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Printre elementele fundamentaleale unei societă]ii se regăsește șifamilia. Aceasta a avut dintotdeaunaun rol principal în vederea prospe rită]ii,dezvoltării și diversită]ii acesteia. În contemporaneitate, mai mult caoricând, este nevoie de o redescoperirea valorilor perene ale familieitradi]ionale întemeiată pe unirea dintreun bărbat și o femeie, după cum neînva]ă Sfânta Scriptură.Principiile dreptului familieiDatorită faptului că familia seîntemeiază prin actul căsătoriei,Biserica s-a preocupt îndeaproape de asus]ine și a încuraja importan]aconștientizării valorii acesteia.Interesul Bisericii pentru dreptulfamiliei și totodată pentru cunoaștereaprincipiilor acestuia este creionat atâtde frumos de profesorul Iorgu Ivan,care afirma: „Cunoașterea principiilorîn lumina cărora a fost întocmit CodulFamiliei interesează în mod deosebitși Biserica, fiindcă  o bună organizarea căsătoriei și familiei prin legisla]ia destat, constituie pentru Biserică ogaran]ie că aceste institu]ii își vorajunge mai sigur și mai deplin scopulpentru care au fost instituite. Principiica cel al monogamiei, al egalită]ii îndrepturi a so]ilor, al stabilirii rapor -turilor dintre so]i și dintre membriifamiliei pe baza afec]iuni reci proce...”1.No]iunea de „familie” primește odefini]ie clară încă din primele veacuricreștine, aici mă refer la secolul al III-lea, unde legisla]ia canonică a avut capunct de plecare, defini]ia juriconsuluiroman Modes tinus: „Nuptiae, suntconjunctio maris et feminae etconsortium omnis vitae, divini ethumani juris comunicatio”2.Defini]ia de mai sus „cuprinde deciatât elementul comun, natural alconsensului, cât și elementul religiossau supranarutal, care pecetluieșteîntărind și sfin]ind acest consens, iarprin aceasta se asigură  și prin voin]a șilucrarea divină  înso]irea pe toată via]a

și împărătășirea reciprocă, nu numaide drepturile omenești, ci și de celedumnezeiești, adică de acelea pe cale leasigură credin]a religioasă, iar în cazulcăsătoriei creștine, împărătășirea deharul pe care îl mijlocește Sfânta Tainăa Cunu niei”3.       Familia este descrisă ca fiind:„Formă socială de bază, realizată princăsătorie, care unește pe so]i (părin]i) șipe descenden]ii acestora”4. Principalul izvor organic al drep -tului familiei este  noul Cod civil,  acestact a intrat în vigoare  în data de  1octombrie 2011 prin Legea nr. 71/2011.Dreptul familiei are o relevan]ădeosebită în vederea clarificării roluluifiecărui membru din familie: tată,mamă, copil, etc. În același timp prindreptul familiei, membrii ei cunoscdrepturile și obliga]iile pe care trebuiesă le respecte.Dacă se face o analiză succintă adreptului familiei, putem să spunem că

există anumite principii de bază,numite în drept, principii generale.Astfel că acestea sunt: a. Principiul căsătoriei liberconsim]ite între so]i5;b. Principiul egalită]ii în drepturi șiobliga]ii a so]ilor6;c. Principiul ocrotirii familiei șicăsătoriei de către societate și stat prinmăsuri economice și  sociale7;d. Principiul monogamiei8;e. Principiul încheierii căsătoriei înscopul întemeierii unei familii șidreptul de a se căsători9;f. Principiul caracterului laic alcăsătoriei sau caracterul subsecvent alcăsătoriei religioase10;g. Principiul solemnită]ii căsă -toriei11;h. Principiul egalită]ii în drep turi acopiilor din afara căsătoriei și a celoradoptivