace

– sînt foarte rare, iar în unele regiunilipsesc total, nu au fundaZii în acestscop sau nu pot beneficia de fundaZi-ile existente, în urma felului cum aces-tea sînt organizate și ca urmare nu potprimi educaZie și ajutorul material careconstă în creștere și școlarizare, datfiind că eu sînt născută din tată grec șimamă română, sînt animată de dorinZaca aceste naZiuni să poată avea unviitor mai frumos, pentru care faptcaut ca după posibilitatea mea să con-tribui la realizarea acestui scop, avândsperanZă că ea va fi o recunoștinZă faZăde sufletul meu și generaZiile viitoarevor încununa cu o privire recunoscă-toare mormîntul meu, înfiinZez cu titulde „FundaZia Elena Ghiba Birta” șidupă moartea mea dispun ca din suc-cesiunea mea, executorul meu testa-mentar să depună la Băncile din Aradși Budapesta, sau la amîndouă sumade 48.000 frt. Adecă patruzecișioptmii frt. Spre fructificare, ca fundaZiepermanentă, statutele acestei fundaZii”.Din banii fundaZiei, în 1919 seînfiinZează Liceul de Fete „ElenaGhiba Birta”. Totodată, din veniturileacesteia, urma să se acorde anual 12burse (stipendii) a câte 200 de florini,pentru elevii și studenZii săraci, darmerituoși, de origine greacă sauromâni din judeZele Bihor, Bekeș sauCenad. Datorită ei, 125 de tineri aubeneficiat de aceste stipendii. Astfel, aschimbat destinele multor tineri stu-dioși. Bursierii proveneau din familiicu venituri modeste (Zărani, învăZători,meseriași, preoZi, funcZionari etc.).Unii au fost orfani. În urma absolviriișcolilor, mulZi au devenit medici,juriști, preoZi, profesori, arhitecZi,învăZători, personalităZi marcante alevieZii culturale sau politice dinainte de

1918 sau după 1918. Printre cei 12elevi săraci care beneficiază de bursăîl regăsim și pe intelectualul de maitârziu, eminentul Roman Ciorogariudin Pecica, la vremea aceea studentîn primul an la Facultatea de Filozofiedin Pesta.Un extras din discursul dr.Atanasie Șandor, rostit la 1 septembrie1877 în ședinZa comitetului deadministrare a fundaZiei „Elena GhibaBirta” relevă respectul deosebit pecare comunitatea arădeană îl mani-festa faZă de marea doamnă: „VieZuiaaici, în Arad, o femeie pe care Dum-nezeu a binecuvântat-o cu o avere fru-moasă, cu un suflet nobil și cusimZăminte de caritate creștină, careîndamnată de un fiu demn al Bisericiinoastre, de un bărbat cu simZăminte totatât de nobile, toată averea sa a închi-nat-o în scopuri filantropice, între carese numără și o fundaZie întemeiatăpentru 12 studenZi orfani și săraci dindieceza noastră, și care până acumeste cea mai frumoasă fundaZiediecezană. Femeia aceea a fost ElenaGhiba Birta, iar bărbatul acela demn afost fericitul Ioan Popovici, pe atunciavocat și director al institutului nostrupreparandial; și în fine fundaZia decare vorbim este: capital 48.000 fl.Pus sub scutul și îngrijirea P.O.D.Voastre din a cărui venit săstipendieze 12 tineri studioși ortodocșiorfani ori săraci din comitatele Arad,Bihor, Bekes și Cenad” aminteșteMaria Bereny în volumul „Personal-ităZi marcante în istoria și culturaromânilor din Ungaria (secolul XIX).Prof. Eugenia GroșanDirector al Colegiului NaNional„Elena Ghiba Birta”, AradContinuare în pagina 3
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Sfântul Ioan Casian (360/365- 435) este analizat de teologiîndeosebi pentru rolul jucat înorganizarea vieZii monahale.Primele sale cărZi, „Așezămintelemănăstirești” și „Convorbiri cupărinZii”, demonstrează din plinimportanZa pe care teologul scit oacordă trăirii monahale atât subaspectul său practic, cât și în priv-inZa vieZii spirituale, ambeleîmbinându-se într-o manierăfirească.După aproape 20 ani petrecuZiîn Yara Sfântă și în vetrele mona-hale din deșertul egiptean, SfântulIoan Casian ajunge în marile oraședin Imperiul Roman târziu, Con-stantinopol și Roma, urmând să sestabilească în sudul FranZei, înMarseille. Venirea sa la Marseillenu trebuie percepută ca o„retragere”, deși, din punct devedere demografic, s-au observatdeplasări ale populaZiei din Italiaîn sudul FranZei în preajma anului410, atât înainte, cât mai ales dupăprima cădere a Romei. În acestsens, este mai corect să vedemaceastă venire în Provence ca oangajare a sa cu toate forţele pen-tru a altoi monahismul pe care l-avăzut, învăţat şi trăit în vestitelecentre din Răsărit (Palestina şiEgipt), la condiţiile şi exigenţeleApusului. De aceea, se poatespune că, pentru Sfântul IoanCasian, Marseille a fost ultimuloraș din periplul său geografic, darmai ales spiritual, din Dobrogeaîn Palestina, apoi Egipt, Constan-tinopol şi Roma.Analizând dintr-o perspectivămodernă, am putea spune căobiectivul activităZii sale în Galiaa fost de a transmite un tip al mon-ahismului conform cu modelulegiptean ce l-a experimentat.Formele de monahism întâlnite înProvence, inclusiv unul care sepretindea ca urmând învăZăturilorSfântului Martin, episcop de

Tours, evidenZiau lipsa disciplinei,a unei Liturghii stabilite și stabile(ne aflăm în plină perioadă decristalizare a cultului), atitudineanegativă a unor monahi faZă demuncă, ei fiind mult prea dispușisă primească donaZii și astfel să sededice, în mod exclusiv, rugăciu-nii și contemplării. Totodată, Sfân-tul Ioan Casian a găsit excesivăimportanZa pe care călugării dinvestul Europei o acordau min-unilor. În opinia monahului scit,puterea de a face minuni este maipuZin importantă decât efortul de aajunge la perfecZiune în viaZa dezi cu zi. El a căutat sprijin dinpartea unor episcopi favorabilimișcării monahale și printreoamenii influenZi din monahismulgalican, care au manifestat o realăsimpatie pentru monahismul ori-ental. Având acest scop, monahulscit s-a adresat în specialcălugărilor din centrul monahal,care a fost fondat cu puZin timpînainte de venirea sa în Provence,în insulele Lérins.Ce presupunea monahismul înviziunea Sfântului Ioan Casian?La o lectură atentă a operei salevom vedea în primul rând că, fiindintegrat în Biserică, monahismulare ierarhia și tradiZia sa. Apretinde să trăiești ca un călugăr,dar în afara acesteia, a refuza să-iasculZi pe bătrâni și să te adapteziregulilor lor, este o falsă viaZămonahală ce se aseamănă uneiapostazii. Cu accentul pus pe noZi-unile de comunitate, ierarhie șitradiZie, învăZătura îmbrăcată învarianta ierusalimiteană se întâl-nește cu cea alexandrină. Iar unadin aceste tradiZii se referă la post.
Pentru înfrânare și 

curăNie să respectăm
măsura în mâncare
Călugării care încă mai postesctot anul sunt fideli practicii Bis-

ericii primare. Ei retrăiesc viaZaapostolică. Postul pentru monahi,dar și pentru creștinii care îșidoresc cu ardoare să meargă pedrumul desăvârșirii, are atât ocomponentă trupească (alimenta-ră, dar nu exclusiv), cât și una spir-ituală. Notează Sfântul IoanCasian: „De aceea monahul tre-buie să fie stăpânit de o întreităgrijă împotriva acesteia, șianume: mai întâi să aștepte tim-pul stabilit pentru încetarea pos-tului, apoi hrana să-i fie cumpă-tată, și în al treilea rând să semul;umească cu orice fel de mân-care, și mai ieftină (…). Pe dealtă parte, nimeni din câ;iabătându-se de la această regulăau renun;at la pâine pentru a sehrăni cu legume uscate, zarzava-turi sau fructe, n-am văzut să fifost socotit vreodată printre ceimai încerca;i și nici chiar să fidobândit harul în;elepciunii saual știin;ei. Părin;ii sunt de acord,în adevăr, că monahul nu numaică nu trebuie să umble dupămâncăruri nefolosite de ceilal;i,ca nu cumva prin traiul lui, expustuturora ca într-o vitrină, vădind

orgoliu și deșertăciune, să cadăpradă bolii cenodoxiei (slaveideșarte), dar nici chiar supunereacomună la posturi nu se cuvine,declară ei, să fie dezvăluită cuușurin;ă oricui, ci, pe cât posibil,să fie acoperită și ascunsă”(„Așezămintele mănăsti rești”, V,23, PSB 57, pp. 177-178). Daracelași părinte remarcă justeZeadiscernământului în cazul ospital-ităZii: „Căci pentru înfrânare șicurăZie trebuie să respectăm cutoată rigoarea măsura în mâncare,iar pe de altă parte, când vin fraZii,trebuie să le arătăm dragoste, ome-nie și bunăvoinZă, fiindcă esteabsurd ca oferind masa unui frate,ba mai mult, lui Hristos, să numănânci împreună cu El sau să tefaci străin de masa Lui” (SfântulIoan Casian, „Convorbiriduhovnicești”, II, 26, 1, PSB 57, p.343). Discernământul este elogiatde părintele dobrogean ca fiind undeziderat pe care l-au avut oameniisfinZi: „Niciodată oamenii sfin;in-au fost siguri că vor găsi prinpropria lor iscusin;ă drumuldrept, care să-i ducă la virtute șila înfăptuirea ei, ci l-au cerut mai

degrabă prin rugăciuni cătreDomnul, zicând: «Îndrumează-mă în adevărul Tău» și «Conduîn fa;a Ta drumul meu». Un altulînsă afirmă că nu numai în cred-in;ă, ci și prin experien;ă și într-un fel prin însăși naturalucrurilor a descoperit adevărul:«Am cunoscut, Doamne, că nueste om în calea lui, că nu este înputerea omului să meargă și să-șiconducă pașii săi». Și DomnulÎnsuși spune către Israil: «Și Euîl voi conduce ca pe un bradverde; de la Mine au ieșit roadeletale»” (Sfântul Ioan Casian, „Con-vorbiri duhov nicești”, III, 13, PSB57, pp. 356-357). De aici putemînZelege mai bine raportul întrepost și discernământ: „Din dor-in;a de a cunoaște învă;ăturilebătrânilor, am pornit din păr;ileSiriei spre Egipt, unde ne miramnoi că eram primi;i cu atâtabucurie, încât nicio rânduială depostire nu mai era respectatăpână la ora stabilită pentru masă,așa cum ne deprinseserăm lamănăstirile din Palestina. Ori-unde mergeam, regula zilnică depostire era întreruptă, în afară demiercuri și vineri. Întrebându-ipentru ce se trece la ei cu atâtaușurin;ă peste posturile zilnice,unul din bătrâni ne-a răspuns:«Postul mă înso;ește în tot tim-pul, iar pe voi, care curând ve;ipleca, nu vă voi putea ;ine necon-tenit cu mine. Postul, deși estefolositor și trebuincios, e totuși oofrandă dăruită de bună voie, pecând îndeplinirea unei lucrări adragostei este impusă de învă;ă-tură ca o obliga;ie»” (Sfântul IoanCasian, „Așezămintele mănăsti -rești”, V, 24, PSB 57, p. 178).Alexandru OjicăSursa:https://ziarullumina.ro/documentar/postul-si-discernamantul-in-scrierile-sfantului-ioan-casian-152307.html

Postul și discernământul în scrierile Sfântului Ioan Casian

Cu binecuvântarea Înaltpreas-
finţitului Părinte Arhiepiscop Tim-
otei a fost evocată personalitatea
arădeanului George (sau Georgiu)
Plopu (1857-1940), Președinte al
Înaltei CurZi de CasaZie și JustiZie
pentru întreaga Transilvanie și
membru de onoare al Academiei
Române.

În prezenZa unui numeros pub-
lic s-a săvârșit slujba parastasului
pentru toZi cei adormiZi din rudele
marelui magistat român. Născut în
comuna Semlac din judeZul Arad,
la 25 septembrie 1857, George
Plopu va urma cursurile Acade-
miei de Drept din Oradea în
perioada 1877-1881, iar la 25
aprilie 1885 devine doctor în ști-
inZe juridice al UniversităZii din
Budapesta. George Plopu a avut o
strălucitoare carieră juridică par-
curcând treptele profesiei avo-
caZionale în Arad (1886-1893),
apoi ca judecător la Tribunalul
Gyula (1893-1898), președinte al
Judecătoriei din Vișeu (1898-
1900), judecător la Curtea de Apel
Oradea (1900-1910), și, în fine,
judecător la Curia imperială din
Budapesta, demnitate asimilată
funcZiei de consilier de Curte de

casaZie, la Curtea supremă de
justiZie a Ungariei. În calitate de
membru al celei mai importante
secZii a Curiei imperiale, secZia I,
prezidată de președintele CurZii
supreme, George Plopu a primit
însărcinarea de a realiza o culegere
de decizii juridice pronunZate de
senatul Curiei imperiale din
Budapesta, care conZin enunZuri
juridice cu valoare de principiu.
Juristul nostru arădean a redactat

și publicat mai multe volume în
Monitorul de JurisprudenZă.

La data de 11 aprilie 1919,
George Plopu este arestat de
autorităZile guvernului bolșevic
ajuns la putere în Budapesta. A fost
eliberat după cucerirea Budapestei
de către armata română și s-a repa-
triat pe data de 16 august 1919.

Magistratul Georgiu Plopu a
colaborat cu autorităZile de stat la
opera de unificare a sistemului judi-

ciar românesc. În locul organizării
unei justiZii autonome în Transilva-
nia, așa cum se preconizase iniZial,
s-a luat decizia de înfiinZare în
cadrul structurii naZionale a Înaltei
CurZi de CasaZie și JustiZie din
București a unei secZii competente
pentru a soluZiona apelurile/recur-
surile provenite de pe întregul teri-
toriu al Transilvaniei. Georgiu
Plopu a fost numit președinte al
acestei secZii în data de 7 mai 1920,
desfășurând o activitate deosebită
pentru sistemul judiciar românesc
până la pensionarea sa la 8
octombrie 1925.

Opera juridică a lui George
Plopu intitulată „PărZi alese din
dreptul privat ungar” însumează
2358 de pagini. Aceasta poate fi
considerată de specialiști ca și
primul și unicul tratat de drept pri-
vat maghiar scrisă de un înalt mag-
istrat român, atât în literatura
juridică română cât și în cea
maghiară. Din bogata operă a juris-
tului arădean amintim următoarele
lucrări: „Drept familiar material”,
„Drept ereditar”, „Patronat și intro-
specZiune” etc.

Fiica lui George Plopu, Lucia
Plopu (1882-1973) a fost căsătorită

cu Nicolae Zigre (1882-1962). Dr.
Nicolae Zigre absolvent al Acade-
miei de Drept din Oradea. De-a
lungul vieZii acesta a îndeplinit mai
multe funcZii ajungând ministru
Cultelor și Artelor (în 4 guverne:
Patriarh Miron Cristea, Armand
Călinescu, George Argeșeanu,
Constantin Argetoianu). Avocatul
Zigere a fost și prefectul Bihorului,
primarul orașului Oradea, senator,
vicepreședintele Senatului, sub-
secretar de stat în Ministerul de
Interne. O mătușă a lui Nicolae
Zigre a fost mama marelui mecena
ortodox Emanoil Gojdu (pe data
de 03 februarie 2020 s-au împlinit
150 de ani de la moartea lui
Emanoil Gojdu), iar străbunicul
său Nicolae Jiga a fost un mare
filantrop ortodox, care a schimbat
viaZa spre mai bine a multor copii
și elevi săraci. Avocatul Nicolae
Zigre își doarme somnul de veci în
cimitirul Eternitatea din Arad, ală-
turi de soZia sa și socrii săi iluștri
Silvia și George Plopu. ToZi împre-
ună formează o familie creștină
ilustră, care a adus lumină celor-
lalZi. Arhim. Teofan Mada, vicar eparhial

Evocarea magistratului arădean George Plopu (1857-1940),membru de onoare al academiei române



Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad a editatîn anul universitar 2019-2020, onouă revistă știinZifică cu titlul Stu-dia Theologica et Historica Ara-densia. Revista este editată subcoordonarea Centrul de Studii Teo-logice-Istorice și de Prognoză Pas-toral-Misionară al facultăZii arădene,înfiinZat în anul 2004. Scopul revis-tei este acela de a reuni concluziilecercetărilor în domeniul de compe-tenZă al Centrului atât la nivel naZio-nal, cât și internaZional. Revista vaacoperi preocupările știinZifice aleCentrului de cercetare, cooptândnume de referinZă din viaZa acade-mică, teologică și laică: academi-cieni, teologi, istorici, profesori, cer-cetători.Revista apare cu binecuvântareași sub îndrumarea ÎnaltpreasfinZitu-lui Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, care este președin-te de onoare al revistei și aPreasfinZitului Dr. Conf. Univ. Emi-lian Crișanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Aradului, care estevicepreședinte al revistei.Colegiul de redacZie al revisteicuprinde nume sonore din mediuluniversitar românesc, teologic și

laic, precum: Acad. Prof. Univ. Dr.Ioan-Aurel Pop, Președintele Aca-demiei Române, Acad. Pr. Prof.Univ. Dr. Mircea Păcurariu, Acad.Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan, Pr.Prof. Univ. Dr. Mihail Săsăujan, Pr.Prof. Univ. Dr. Ion Vicovan. La ace-știa se adaugă profesorii universi-tari din cadrul FacultăZii de Teologiedin Arad.Finalitatea și motivaZia revisteieste sintetic creionată în cuvântul

înainte al primului număr, semnatde Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja,Decanul FacultăZii de Teologie, celcare a avut iniZiativa apariZiei uneiastfel de reviste: „Am ales acest titlunu doar motivat de gândul de a aco-peri o parte a spectrului de cerceta-re al Centrului, ci și de gândul de adeschide cercetarea istorică-teolo-gică arădeană spre o și mai strânsăconlucrare cu cercetarea istorică îngeneral, precum și pentru a evide-nZia contribuZia arădeană la dezvol-tarea studiilor de teologie și de isto-rie în actualitate”.MotivaZia prezentată de părinte-le decan are o perfectă acoperire înistoria și tradiZia FacultăZii de Teo-logie din Arad. O scurtă incursiuneîn istoria acestei instituZii ne desco-peră nume de mare rezonanZă în teo-logie și cercetarea istorică și misio-nară românească. Vasile Mangra,Iosif Goldiș, Roman Ciorogariu,Teodor Botiș, Gheorghe Ciuhandusunt personalităZi care au contribuitprin opera lor, în mod substanZial, ladezvoltarea istoriografiei românești,fiind apreciaZi de cel mai înalt forcultural și știinZific al Zării noastre,Academia Română. Unii dintre eiau fost membri corespondenZi, alZii

membri de onoare, iar alZii cu lucrăripremiate de această înaltă instituZie.Cât privește spectrul misionar estede ajuns să amintim impresionantalucrare misionară a episcopului Gri-gorie Comșa, precum și, la fel deimpresionant, lucrările tipărite subepiscopatul lui, multe dintre ele scri-se de el însuși, precum și colecZiilecu rol catehetic-misionar, dar șinumele părintelui Petru Deheleanuși a neîntrecutului său tratat de Sec-tologie.Cât privește apariZia viitoarelornumere revista va cuprinde studii șiconferinZe teologice-istorice care sevor desfășura în cadrul Centrului,precum și recenzii și concluziileunor cercetări academice actuale. Ocomponentă esenZială a acesteireviste va fi deschiderea ei interna-Zională, o platformă în care să seregăsească elementele definitorii alemișcării ideilor, precum și ale cer-cetării în arhive, la confluenZa stu-diilor de specialitate din mediul aca-demic.Primul număr al revistei cuprin-de lucrărilor a două conferinZe naZio-nale organizate în anul 2019, încadrul Centrului de Studii Teologi-ce-Istorice și de Prognoză Pastoral-

Misionară, sub genericul PatriarhulNicodim Munteanu și memoria isto-rică a interbelicului românesc (9aprilie 2019) și Patriarhul IustinMoisescu – promotor al dialoguluiecumenic (3 iunie 2019), conferinZecare au reunit specialiști în temeleabordate de la FacultăZile de Teolo-gie Ortodoxă din Patriarhia Româ-nă. Centrul de Studii Teologice-Istorice și de Prognoză Pastoral-Misionară funcZionează în cadrulFacultăZii de Teologie și, de multeori, evenimentele FacultăZii și aleCentrului au coincis. În anii 2006 și2008 în cadrul Centrul de Studii aufost editate două volume care reu-nesc contribuZiile știinZifice ale unorteologi români, contribuZii editatesub genericul Ortodoxie și globali-zare. RelevanIa relaIiei local-uni-versal în Europa de astăzi (2006) șiTeologia icoanei și provocările ei înlumea contemporană (2008). Sin-tagma din titulatura Centrului „prog-noză pastoral-misionară” este aco-perită și astăzi prin publicaZiasăptămânală Calea Mântuirii, de laeditarea căreia anul acesta se împli-nesc 20 de ani.Protos. lect. dr. Nicolae M. Tang
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Elena Ghiba Birta, model de devoNiune și de filantropie creștină

Urmare din pagina 1
De altfel, Cornel Clepea, în

lucrarea „FundaZii școlare ale
Episcopiei Aradului”, publicată în
revista „Ziridava” (1993, pag. 429),
notează că FundaZia „Elena Ghiba
Birta” „a fost o binecuvântare pentru
mulZi tineri, care ulterior s-au remarcat
în mod deosebit pe plan profesional,
cultural și social”: dr. Iustin Ardelean -
jurnalist și redactor de ziar, redactorul
foii satirico-umoristice „Vulturul” din
Oradea, dr. Gheorghe Alexici - profe-
sor de Limba și literatura română la
Academia Comercială din Budapesta,
precum și al UniversităZii din Budapes-
ta; Roman Ciorogariu - profesor și
director al Preparandiei arădene și apoi
Episcop la Oradea, Petru Mladin și
Izidor Bodea - medici; Ioan Costa -
profesor la Preparandia din Arad, Sever
Ispravnic din Curtici - avocat în Arad,
Procopie Givulescu -  preot în Curtici
și protopop în Radna, Nicolae Mihulin
- profesor la Arad, Șiclovan Nicolae
din Arad -  inginer în Arad.

FundaZia „Elena Ghiba Birta” și-a
încetat existenZa în 1939. Se pune
întrebarea ce s-a întâmplat cu banii
rămași în fundaZie. O explicaZie ar fi că

odată cu începerea celui de-al doilea
război mondial, majoritatea fondurilor
care existau în anumite societăZi sau
fundaZii cum a fost și în cazul Fun-
daZiei „Elena Ghiba Birta” s-au adunat
într-un fond de război.

Elena Ghiba Birta s-a stins din
viaZă la 20 ianuarie 1864 la Pesta, cap-
itala Ungariei, unde se afla pentru
tratarea bolii de care suferea în ultima
vreme, la jumătate de an după ce își
semnează testamentul prin care înfi-
inZa la Arad școala care avea să-i
poarte numele. După o viaZă plină de
încercări și drame, a fost înmormân-
tată, conform cererii testamentare, în
cimitirul „Eternitatea” din Arad, lângă
Emanoil Gogher. 

Elena Ghiba Birta a fost una dintre
femeile care au luptat pentru
emanciparea naZională și culturală a
românilor; ea va rămâne peste ani
emblema emancipării feministe din
secolul al XIX-lea, cea care și-a adus
aportul la dezvoltarea învăZământului
românesc, una din figurile remarca-
bile ale Aradului, filantrop și suflet
mare, contributor la propășirea cul-
turii arădene și la susZinerea valorilor
care au dezvoltat Aradul. Cu siguranZă

ar putea fi așezată în marea pleiadă a
filantropilor transilvăneni cum ar fi
Vasile Stroescu, Hermina Desseanu,
Elena Goldiș, Sofia Beleș, Margareta
Bibics, Antonia Bohuș și, de ce nu, și
mai emblematicii Emanuil Gojdu sau
Andrei Șaguna, rămași în istorie pen-
tru faptele lor mărinimoase, pentru
umanism și umanitate, pentru intere-
sul pentru dezvoltarea culturii și pen-
tru strădaniile către deschiderea de noi
orizonturi pentru naZiune.

Bustul Elenei Ghiba Birta este
așezat în faZa colegiului care-i poartă
numele. Despre Elena Ghiba Birta se
spune că „este un nume ridicat prin
voia destinului în rândul dintâi al
acelora care și-au adus aportul în
favoarea propășirii spirituale a nea-
mului. Elena Ghiba Birta s-a învred-
nicit de înscrierea sa în eternitate ca
urmare a sprijinului oferit tinerilor stu-
dioși de religie ortodoxă și de naZion-
alitate greacă ori română, aflaZi în
imposibilitatea de a suporta cheltu-
ielile pentru instrucZie”. 

Astăzi, școala care-i poartă
numele, are în spate o sută de ani de
învăZământ românesc. 

În cuvântul de salut transmis cu

ocazia sărbătoririi centenarului
Colegiului NaZional „Elena Ghiba
Birta”, prof. univ. dr. Ioan Bolovan,
prorector al UniversităZii Babeș-
Bolyai din Cluj, vorbește despre con-
textul trecerii la învăZământul în limba
română, despre necesitatea, impor-
tanZa și consecinZele  instituZionalizării
învăZământului românesc de stat, afir-
mând că: „ÎnfiinZarea liceului „Ghiba
Birta” din Arad a fost un eveniment
remarcabil, venit la mai bine de un
secol de la înfiinZarea primului liceu
românesc în zonă, a vestitei
Preparandii. Ceea ce s-a întâmplat
după Marea Unire, începând cu anul
1919, când și la Arad avem de-a face
cu înfiinZarea acestei unităZi școlare
de prestigiu importante pentru for-
marea elitelor românești, s-a petrecut
la nivelul întregii Transilvanii, odată
cu unirea acestei provincii cu Regat-
ul României, cu formarea României
Mari. În urma Marii Adunări
NaZionale de la Aba Iulia de la 1
decembrie 1918 s-a simZit nevoia insti-
tuZionalizării învăZământului românesc
de toate gradele, de stat, în teritoriile
nou unificate. După Unire, toate insti-
tuZiile școlare care înainte funcZionau

în cadrele bisericii ortodoxe sau greco-
catolice, fiind deci școli confesionale,
au devenit instituZii de stat. Pentru
prima dată în Transilvania românii vor
beneficia de învăZământ în limba
română, de stat, ca urmare a acestor
transformări radicale aduse de unirea
Transilvaniei cu România. Liceul
„Ghiba Birta” din Arad, la fel cum
multe alte licee înfiinZate în marile
orașe ale Transilvaniei, capitalele de
judeZ, au reprezentat începând cu
1919-1920, instituZii care au fost
benefice pentru fomarea elitelor
românești locale de care va avea
nevoie administrarea acestei provincii,
și Ghiba Birta și-a îndeplinit onorabil
misiunea cu care a fost învestită.”

GraZie Elenei Ghiba Birta,
generaZii întregi învaZă în școala
devenită din anul 2000 Colegiu
NaZional, o instituZie de învăZământ
respectabilă, ducându-i numele în Zară
și peste hotare, iar acest lucru a fost
posibil pentru că o mare doamnă,
binefăcătoare a neamului din care a
făcut parte, a dovedit, la vremea
potrivită de astre, spirit ecumenic și
milostiv, adevărat și grăitor exemplu
pentru posteritate.

O nouă revistă știinNifică editată de Facultatea de Teologie din Arad

EdiNia bilingvă a monografiei-album referitoare laistoria învăNământului teologic din Arad 
Începutul anului 2020 a pus ladispoziZia specialiștilor și apublicului interesat, prinintermediul Editurii ArhiepiscopieiAradului, monografia-album înediZie bilingvă ÎnvăIământul teolo-gic ortodox din Arad. Itinerar.Forme. Perspective/ The OrthodoxTheological Education of Arad. In-tinerary. Forms. Perspectives (487pp.), având ca autori pe Pr. Prof.Univ. Dr. Cristinel Ioja, Protos.Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang.Prezenta ediZie este o republicare re-vizuită, adăugită și actualizată a pri-mei ediZii, publicată în anul 2016.Cartea este unică în spaZiul isto-riografiei ecleziastice românești

prin faptul că reunește texte cu o va-loare știinZifică deosebită, la aceastaadăugându-se pozele de epocă,unele inedite, care evocă figuri dedascăli, generaZii de studenZi teo-logi, locaZii ale Institutului, Acade-miei și FacultăZii de Teologie șievenimente deosebite din parcursulistoric al învăZământului teologicarădean. Mai concis, monografiaprezintă, în texte și imagini, memo-ria tradiZiei teologice arădene curădăcini adânci la începutul secolu-lui al XIX-lea.Autorii au urmărit să prezinteformele instituZionale diverse princare a trecut această școală teolo-gică în cei aproape 200 de ani, im-

plicarea ierarhilor și dascălilor deteologie în promovarea, păstrarea șivalorizarea credinZei dreptmăritoareși a românismului într-un spaZiugeografic și istoric special.Lucrarea nu este un simplualbum, ci o carte de istorie în carese află prezentate și analizate fapteistorice. De asemenea, este și unfrumos dicIionar al personalităZilorcare au activat în cadrul acestei școliteologice dar și un pios și binemeri-tat omagiu tuturor celor ce s-au os-tenit în școala de teologie arădeană.Prezentarea întregului conZinutși în limba engleză deschide aceastăimpresionantă istorie a învăZămân-tului teologic arădean spre lumea

occidentală. Prezintă valorile ne-amului și Bisericii noastre celorlalteBisericii surori și confesiuni, dar șiistoricilor și specialiștilor din me-diile universitare eclesiastice șilaice. Am putea spune că lucrareareprezintă și un mijloc de prezentarea istoriei învăZământului teologicarădean și în alte spaZii teologice eu-ropene, în vederea intensificării re-laZiilor internaZionale ale FacultăZiide Teologie Ortodoxă.Avem convingerea că aceastămonografie-album în forma uneiediZii bilingve îmbogăZește conside-rabil istoria ecleziastică locală și, to-todată, istoriografia de specialitate.Protos. lect. dr. Iustin Popovici
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Primele decizii luate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în acest an: Comunicat 

Noul Statut al BOR în Monitorul Oficial: principalele modificări
Statutul pentru Organizarea șiFuncZionarea Bisericii OrtodoxeRomâne cu toate modificările șicompletările adoptate de SfântulSinod în perioada 2011-2019 a fostpublicat în Monitorul Oficial luni,10 februarie 2020.Statutul aduce noutăZi și regle-mentări în mai multe arii ale Bis-ericii Ortodoxe Române. Am selec-tat 6 aspecte substanZiale din statutulrepublicat.

1. Alegerea patriarhului
Modificările în ceea ce priveștealegerea Patriarhului României sereferă la criteriul vechimii și lanumărul candidaZilor.Modificările statutare prevăd căpot candida mitropoliZii, arhiepis-copii și episcopii având o vechimede cel puZin 7 ani de slujire ca ierarheparhiot. (Art. 127, Alin. 1).De asemenea, numărul candi-daZilor stabiliZi de Sfântul Sinod princonsultare a fost redus de la 3 (sau 5,în mod excepZional) la 2 (sau celmult 3).

2. Consistoriul arhieresc
Organismelor centrale delibera-tive, executive și administrative aleBisericii li s-au adăugat în noulstatut structuri centrale de judecată:a) Consistoriul Arhieresc Prim,ca instanZă de judecare în fond acauzelor ierarhilor; b) ConsistoriulArhieresc Ultim, ca instanZă de jude-care în apel a cauzelor ierarhilor; c)Consistoriul Superior Bisericesc, cainstanZă de judecare în recurs acauzelor clericilor de mir sancZion-aZi cu caterisirea; d) ConsistoriulSuperior Bisericesc Monahal, cainstanZă de judecare în recurs acauzelor monahilor clerici sancZion-aZi cu caterisirea.Ultima variantă a statutului(2008) prevedea existenZa consis-toriilor doar la nivel de protopopiateși eparhii. Odată cu introducerea

organismelor centrale de judecatăau fost create consistoriile arhiereștipentru cauzele de judecată ale ier-arhilor Bisericii Ortodoxe Române.Sfântul Sinod este desemnat caautoritate canonică disciplinară și dejudecată centrală a membrilor săi înultimă instanZă.Disciplina clerului este tratată pelarg în Capitolul IV din Statut.
3. InstituNiile Media
Tot ca noutate, textul statutuluiaduce faZă de varianta din 2008reglementări la nivel de înfiinZaresau desfiinZare a instituZiilor mediaale Bisericii.„În scopul păstrării, promovăriiși apărării unită;ii de credin;ă, aunită;ii vie;ii bisericești și pentrucoordonarea misiunii ortodoxeromânești, precum și pentru a evitadublarea cheltuielilor prin ac;iunicare se suprapun în același terito-riu, înfiin;area și desfiin;area de

noi institu;ii media scrise (reviste,ziare și periodice oficiale) șiaudiovizuale (radio, televiziune șialtele) ale Patriarhiei Române șiale centrelor eparhiale se fac cuaprobarea Sfântului Sinod, lapropunerea temeinic motivată aPatriarhului României sau a chiri-arhilor eparhiilor din ;ară și dinafara grani;elor ;ării, pe baza unuistudiu bine fundamentat misionarși economic”. (Art. 169, Alin. 2).
4. AsociaNiile și fundaNiileortodoxe

Modificări sunt aduse și în ceeace privește asociaZiile și fundaZiileortodoxe cu caracter naZional, dar și„altele decât cele bisericești, care aufondator unic sau membri asociaZiunităZi de cult, având conducere pro-prie formată din creștini ortodocși, șicare contribuie la opera misionară,socială, culturală, educativă dinPatriarhia Română”.

Acestea au obligaZia de a prezen-ta Cancelariei Sfântului Sinod, dedouă ori pe an (primăvara și toam-na), rapoarte privind activitatea des-fășurată și, o dată pe an, raportulprivind situaZia financiară.Patriarhia Română, poate veri-fica situaZia financiară și patrimoni-ală a acestor asociaZii și adoptamăsuri pentru remedierea defi-cienZelor sau lipsurilor.„Nu intră în atribu;iile SfântuluiSinod să devină, în fa;a autorită;ilorde stat, garantul sau reprezentantulorganiza;iilor neguvernamentale(ONG-uri), chiar dacă unele dintreacestea func;ionează cu aprobareaBisericii; acestea se vor adresa directinstitu;iilor de resort în nume pro-priu, ca fiind dedicate unor activită;ispecifice”. (Art. 16, Alin. 3).
5. Sfintele Moaște

Statutul intrat recent în vigoareprevede că Patriarhul României

„aprobă aducerea moaștelor unorsfinZi din afara Zării, pentru peleri-naj sau în dar, în Biserica Orto-doxă Română”, „aprobă solic-itările adresate eparhiilor ortodoxeromâne pentru pelerinaj cu moașteale unor sfinZi în afara României”și „acordă binecuvântarea (apro-barea scrisă) pentru trecereamoaștelor de la o eparhie ortodoxăromână la alta, pentru pelerinaj sauîn dar”, cu informarea SfântuluiSinod. Vechiul statut nu conZineanorme în această privinZă.
6. Monahii

Noul statut precizează faptulcă „monahii care doresc să plecedin diferite eparhii ortodoxeromâne din Zară și din afaragraniZelor Zării pentru a se stabili înMuntele Athos sau în mănăstiriaparZinând altei Biserici Ortodoxetrebuie să obZină, în prealabil,aprobarea scrisă a chiriarhuluiortodox român de care depindcanonic, precum și acordul Patri-arhului României, la solicitareaierarhului aparZinând unei alte Bis-erici Ortodoxe surori”, dar și că„monahii, în virtutea votului mon-ahal al ascultării, nu pot să com-pară în faZa instanZelor judecă-torești fără aprobarea prealabilăscrisă a Chiriarhului, inclusiv încauze de interes personal”.Statutul BOR aduce noiprevederi și referitor la retragereaclericilor (Articolul 134), laechivalarea gradelor didactice cagrade profesionale în preoZie (Arti-colul 121). De asemenea, statutulinterzice clericilor și călugărilorsă înfiinZeze sau să facă parte dinorganizaZii de tip sindical.Prezentul statut pentru orga-nizarea și funcZionarea BisericiiOrtodoxe Române a fost apro-bat de Sfântul Sinod în data de 16decembrie 2019. 

În ziua de 13 februarie 2020, înSala Sinodală din ReședinZa Patriar-hală, sub președinZia PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel, s-a desfășu-rat ședinZa de lucru a Sfântului Sinodal Bisericii Ortodoxe Române.În cadrul acestei ședinZe a avutloc alegerea Episcopului-vicar alArhiepiscopiei Vadului, Feleaculuiși Clujului.Sfântul Sinod l-a ales prin votsecret pe Preacuviosul Părinte Arhi-mandrit Benedict Vesa ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului,Feleacului și Clujului. Noul Epis-cop-vicar va purta titulaturade PreasfinNitul Părinte BenedictBistriNeanul. Hirotonia va avea locduminică, 23 februarie 2020, în Cat-edrala mitropolitană din Cluj-Napoca.În cadrul aceleiași ședinZe au maifost luate următoarele hotărâri:ÎnfiinZarea în cadrul FacultăIii deTeologie Ortodoxă „Justinian Patri-arhul” a UniversităIii din București aunui nou program de studii univer-sitare de master intitulat Manage-mentul economic și administrareaunităIilor bisericești, domeniul –Teologie, forma de învăZământ cufrecvenIă.Organizarea celei de-a șapteaediZii a Întâlnirii InternaIionale a

Tineretului Ortodox, în anul 2020, laTimișoara.Totodată, au fost evidenZiate:Publicarea în Monitorul Ofi-cial (nr. 97 din 10 februarie 2020)a Statutului pentru organizarea șifuncIionarea Bisericii OrtodoxeRomâne aprobat de Sfântul Sinod înședinZa de lucru din 16 decembrie2019 (hotărârea sinodală 12.190/2019).Numeroasele activităZi social-filantropice desfășurate în PatriarhiaRomână, activităZi în valoare de153.600.638 lei (peste 32 milioaneeuro).În legătură cu invitaZia Preaferic-itului Părinte Teofil al III-lea, Patri-arhul Ierusalimului, adresată Patri-arhului Bisericii Ortodoxe Românede a participa, în perioada 25-27 feb-ruarie 2020, la întâlnirea fraternă dela Amman, Iordania, „Sfântul Sinodal Bisericii Ortodoxe Române a reit-erat hotărârea sa nr. 3668, reluată înhotărârile nr. 9156/2018 și nr.180/2019, și anume ca PatriarhiaEcumenică și Patriarhia Moscoveisă reia dialogul pentru a ajunge, câtmai curând posibil, la o soluIie, înproblema autocefaliei Bisericii Orto-doxe din Ucraina, pentru a nu seadânci polarizarea celor două tabereadverse: una a Bisericilor Ortodoxe

pro-Constantinopol și cealaltă a Bis-ericilor Ortodoxe pro-Moscova.De asemenea, Sfântul Sinod a pre-cizat că este de acord cu acordareaautocefaliei întregii Biserici Ortodoxedin Ucraina (nu doar a unei părIi),însă aceasta se poate realiza numaiprin înIelegerea dintre PatriarhiaEcumenică și Patriarhia Moscovei șiprin consens panortodox.Iar, pentru a nu se interpreta căîntâlnirea de la Amman, iniIiată de

Patriarhia Ierusalimului, ar fi oSinaxă a întâistătătorilor BisericiiOrtodoxe, la respectiva întâlnirefraternă la care se vor discutamodalităIi de reconciliere și de resta-bilire a comuniunii euharistice întreunele Biserici Ortodoxe autocefalesurori, Sfântul Sinod a hotărât ca Bis-erica Ortodoxă Română să nu fiereprezentată de Patriarhul României,ci de o delegaIie a PatriarhieiRomâne.

Această participare a BisericiiOrtodoxe Române la întrunireafraternă de la Amman este motivatăde faptul că toate Bisericile Orto-doxe autocefale au responsabilitateade a conlucra pentru menIinerea,apărarea și promovarea unităIii dog-matice, canonice și euharistice orto-doxe, potrivit Evangheliei lui Hris-tos și Sfintelor Canoane Ortodoxe”.Biroul de Presă al Patriarhiei Române



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Praznicul ÎntâmpinăriiDomnului sărbătorit laMănăstirea Hodoș-Bodrog

În ziua praznicului ÎntâmpinăriiDomnului, 2 februarie 2020, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhie-piscopul Aradului, a fost așteptat cumultă bucurie de obştea şi numărulmare de credincioşi, la MănăstireaHodoș-Bodrog.Cu acest prilej, Chiriarhul arădeana săvârşit Sfânta Liturghie Arhiereascăîn biserica cu hramul ,,PogorâreaSfântului Duh”, înconjurat de un soborde preoZi și diaconi.Cuvântul de învăţătură rostit decătre Chiriarh a fost despre faptul că,,Grijile părintești” (cf. citirilor scrip-turistice: 2 Cor. 6; Evr. 7; Matei 15,Luca 2) sunt proprii traiului familiar,cerând răspunsul prin cuminZenia copi-ilor; iar ,,Anul omagial al pastoraZieipărinZilor și copiilor” are în vedere toc-mai formarea permanentă a generaZi-ilor. Citirile praznicului de azi, împre-ună cu ale duminicii, ilustrează deplinacest fapt, înZelegând că societatea seîngrijește de familia în care respons-abilitatea părinZilor își are locul prin-cipal. Dar, virtuZile părinZilor vor rodiîmbelșugat în cele ale copiilor dacăeste observată învăZătura că Dumnezeueste Tatăl tuturor iar Biserica, mamă.Slujba îmbisericirii copiilor dupăTaina Sfântului Botez își primește ast-fel însemnătatea pentru o bunăcălăuzire a familiei creștine în care oresponsabilitate aparte revine șipărinZilor sufletești, prin Biserică, dupăcum dă pildă Sfântul Simeon dinrelatarea scripturistică.La finalul slujbei, părintele Protos.Grigorie Timiş, stareţul mănăstirii, amulţumit Ierarhului pentru prezenţa înmijlocul obştii, dar şi pentru bucuriaoferită numeroşilor pelerini prezenţiprin slujirea Sfintei Liturghii, adresândÎnaltpreasfinţiei Sale urări de viaţăîndelungată, sănătate şi realizări bogateîn slujirea eparhiei.
Slujire Arhierească în satul marelui patriotVasile Goldiș
Duminica a 33-a după Rusalii (aVameșului și a Fariseului) a prilejuitun moment de înălZare duhovniceascăpentru credincioșii Parohiei VasileGoldiș, Protopopiatul Ineu, întrucâtmijlocul lor comunităZii parohiale s-aaflat Întâistătătorul Eparhiei Aradului,ÎnaltpreasfinZitul Părinte ArhiepiscopTimotei.

ÎnaltpreasfinZia Sa a poposit înmijlocul acestei parohii atât pentru a-i întări duhovnicește pe credincioși laînceputul Triodului, cât și pentru a-lcomemora pe marele patriot VasileGoldiș, corifeul Marii Uniri și care, la

data de10 februarie 1934, a trecut lacele veșnice.La sosirea în Parohia VasileGoldiș, Chiriarhul a fost întâmpinatde Părintele Adrian Zaha, protopopulIneului, Pr. Pavel Purice – pensionar șifost paroh, de Pr. paroh Florin-GeorgeCulda, Pr. Darius Pasc de la ParohiaBonZești, dl. Horhat Emanuel, primarulComunei Beliu, dl. Sergiu Paul, Sub-prefect al Aradului, d-ul Prof. GrecIoan Marius, Decanul FacultăZii de Ști-inZe Umaniste, Politice și Administra-tive din cadrul UVVG Arad, dl. SinaciDoru, Directorul Bibliotecii JudeZene„A.D. Xenopol” din Arad, membri aiConsiliului parohial precum și unnumăr mare de credincioși.După aceasta, ÎnaltpreasfinZia Sa asăvârșit în biserica parohială Sfânta șiDumnezeiasca Liturghie, înconjuratde soborul de preoZi. Chiriarhul a fostînsoZit de Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial.Cuvântul de învăZătură rostit decătre ÎnaltpreasfinZitul Părinte Timoteia fost despre ,,Urcuș spiritual” (II Tim.3; Lc. 18) prin ajutorul Bisericii, eaînsăși pe loc înalt ca edificiu și ca insti-tuZie religioasă, întreZinând în sufletelecredincioșilor rugăciunea ca înălZarecontinuă spre Dumnezeu, întărind vir-tuZile și fapta bună. Apostolul zileiîndeamnă la Zinerea rânduielilor bis-ericești, iar Sfânta Evanghelie învaZădespre adevărata rugăciune. Perioadace începe acum, în cursul anului bis-ericesc, cea a Triodului, este tocmaiuna de înălZare sufletească, chemând pefiecare a o cinsti cu vrednicia proprie.La sfârșitul Sfintei Liturghii s-asăvârșit un parastas întru pomenirealui Vasile Goldiș, la 86 de ani de la tre-cerea lui în veșnicie. În acest cadru,ÎnaltpreasfinZia Sa a evocat modul încare corifeul Marii Uniri, VasileGoldiș, a ilustrat contribuZia BisericiiOrtodoxe Române la viaZa Zării, sub-liniind momentul desăvârșirii unităZiide stat și afirmării pe plan mondial.Domnul Prof. Grec Ioan Marius,Decanul FacultăZii de ȘtiinZe Uman-iste, Politice și Administrative dincadrul UVVG Arad, a prezentat per-sonalitatea lui Vasile Goldiș ca ompolitic, de cultură, de înaltă demnitateși activitatea merituoasă depusă în slu-jba Patriei.
Slujire Arhierească în biserica din incinta Spitalului MunicipalArad
În cea de-a doua duminică dinTriod (a întoarcerii Fiului risipitor),Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a slujit Sfân-ta Liturghie în biserica pusă sub

ocrotirea Sfintei Cuv. Teodora de laSihla şi a Sfântului Ierarh Iosif cel Noude la Partoş, din incinta SpitaluluiMunicipal din Arad, împreună Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhialși preotul Rovin Petrușe.

Prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale aprilejuit un moment de bucurie şi înacelaşi timp de mângâiere atât pentrubolnavii din acest spital, cât şi pentrucredincioşii care frecventează acestlocaş de rugăciune. La SfântaLiturghie au participat și membri dincadrul personalului medical.În cuvântul de învăţătură, Chiri-arhul a vorbit despre ,,PărinIi și copii”(cf. citirilor scripturistice: 1 Cor. 6; Lc.15) în unitatea Bisericii și societăZii,urmând cele comune în respectareanormelor religioase, morale și sociale,precum și cele implicate în viaZafiecărei grupări (economice, culturale,juridice ș.a.). PărinZii devin model pil-duitor pentru copii care preiau întreg-ul comportament prin educaZie. Se areîn vedere, însă, firea, caracterulfiecăruia dintre fraZi, surori, ca de alt-fel și a celor apropiaZi familiei. Pildafiului risipitor privește doi fraZi crescuZiîn același fel de părinZi, tatăl fiindînZelegător faZă de manifestărilefiecăruia dintre ei. Cel care se abate dela calea corectă își vine în sine, princonștiinZa sa fiind ajutat de amintireacasei părintești. Risipirea de care a datdovadă privește întreaga bogăZie aînzestrării personalităZii. Revenirea lacalea dreaptă este și ea roada educaZieila vreme cu ajutorul harului dum-nezeiesc spre întărirea virtuZilor caretrebuie să caracterizeze pe omul ade-vărat. Cuvântul de astăzi este unîndemn la buna desfășurare a legă-turilor între părinZi și copii conformtematicii Anului Omagial în care neaflăm, a mai adăugat ÎnaltpreasfinZiaSa. Preotul Rovin Petruşe a mulţumitChiriarhului pentru bucuria prilejuităatât bolnavilor cât şi credincioşilor careau fost prezenţi la Sfânta Liturghie.
Vizită chiriarhală în biserici din Protopopiatul Lipova

În Duminica ÎnfricoșătoareiJudecăZi, ÎnaltpreasfinZitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, aefectuat mai multe vizite pastorale înparohii din Protopopiatul Lipova.ÎnaltpreasfinZia Sa a vizitat Paro-hiile Ghioroc, Cuvin și MănăstireaFeredeu. Chiriarhul arădean, le-a vor-bit credincioșilor prezenZi la SfântaLiturghie despre ,,Dreapta socoteală”(cf. citirilor scripturistice ale duminicii:1 Cor. 8-9; Matei 25) necesară pentruînZelegerea voii divine și a datorieiomenești, aceea de a vedea înaproapele pe acela ca și noi, zidit dupăchipul lui Dumnezeu și care tinde laasemănarea cu El. Prin felul acestafiecare credincios va putea desluși însemen pe Mântuitorul Hristos și îl vasluji drept răspuns la dragostea Luipentru oameni. Și Apostolul îndeam-nă că atitudinea de neînZelegere aaproapelui poate să smintească peacesta pentru care Mântuitorul s-a jert-fit. Calea de împlinire a rânduielilor depost pentru care se face pregătirea înduminicile Triodului trebuie să aibă

în vedere tocmai faptele îndurării tru-pești șI sufletești, la care se referă tex-tul evanghelic.ÎnaltpreasfinZitul Părinte Timoteii-a binecuvântat pe credincioșiiprezenZi la sfintele slujbe în pragulPostului cel Mare.
Slujire Arhierească înCatedrala Mitropolitanădin Cluj-Napoca
ÎnaltpreasfinZitul Părinte Andrei,Arhiepiscopul Vadului, Feleacului șiClujului și Mitropolitul Clujului,Maramureșului și Sălajului, a aniver-sat 30 de ani de la hirotonia întruarhiereu. Cu această ocazie, ierarhul aoficiat marZi, 25 februarie 2020, de laora 10:00, Sfânta Liturghie în Cate-drala Mitropolitană din Cluj-Napoca,înconjurat de un sobor de arhierei, pre-oZi și diaconi, mulZumind lui Dum-nezeu pentru toate darurile revărsate.Din sobor a făcut parte și Înaltpreas-finZitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului.După citirea pericopei evanghe-lice, PreasfinZitul Părinte Ignatie, Epis-copul Hușilor, a rostit un cuvânt deînvăZătură, în cadrul căruia a afirmatfaptul că un ierarh îl are pe Iisus Hris-tos ca model suprem.Răspunsurile liturgice au fost datede Corul de Cameră „Psalmodia Tran-sylvanica” al FacultăZii de TeologieOrtodoxă din Cluj-Napoca, dirijat depr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu,decanul facultăZii.Cu prilejul acestei aniversări,PreasfinZitul Părinte Iustin, EpiscopulMaramureșului și Sătmarului, a trans-mis ÎnaltpreasfinZitului Părinte Andreiun cuvânt de felicitare din partea Sin-odului mitropolitan. Mesajul a fost cititla finalul Sfintei Liturghii de cătrePreasfinZitul Părinte Timotei Sătmăre-anul, arhiereu-vicar al EpiscopieiMaramureșului și Sătmarului. În semn de preZuire și recunoșt-inZă, ierarhul a primit o icoană cuMaica Domnului și un aranjament flo-ral. Momentul festiv s-a încheiat cu unpolihroniu. Apoi, ÎnaltpreasfinZitulPărinte Andrei a mulZumit lui Dum-nezeu pentru toate binefacerile revăr-sate în cei 30 de ani de misiunearhierească, precum și tuturor celorprezenZi pentru participarea la eveni-ment.

AGENDA PREASFINMITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL
Liturghie Arhierească în Paraclisul eparhial dinzona Trei Insule 

În ziua Sărbătorii ÎntâmpinăriiDomnului, preotul și credincioșii carefrecventează sfintele slujbe ce sesăvârșesc în paraclisul eparhial dinzona Trei Insule, au avut deosebitabucurie de a-l avea în mijlocul lor pe

Preasfinţitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului.La orele dimineţii, Preasfinţia Sa afost întâmpinat de către Pr. FlaviusPetcuZ, protopopul Aradului și Pr. mil-itar Adrian David, slujitor la acest par-aclis, în curtea lăcașului de cult.Cu acest prilej, Preasfinţia Sa asăvârşit în biserica cu hramul,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”Sfânta Liturghie arhierească, în frunteaunui sobor de preoţi şi diaconi.În cuvântul de învăţătură, Ierarhula amintit că în acest an,praznicul Întâmpinării Domnului estesărbătorit în Duminica a 17-a dupăRusalii, numită a Cananeencei, iarprin meditarea la cele două fragmentedin Evanghelie, înZelegem ce înseam-nă întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hris-tos și ce consecinZe negative se reflec-tă în persoana umană care este chinuităde diavol (cf. Matei 15, 22). De lafemeia cananeeancă, care s-a rugatpentru fiica ei, învăZăm că prin rugăci-unea ce o săvârșim pentru semeniinoștri, ne întâlnim cu Mântuitorul IisusHristos. De asemenea, Ierarhul a expli-cat că această întâmpinare nu se reducedoar la persoana Dreptului Simeon ciprin el L-a întâmpinat lumea întreagă,și fiecare dintre noi. Tototdată, Ier-arhul a arătat și alte căi prin care cred-inciosul poate ieși în întâmpinareaDomnului.Aflându-ne în „Anul omagial alpastoraZiei părinZilor și copiilor”,PreasfinZia Sa a îndemnat ca toZipărinZii și copiii să se silească să-Lîntâmpine cu inimile deschise peDumnezeu pentru dobândirea harului,primirea educaZiei simZurilor și culti-varea virtuZilor creștine.La finalul slujbei, părintele Adri-an David, preot militar și slujitor laacest paraclis, a mulţumit Ierarhuluipentru prezenţa în mijlocul credin-cioșilor care locuiesc la margineavestică a municipiului Arad, în zonaTrei Insule, precum și soborului slu-jitor și credincioșilor prezenZi la sfân-ta slujbă.
Slujire Arhierească înParohia CovăsânN
În Duminica a 33-a după Rusalii,prima din Triod, PreasfinZitul PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului a poposit înmijlocul credincioșilor din ParohiaCovăsânZ, Protopopiatul Lipova.Potrivit tradiZiei, PreasfinZia sa afost primit la în curtea bisericii paro-hiale de către Părintele Nelu Mercea,protopopul Lipovei, înconjurat desoborul de preoZi, domnul MariusOneZ, primarul localităZii și numeroşicredincioşi, tineri și copii.După acest moment, PreasfinZiaSa, a săvârșit Sfânta Liturghie în bis-erica parohială cu hramul ,,PogorâreaSfântului Duh”, împreună cu soborulde preoZi și diaconi. Din sobor au făcutparte: Arhid. Mircea Proteasa, consili-er economic, Pr. Mercea Nelu, pro-topopul Lipovei, Pr. Mircea Șirian,secretar la Protopopiatului Lipova,Protos. Emanuel Cucu de la Mănă-stirea Feredeu, Pr. Paroh MariusMurgu, Pr. Valentin Săvușcă de laParohia Miniș și Arhid. GheorgheLehaci.În cuvântul de învăZătură, Ierarhula vorbit credincioșilor prezenZi despreperioada Triodului, o perioadă a anu-lui bisericesc, ce cuprinde Postul Sfin-telor Paști și cele patru duminicipregătitoare (Duminica Vameșului și aFariseului, a Fiului Risipitor, aÎnfricoșătoarei JudecăZi, a Izgonirii luiAdam din Rai). Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Evanghelia rânduită pentru aceastăprimă duminică din Triod, a Vameșu-lui și a Fariseului, ne prezintă o pildăîn care doi oameni, unul fariseu (con-siderat cinstit și drept, care reprezentaelita societăZii) și altul vameș (consid-erat păcătos și nedrept, fără caracter) s-au dus la templu și s-au rugat. Dinaceastă pildă vedem că fariseul esteun om drept, dar mândru, iar vameșuleste un om păcătos, dar smerit. În viaZanoastră de creștini suntem îndemnaZi săalegem de la fiecare ceea ce este maibun, și anume, trebuie să unim faptabună cu smerenia, învăZând de lafariseu fapta cea bună, iar de la vameș,rugăciunea smerită. Prin pilda pe carene-o spune, Mântuitorul Hristos neînvaZă că nu orice rugăciune este prim-ită de Dumnezeu, ci numai rugăciuneasmerită, făcută întru umilinZă. Numaismerenia deschide ușile iertăriipăcatelor, iar cine se pocăiește în starede rugăciune smerită își poate îndrep-ta viaZa.Răspunsurile liturgice au fostoferite de corul bisericii, condus dedomnul Marius OneZ, primarul local-ităZii.La finalul Sfintei Liturghii, părin-tele paroh Marius Murgu i-a mulZu-mit PreasfinZitului Părinte Emilianpentru binecuvântarea oferită credin-cioșilor din CovăsânZ la începutul aces-tei perioade binecuvântate din viaZaBisericii, soborului de preoZi și tuturorcredincioșilor prezenZi la sfânta slu-jbă.
PS Părinte EmilianCrișanul a slujit în Catedrala ,,AdormireaMaicii Domnului” din Deva

În Duminica a 34-a după Rusalii,16 februarie, PreasfinZitul PărinteGurie, Episcopul Devei și al Hune-doarei, a săvârșit Sfânta Liturghieîmpreună cu PreasfinZitul Părinte Emil-ian Crișanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Aradului, și cu Preas-finZitul Părinte Episcop Daniil Stoe-nescu, alături de un sobor de preoZi șidiaconi, la Catedrala „AdormireaMaicii Domnului” și „ÎntâmpinareaDomnului” din Deva. Răspunsurileliturgice au fost oferite de către Corala„Anastasis” – formaZia Catedralei.Cuvântul de învăZătură a fost ros-tit de către PreasfinZitul Părinte Emil-ian Crișanul, care, făcând referire lapericopa evanghelică citită la SfântaLiturghie, despre întoarcerea fiuluirisipitor, a vorbit despre marea iubirea lui Dumnezeu pentru oameni. Deșiunii oameni cad în păcate grele, Dum-nezeu îi primește și pe aceștia dacă îșirecunosc vina și manifestă pocăinZăsinceră.La final, PreasfinZitul Părinte Epis-cop Gurie a mulZumit ierarhilor veniZila Deva în acestă duminică și a adresatun cuvânt de binecuvântare credin-cioșilor prezenZi la slujbă.
Zi de sărbătoare și aleasăbucurie în Parohia Beliu

Duminică, 23 februarie 2020, cred-incioșii din Beliu au avut bucuriaduhovnicească de a primi vizitaarhierească a PreasfinZitului Părinte Dr.Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului.Întâmpinarea ierarhului arădean afost făcută de către un ales sobor depreoZi și diaconi în zorii zilei, alături decopii ai parohiei și credincioși, înfrunte cu oficiliatăZi de stat locale șicentrale.PreasfinZitul Părinte Emilian asăvârșit Sfânta Liturghie, împreună cusoborul de preoZi și diaconi, din care au

făcut parte: Preot Gherghe Gligor, con-silier social, Arhidiacon Mircea Pro-teasa, consilier economic, Preot Adri-an Zaha, Protopop al Ineului, Preotparoh HuZiu Ioan, Preot Morar Ioan,paroh în Seliște, Preot Monea Nicolae,paroh în Tăgădău, Diac. Liviu Bisor-ca. Cuvântul de învăZătură a fost Zinutde către PreasfinZitul Părinte Emilian,în care s-a arătat mesajul Mântuitoru-lui către oameni, un mesaj inspirat dinviaZa Sa personală, căci cuvintele Salede îndrumare au fost trăite de cătreDomnul Hristos în activitatea Sapământească, alături de SfinZii Apos-toli, care și azi ne îndeamnă laîmplinirea faptelor bune, prin credinZăputernică și statornică în Dumnezeu,cuncluzionând ierarhul potrivit Sântu-lui Apostol Iacov: ,,credinZa fără fapteeste moartă”. De asemenea, Ierarhul i-a îndemnat pe credincioșii parohiei îna practica mai intens faptele milei tru-pești, acum în pragul Sfântului șiMarelui Post al Paștelui. Îndemnul afost de a cerceta pe cei în suferinZăcum sunt copiii sau bătrânii bolnavi, săcercetăm pe cei din închisori, urmândastfel exemplului Mântuitorului Hris-tos și asemănându-ne cu cele cincifecioare înZelepte din pilda celor zecefecioare.În cadrul Sfintei Liturghii s-auîmpărtășit cu Trupul și Sângele Dom-nului nostru Iisus Hristos, numeroșicopii, care au dat o mărturie sfântăcredincioșilor de a ne pregătiduhovnicește pentru răspunsul cel bunla înfricoșătoarea judecată a Mântu-itorului Hristos.La finalul Sfintei Liturghii, dinîncredinZarea ÎnaltpreasfinZiei Sale Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului, PreasfinZitul Părinte Emil-ian, a înmânat o Diplomă de excelenZădomnului Zerna Constantin Dinu, laîmplinirea celor 100 de ani de viaZă,alături de alte daruri duhovnicești. Aurmat după aceea cuvântul domnuluiprimar jr. Horhat-Coraș Emanuel, carea mulZumit PreasfinZitului PărinteEmilian pentru vizita frăZească și cumultă dragoste, de a veni în mijloculenoriașilor din Beliu și desigur a elo-giat personalitatea veteranului derăzboi, sărbătorit la centenarul său înaceastă zi sfântă. Domnul prefect de

Arad, Stoian Gheorghe, i-a înmânatcelui sărbătorit o Diplomă de exce-lenZă din partea Prefecturii Arad, iardin partea AsociaZiei JudeZene a Vet-eranilor de Război, s-a înmânat deasemenea o diplomă, de către domnulcolonel Crișan, președinte al Asoci-aZiei Veteranilor de război Arad. A fostprezent la aceste momente și domnulsenator Ioan Cristina.
Parastas pentru Părintele Dorel-CrăciunMoN, în Parohia GurahonN

Duminică, 23 februarie 2020,PreasfinZitul Părinte Emilian Crișanul

a săvârșit, în biserica din GurahonZ,Slujba Parastasului pentru vredniculPărinte Dorel-Crăciun MoZ, laîmplinirea a 40 de zile de la trecerea sala cele veșnice.Alături de PreasfinZia Sa au fostPr. Gheorghe Gligor, consilier social,Arhid. Mircea Proteasa, consilier eco-nomic, Pr. Alexandru Botea, protopopal Sebișului și alZi preoZi din vecină-tate.La finalul slujbei, PreasfinZitulPărinte Emilian a evocat prin cuvintealese bogata activitate pastoral-mision-ară a Părintelui Dorel, fost membru înAdunarea Eparhială și ales înAdunarea NaZională Bisericească,coordonator al Cercului MisionarGurahonZ, după care a transmis uncuvânt de mângâiere familiei și dinpartea Chiriarhului arădean, a Înalt-preasfinZitului Părinte Timotei.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Un nou cadru didactic titular la Facultatea deTeologie Ortodoxă dinArad
În ziua de 3 februarie 2020, la Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă ”IlarionV. Felea” a UniversităZii ”AurelVlaicu” din Arad, a avut loc exam-enul de titularizare pentru postulde profesor universitar la disciplinaIstoria Bisericii Ortodoxe Române. Laacest concurs s-a înscris un singur can-didat, părintele dr. Florin Dobrei.

Din comisie au făcut parte: pr.prof. univ. dr. IonuZ Moldoveanu, de laFacultatea de Teologie Ortodoxă”Patriarhul Justinian” din București;pr. prof. dr. Nicolae Chifăr și prof.univ. dr. Paul Brusanovschi, de la Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă ”Sf.Andrei Șaguna din Sibiu” și pr. prof.univ. dr. Ioan Vicovan, de la Facultateade Teologie Ortodoxă ”DumitruStăniloae” din Iași.Părintele prof. univ. dr. CristinelIoja, decanul FacultăZii de TeologieOrtodoxă din Arad, a deschis proce-dura regulamentară de concurs,salutând și mulZumind ÎnaltpreasfinZi-tului Părinte dr. Timotei Seviciu,

Arhiepiscopul Aradului pentruprezenZă și susZinere a activităZilor des-fășurate în cadrul instituZiei teologicearădene, pe care o patronează cu deli-cateZe și eleganZă. Același cuvânt desalut a fost adresat și membrilorcomisiei, fiind evidenZiate bunelecolaborări cu FacultăZile de Teologie,reprezentate aici prin cei trei decani. Înacelași context, preacucernicia sa și-aexprimat bucuria pentru faptul cămomentul acesta contribuie la consol-idarea puternică a corpului academicarădean, mai ales pentru faptul că pos-tul scos la concurs este unul superior,ceea ce duce și la o întărire a Univer-sităZii arădene, candidatul având șiînalta recomandarea a PreședinteluiAcademiei Române, Prof. Ioan AurelPop.Părintele Florin Dobrei și-aprezentat apoi bogata contribuZie ști-inZifică și academică, relevată de cărZileși studiile care stau mărturie pentruaceasta.În continuare, părinZii, membri aiComisiei, și-au exprimat aprecierile laadresa candidatului și a operei sale decercetare, intrând în dialog cu părintelecandidat pe latura domeniilor viitoarede cercetare, asemenea și pe linia aca-demică.În încheiere, ÎPS Arhiepiscop Tim-otei a făcut câteva aprecieri laudativela adresa părintelui candidat, reco-mandând părintelui profesor FlorinDobrei să-și continue munca de cerc-etare în direcZia prezentării ideii de uni-tate a Bisericii, a credincioșilor ei, cums-a arătat dealungul vremii în istorialocală comună, a Aradului și a Hune-doarei.
Slujbe de pomenire și mulNumire în Catedrala Arhiepiscopalădin Arad

Vineri, 7 februarie 2020, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a participat la SfântaLiturghie săvârşită în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, de către un sobor de preoţi şidiaconi.În cadrul Sfintei Liturghii s-au ros-tit ectenii de mulţumire adusă luiDumnezeu pentru toate darurilerevăsate asupra ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, cu prilejul împlinirii a44 de ani de la hirotonia sa întruarhiereu. Înaltpreasfinţia Sa a fostprimul ierarh hirotonit în CatedralaMitropolitană din Timişoara, la 8 feb-ruarie 1976.La finalul slujbei, ÎnaltpreasfinţiaSa, împreună cu soborul slujitor, asăvârşit o Slujbă de pomenire pentruPatriarhul Teoctist (1915-2007), la 105ani de la naşterea sa şi pentru filantrop-ul Emanuil Gojdu, cu prilejul împliniriia 150 de ani de la trecerea sa la celeveşnice.În cuvântul său, Chiriarhul arădeana vorbit despre personalitatea mareluifilantrop Emanuil Gojdu şi despremoştenirea lăsată pentru ajutorarea

tinerilor ortodocşi români născuţi înTransilvania şi Ungaria, pentru caaceştia să urmeze studii universitareprin intermediul unor burse. Amsăvârşit această slujbă de pomenire laîmplinirea a 150 de ani de la trecereala cele veşnice, ataşându-ne şi celor-lalte eparhii din Ardeal care l-aupomenit cu recunoştinţă în aceste zile,dar şi într-un an în care Biserica noas-tră, prin hotărârea Sfântului Sinod,comemorează pe toţi filantropiiortodocşi români.Tot în cadrul acestui cuvânt,Chiriarhul nostru, făcând referire latematica Anului omagial al pas-toraţiei părinţilor şi copiilor, a accen-tuat importanţa educaţiei sau a pas-toraţiei şi raportul ce trebuie să existeîntre părinţii trupeşti şi sufleteşti şicopiii sau fiii trupeşti sau sufleteşti.Amintind de ziua ipopsifierii şi ahirotoniei întru arhiereu, Înaltpreas-finţia Sa spunea că aceasta este rodulbunei educaţii primite în familie şi dela povăţuitorii săi spirituali şi a ier-arhilor mai în vârstă, cărora le-a fostucenic şi întotdeauna a ştiut să-iasculte şi să-i preţuiască.Soborul de preoţi şi credincioşiiprezenţi i-au urat ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, ani mulţi cu sănătateşi roade îmbelşugate în slujba Bisericiinoastre dreptmăritoare.
ConferinNa ,,Familia,icoana iubirii lui Dumnezeu”, la Arad
Cu binecuvântarea ÎnaltpreasfinZi-tului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a avut loc joi, 20 februarie2020, o conferinZă publică închinatăAnului Omagial al PastoraZieiPărinZilor și copiilor în PatriarhiaRomână.„Familia, icoana iubirii lui Dum-nezeu” a fost titlul conferinZei susZinutăde cunoscutul chirurg cardiovascularDan Cioată de la Institutul de Boli Car-diovasculare din Timișoara.În cadrul conferinZei susZinută înSala „Ferdinand” a Primăriei Arad,medicul Dan Cioată a subliniat impor-tanZa angajării pastorale și comunitareîn favoarea unei societăZi pro familie.„Pastorala familiei este chemată a facedin familiile noastre faZa zâmbitoare aBisericii.Dumnezeu n-a voit să vină pelume decât printr-o familie. Dumnezeun-a voit să se apropie de omenire decâtprin intermediul unei case. Dumnezeun-a voit pentru Sine un alt nume decât„Emanuel” (cf. Matei 1, 23), Dum-nezeu este cu noi. Iubirea este posibilăîntre persoane concrete care încearcăsă nu facă din conflicte ultimul cuvânt,ci o oportunitate.Oportunitate pentru a cere aju-tor, oportunitate pentru a se întrebace anume trebuie îmbunătăZit, opor-tunitate pentru a-l descoperi peDumnezeu cu noi care nu ne aban-donează niciodată. Aceasta este omare moștenire pe care putem s-odăm copiilor noștri, o învăZăturăoptimă: noi greșim, este adevărat;avem probleme, este adevărat; însăștim că aceste lucruri nu sunt reali-tatea definitivă. Știm că greșelile,problemele, conflictele sunt o opor-tunitate pentru a ne apropia de alZii,de Dumnezeu.Toată iubirea pe care Dumnezeuo are în sine, toată frumuseZea pecare Dumnezeu o are în sine, totadevărul pe care Dumnezeu îl are însine, încredinZează familiei. Și ofamilie este cu adevărat familiecând este capabilă să deschidăbraZele și să primească toată aceastăiubire”. Continuare în pagina 7
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ÎPS Părinte ArhiepiscopTimotei a participat laConferinNa și lansareacărNii AcademicianuluiPăun Ion Otiman 

Academicianul Păun Ion Otiman,președinte de onoare al Academiei,Filiala Timișoara a fost prezent la SalaFerdinand a Primăriei Arad, astăzi,21 februarie.Interesul publicului a fost foartemare, sala principală fiind plină, bachiar și o bună parte din locurile de labalcon fiind ocupate. Practic a fostlansată ultima carte a academicianuluiPăun Ion Otiman intitulată: „ViaZarurală românească pe lungul drumîntre Flămânzi și Uniunea Europeanăsau Drama satului și a Zăranului românîntr-un secol de iluzii, dezamăgiri șisperanZe“.Volumul a fost prezentat decătre conf. univ. dr. Cosmin Sălășan,care a vorbit în termeni elogioși desprevasta și foarte bine documentatalucrare, dar mai ales despre personal-itatea autorului. Printre altele, acesta aprecizat: „Ce pot să spun despre aca-demicianul Otiman? Este un făuritorde școală, un constructor de oameni.Este în întregime dedicat studiului șidezvoltării. De asemenea, este un omcare cunoaște ruralul și satul româ-

nesc de aproape și din interior șiapără în toate privinIele izvorul iden-titar al neamului“. În cuvântul său,academicianul Păun Ion Otiman aprecizat: „Îmi pun speranIa în tiner-ii români-europeni din prezent șiviitor, cărora le adresez, cu profundăcredinIă imboldul meu sincer: făuriIipentru copiii și nepoIii noștri, ceeace generaIiile precedente nu au reușitsă împlinească: o nouă Românie –Iară curată, mândră și pros-peră“. Evenimentul a fost organizatde către Biblioteca JudeZeană„Alexandru D. Xenopol“ Arad încolaborare cu Academia Română, Fil-iala Timișoara.
Lansarea Proiectului,,Hristos împărtășit copiilor… și bunicilor…prin copii și părinNi”
Duminică, 23 februarie 2020,începând cu ora 18, în sala Sabin Dră-goi din incinta Bibliotecii JudeţeneAlexandru D. Xenopol din Arad, aavut loc lansarea Proiectului cateheticşi filantropic ,,Hristos împărtăşit copi-ilor … şi bunicilor, …prin copii şipărinţi”, a Parohiei Ortodoxe Scân-teia – Domeniul Lupaş, ProtopopiatulArad, propus de preotul paroh Gabriel-Ioan Vladu.La eveniment, din partea Arhiepis-copiei Aradului, a participat Protos.Dr. Iustin Popovici, consilier cultural,care a transmis binecuvântarea Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului şi a prezentat

pe scurt obiectivele specifice ale Con-cursului Naţional Catehetic Iubirea luiHristos în familia mea, organizat cubinecuvântarea Preafericitului PărintePatriarh Daniel și cu aprobarea Sfân-tului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne și care se subscrie tematiciiAnului omagial al pastoraZiei părinZilorși copiilor și Anului comemorativ alfilantropilor ortodocși români, în Patri-arhia Română.Proiectul propus de PărinteleGabriel-Ioan Vladu se apleacă asuprasingurătăZii ca -suferinZă, adresându-se copiilor cu părinZi plecaZi la muncăîn străinătate și vârstnicilor lipsiZi defamilie.Proiectul este iniZiativa grupei decateheză pentru tineri și copii a Paro-hiei Scânteia: „Scîntei pentru focurivii”, grupă ce abordează anul acestatematica suferinZei sub genericul:,,SuferinZa – simZiri și judecăZi”. Oformă de suferinZă semnalată de tinerieste și singurătatea sub forme diverse.Astfel, având în vedere că ne aflăm înanul omagial al pastoraZiei părinZilor șicopiilor, membri grupei de catehezăau identificat forme de singurătate careafectează familia și relaZiile de pater-nitate și filiaZie. În consecinZă proiectulse adresează, pe de o parte, copiilor acăror părinZi sunt plecaZi la muncă înstrăinătate și, pe de altă parte, vârstni-cilor lipsiZi de familie.

Pentru cei dintâi, activităZile vor fide petrecere în comun a timpului liber,de sprijin pentru pregătirea școlară, desocializare și consiliere, iar pentruvârstnici activităZile au în vedere acZi-uni socio-culturale de depănare depovești și amintiri, de pelerinaje și desprijin în gospodărire.Proiectul are ca parteneri insti-tuZionali, conform protocolului dintrePatriarhia Ortodoxă Română și Min-isterul EducaZiei și Cercetării, Inspec-toratul Școlar JudeZean Arad și Bib-lioteca JudeZeană „Alexandru D.Xenopol” Arad, alături de care au par-ticipat la lansare, și vor fi parteneri înproiect, ONG-uri, instituZii și persoanefizice a căror listă rămâne deschisă,proiectul dorindu-se unul cu o pro-nunZată componentă umană-infor-mală.
ÎPS Părinte Timotei aparticipat la lansareacărNii ,,Crăciunul și Paștile aduc bucuriile”, aMitropolitului Andrei alClujului, Maramureșuluiși Sălajului
În cadrul „Serilor culturale” aleMuzeului Mitropoliei Clujului,Arhiepiscopia Vadului, Feleacului șiClujului a organizat luni, 24 februarie2020, un eveniment cultural dedicataniversării a 30 de ani de la hirotoniaîntru arhiereu a ÎnaltpreasfinZituluiPărinte Arhiepiscop și MitropolitAndrei.

Evenimentul a avut loc de la ora18:30, la Muzeul Mitropoliei Cluju-lui, aflat la demisolul Catedralei Mit-ropolitane din PiaZa Avram Iancu, înprezenZa a șapte ierarhi ai BisericiiOrtodoxe Române, a numeroși clu-jeni, tineri, teologi, profesori și oamenide cultură.În cadrul serii a fost prezentat șilansat volumul „Crăciunul și Paștileaduc bucuriile”, apărut la EdituraRenașterea, care conZine pastoraleleÎnaltpreasfinZitului Părinte Andrei,Arhiepiscopul și Mitropolitul Cluju-lui, adresate credincioșilor în cei 30 deani de arhierie.Cartea a fost apreciată și prezentatăpublicului de către președintele Acad-emiei Române și rectorul UniversităZiiBabeș-Bolyai – acad. Ioan Aurel Pop,actorul Dorel Vișan și pr. lect. univ. dr.Liviu Vidican-Manci, directorul Sem-inarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca și profesor la catedra deOmiletică-Catehetică din cadrul Fac-ultăZii de Teologie Ortodoxă.De asemenea, ÎnaltpreasfinZitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a vorbit despre conZinutul pas-toralelor incluse în volumul lansat, pre-cum și despre amintirile care-l leagă deÎnaltpreasfinZitul Andrei, la 30 de anide arhierie.Totodată, pianistul Mihai Dia-conescu, asistent universitar la Aca-demia NaZională de Muzică „Gheo-rghe Dima” din Cluj-Napoca, asusZinut un recital de pian.La final, Mitropolitul Andrei alClujului a mulZumit tuturor pentru par-ticipare, fiind felicitat de cei prezenZi laacest eveniment aniversar. Cu acestprilej, ierarhul le-a dăruit tuturor celorprezenZi cartea lansată, cu semnăturaÎnaltpreasfinZiei Sale.Evenimentul a fost moderat șiprezentat de părintele Bogdan Ivanov,consilierul cultural al ArhiepiscopieiClujului.
PS Părinte EmilianCrișanul a participat lavernisarea ExpoziNiei,,Muzeul Bibliei”la Arad

Expoziţia ,,Muzeul Bibliei” a fostinaugurată miercuri, 26 februarie2020, în incinta Bibliotecii Judeţene,,Alexandru D. Xenopol”, în prezenţaPreasfinţitului Părinte EmilianCrişanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, a oficialităţilor localeşi centrale, a reprezentanţilor celor-lalte culte din Arad, a reprezentanţilormass-mediei locale şi a altor per-soane.La eveniment, alături de Preas-finţitul Părinte Emilian Crişanul, dinpartea Arhiepiscopiei Aradului, au fostprezenţi Protos. Dr. Iustin Popovici,consilier cultural şi Pr.Dr. AdrianMurg, lector universitar la Facultateade Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad.

După aceasta, în sala „SabinDrăgoi” a Bibliotecii s-a desfășuratconferinZa „Creștin-democraIia încontemporaneitate”, la cere au par-ticipat reprezentanZii tuturor cultelorreligioase din JudeZul Arad. Con-ferinţa a fost deschisă printr-uncuvânt de binecuvântare rostit decătre Preasfinţitul Părinte EmilianCrişanul.Muzeul Bibliei cuprinde o expo -ziZie temporară de aprox. 1000 deexemplare de Biblii din întreaga lumeaflate în colecZia privată a dr. IonelTuZac, președintele AsociaZieiRenașterea Familiei din Timişoara.Biblioteca JudeZeană „AlexandruD. Xenopol” Arad și AsociaZia„Renașterea Familiei” din Timișoara,împreună cu Arhiepiscopia Aradului,Prefectura JudeZului Arad, ConsiliulJudeZean Arad, Primăria Municipiu-lui Arad, Complexul Muzeal Arad șiCentrul Cultural JudeZean Arad orga-nizează – în perioada 26 februarie2020 – 3 martie 2020 – ExpoziZia„Muzeul Bibliei”.În intervalul 26 februarie, ora12:00 – 3 martie, ora 18:00, ExpoziZia„Muzeul Bibliei” va fi deschisă zilnicpublicului larg, în zilele lucrătoare întreorele 10:00-18:00, iar sâmbăta șiduminica între orele 10:00-13:00.Intrarea este liberă, toate grupurile ben-eficiind de ghizi special instruiZi pen-tru prezentare. Printre exponate se vorafla cel mai mic exemplar al Bibliei
Gutenberg, un sul al CărIii Estera de6,5 metri, o Biblie în latină din anul1700, un Evangheliar din 1761 apărutsub patronajul domnitorului Gavriil
Callimachi, o biblie-breloc ce aaparZinut lui Billy Graham, un manu-
scris de la 1250, o pagină din primaediZie King James Version și multealtele. Pentru cei mici vor fi prezentate,zilnic, benzi desenate cu tematică bib-lică.
Slujbă de binecuvântarea lucrărilor efectuate la Ambulatoriul Compartimentului deBoli InfecNioase Copii,din Arad

Miercuri 26 februarie 2020, Preas-finZitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului,înconjurat de un sobor de preoZi, asăvârșit slujba de sfinZire a Ambala-torului Compartimentului Clinic deBoli InfecZioase Copii, din cadrul Spi-talului Clinic de UrgenZă JudeZeanArad, secZie ce a beneficiat de o reno-vare totală.Proiectul destinat acestei ren-ovări a Spitalului a fost intitulat „Cudrag pentru viitor” și a fost iniZiat depreședinta AsociaZiei Cetatea Vol-untarilor din Arad, Doamna Ana-maria Nyeki Popa. În cadrul cam-paniei de strângere de fonduri aufost implicaZi arădenii și mai multe

instituZii care au înZeles importanZaunui spital modern pentru copiii bol-navi.În cuvântul de învăZătură, Preas-finZia Sa a vorbit despre dragostea șipurtarea de grijă pe care trebuie să leoferim copiilor, motivată cu străda-nia de a sprijini eforturile medicaledepuse pentru sănătatea și viaZacelor mici, după care a mulZumittuturor ostenitorilor, binefăcătorilor,conducerii spitalului și cadrelormedicale pentru buna colaborare.Cu prilejul sfinZirii Ambulatoriului,PreasfinZitul Părinte Emilian Crișan-ul a oferit mai multe icoane pentruacest compartiment.La slujbă au participat PărinteleGheorghe Gligor – Consilier socialal Arhiepiscopiei și Părintele VasileCucu, Secretar eparhial și preot încadrul Spitalului JudeZean Arad.Atât președintele asociaZiei cât șicolectivul medical au mulZumitPreasfinZitului Părinte EpiscopEmilian Crișanul pentru slujba debinecuvântare a lucrărilor de reno-vare realizate în compartimentul deboli infecZioase copii și pentru bunacolaborare și susZinere de-a lungultimpului.
,,Muzeul Bibliei” vizitatde elevii Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” din Arad

Vineri, 28 februarie, elevii claseia V-a B de la Școala Gimnazială„Mihai Eminescu” din Arad, însoZiZIde profesorul de Religie Raul Inci-cău, au avut ocazia de a participa lao oră „specială” de religie, într-uncadru cu totul special. Astfel, eleviiau admirat, în exclusivitate, expoziZia„Muzeul Bibliei”, care este deschisăla Biblioteca JudeZeană ,,A.D.Xenopol” din Arad.
În cadrul acestei expoziZii, elevii

au putut vedea peste 900 de biblii și
texte religioase, unele vechi de sute
de ani, iar altele unice în lume. Print-
re exponate se află biblii ilustrate, o
biblie pe microfilm care a ajuns pe
Lună, cea mai mică biblie din lume,
care nu poate fi citită decât la micro-
scop, un sul al CărZii Estera de 6,5
metri, o biblie-breloc ce a aparZinut
lui Billy Graham, o Biblie în latină
din anul 1700, dar și alte exponate
preZioase. Elevii au avut posibilitatea
de a admira sau chiar de a Zine în
mână biblii vechi de sute de ani,
scrise în diferite limbi, au adresat
întrebări coordonatorilor, urmând ca
mai apoi să urmărească un scurt
material video legat de vechimea și
istoria Bibliei.

Toate exponatele, extrem de val-
oroase, atât ca importanZă istorică, dar
și prin faptul că sunt unicate în lume,
fac parte din cea mai mare colecZie pri-
vată de biblii din România deZinută de
către domnul Ionel TuZac, președintele
AsociaZiei „Renașterea Familiei” din
Timișoara.
CERCURI MISIONARE

În luna Februarie au avut loc Cer-curi pastoral-misionare în următoareleparohii arădene:- Protopopiatul Arad: Chișineu
Criș II; Micalaca Nouă – Pasaj; Vari-
așu Mare.- Protopopiatul Ineu: DrauI.- Protopopiatul Lipova: Cladova;
Nicolae Bălcescu; Vărădia de Mureș.- Protopopiatul Sebiş: Almaș; Filia
Buceava; Vârfurile.(mai multe detalii se află pe pagina

WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.arhiepiscopiaaradului.ro).
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Duminică, 2 februarie – Asăvârşit Sfânta Liturghie la Mănăsti-rea Hodoș-Bodrog, predica fiindpusă sub titlul ,,Grijile părintești”(cf. II Cor. 6; Evr.7; Mt.15; Lc. 2). Luni, 3 februarie – A participatla susZinerea examenului detitularizare la care s-a înscrispărintele dr. Florin Dobrei, pentrupostul de profesor universitar la dis-ciplina Istoria Bisericii OrtodoxeRomâne care a avut loc la Faculta-tea de Teologie Ortodoxă „IlarionV. Felea”.Joi, 6 februarie – A prezidatședinZa PermanenZei Consiliuluieparhial.Vineri, 7 februarie – laîmplinirea a 44 de ani de arhierie,Chiriarhul arădean a participat laSfânta Liturghie de la Catedrala„Sfânta Treime” din Arad, la finalulslujbei, Înaltpreasfinţia Sa,împreună cu soborul slujitor, asăvârşit o slujbă de pomenire pentruPatriarhul Teoctist (1915-2007), la105 ani de la naşterea sa şi pentrufilantropul Emanuil Gojdu, cu pri-lejul împlinirii a 150 de ani de latrecerea sa la cele veşnice. A urmat

apoi tradiZionala recepZie de laReședinZa arhiepiscopală unde aZinut un cuvânt festiv.Duminică, 9 februarie - Asăvârșit Sfânta Liturghie în bisericaParohiei Vasile Goldiș, Protopopia-tul Ineu, predica având ca titlu„Urcuș spiritual” (II Tim. 3; Lc. 18).La sfârșitul Sfintei Liturghii asăvârșit o slujbă de pomenire pentrumarele patriot Vasile Goldiș, la 86de ani de la trecerea lui în veșnicie.Miercuri 12-13 februarie – Aparticipat la lucrările AdunăriiNaZionale Bisericești și la ședinZa delucru a Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române.Duminică, 16 februarie – Asăvârşit Sfânta Liturghie în bisericade la Spitalul Municipal din Arad.Predica a fost pusă sub titlul ,,PărinZiși copii” (cf. I Cor. 6, Lc. 15).Vineri, 21 februarie – aparticipat la conferinZa și lansareacărZii academicianului Păun IoanOtiman, care a avut loc la Sala Fer-dinand a Primăriei Aradului.Duminică, 23 februarie – Asăvârşit Sfânta Liturghie în bisericaMănăstirii Feredeu. Predica a fost

pusă sub titlul ,,Dreapta socoteală”(cf. I Cor. 8-9, Mt. 25).Luni, 24 februarie – Aparticipat la lansarea cărZii „Crăciu-nul și Paștile aduc bucuriile” a Înalt-preasfinZitul Părinte ANDREI,Arhiepiscopul Vadului, Feleaculuiși Clujului și Mitropolitul Clujului,Maramureșului și Sălajului. Înalt-preasfinZitul Părinte Timotei, Arhie-piscopul Aradului, a vorbit despreconZinutul pastoralelor incluse învolumul lansat, precum și despreamintirile care-l leagă de Înalt-preasfinZitul Andrei, la 30 de ani dearhierie.Luni, 24 februarie – A parti -cipat la manifestările dedicateîmplinirii a 30 de ani de la hiroto-nia întru arhiereu a MitropolituluiAndrei. Miercuri, 26 februarie – Aprezidat ședinZa PermanenZei Con -siliului eparhial.Sâmbătă, 29 februarie – a par-ticipat la punerea pietrei de temeliepentru noua biserică din ParohiaVladimirescu II.Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al ÎnaltpreasfinNitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Februarie 2020

AGEN&IA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

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

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

Agenţia de Pelerinaje „Basilica Travel” vă invităsă participati la pelerinaje în Ţara Sfântă, cu noiprograme în anul 2020. Printre locurile în carene vom închina, menţionăm: Muntele Tabor,Râul Iordan, participare la Sfânta Litur ghie laBiserica românească de la Ierusalim, Bisericaortodoxă a Naşterii Domnului din Betleem,Drumul Crucii, Sfântul Mormânt şi BisericaÂÎnvierii, Golgota, Biserica ,,Buna Vestire" dinNazaret, Muntele Măslinilor şi multe altele. 

Agenţia Basilica Travel are bucuria de avă invita să păşiţi într-un circuit culturalşi spiritual deosebit în Ţările Nordice.Descoperiţi locuri de închinare şi vizitareatinse de istorie şi spiritualitate, într-uncircuit cultural aparte, în care, vom faceun popas pentru suflet şi pentru albumulde fotografii în: Budapesta, Varşovia,Stockholm, Oslo, Danemarca, Copenhaga, Berlin, Praga.

Agentia de Pelerinaje "Basilica Travel"organizează un pelerinaj la Constantinopol.Cu această ocazie dorim să menţionămcâteva din numeroasele obiective: Bisericadin Vlaherne cu hramul AcoperământulMaicii Domnului, Patriarhia Ecumerticã,Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, CatedralaSfânta Sofia, Palatul Topkapi, MuzeulNaţional al Turciei, Moscheea Albastră şiBasilica Cisterne.

Agenţia Basilica Travel a pregătit unprogram nou de vizitare a Ţării Sfinte, cutrecere pe la obiectivele cele mai importante,precum: Ierusalim cu Sfântul Mormânt, CaleaCrucii, Golgota, Grădina Ghetsimani, Nazaretcu biserica unde Sfânta Fecioară Maria aprimit Buna Vestire, Hozeva, închinare lamoaştele Sfântului loan Iacob Românul,Betleem cu Biserica Naşterii Domnului şi alte biserici care marchează evenimenteledeosebite petrecutr în istoria mântuirii.

Vă aşteptam să vă înscrieţi în Pelerinaje laLocurile sfinte din israel. Programele cuprindrnai multe obiective: Nazaret, Betleem, Mănă-stirea Sfântul Sava, Muntele Tabor, Capemaurn,Muntele Fericirilor, Calea Crucii, Biserica Sfân-tului Mormânt, râul Iordan, AşezăminteleRomâneşti de la Ierusalim şi Ierihon, - închinareîn Mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul, undesunt moaştele întregi ale Sfântului Ioan Iacob dela Neamţ, Mănăstirea Dudul lui Zaheu şiFoişorul Cinei celei de Taină de pe MunteleSion, acestea sunt câteva repere ale călătoriei.

Agenţia de Pelerinaje a Patriarhiei Române or-ganizează pelerinaje în Asia Mică şi Capadociacu vizitarea unor importante obiective religioaseşi istorice, printre care: Kusadasî, Troia, CurteaRoşie, trecere prin Izmir, închinare în BisericaMaicii Domnului din Efes; Pamukkale, vizitareateraselor calcaroase cu apă termală, Istanbul:Cetatea Sfânta Sofia-, Palatul Topkapî, actualulMuzeu Naţional al Turciei, Moscheea Albastră;închinare în Patriarhia Ecumenică, bisericaromânească Sfânta Muceniţă Paraschevi.

Agenţia Basilica Travel va invită să participaţi lapelerinaje în Grecia pentru a vă bucura de de întâlnirea în rugăciuni cu sfinţii mult iubiţi şi alepnptirul nastm. Amintim: Biserica Sfântul Dimitrie din Salonic, mănăstirile din ansamblulMonahal Meteora, Mănăstirea Sfânta Treime dinInsula Eghina, unde sunt moaştele Sfântului Ierarh Nectarie, Biserica Sfântul loan Rusul de laProkopi, cu Închinare la moaştele lui, MănăstireaBună vestite din Nea Makri, în care se aflămoaştele Sfântului Mucenic Efrem cel Nou. 

Vă invităm să participaţi într-un pelerinaj deosebit în Rusia.un circuit cultural şi spiritual aparte. Printre obiectivele peleri-najului în Rusia amintim; Piaţa Roşie, Catedrala Kazansc,Bisericuţa lversk, Catedrala Vasilie Blajinul, MănăstireaDonskoi, Mănăstirea Pocrovsk, Mănăstirea Stretensk, Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Vladimir, LavraSfintei Treirni a Sfântului Serghie de Radonej, SatedralaSfânta Sofia, Bisericuţa Sfânta Xenia din cimitirul Smolensk,Catedrala Sfântul Isaac, Catedrala Sfântul Nicolae cel Mare,catedrala Cazanskii, Catedrala Învierii Domnului (Mântu-itorul însângerat), Muzeul Ermitaj, Mănăstirea Valaam, Catedrala Schimbarea la Faţa şi multe alte deosebite locuri.


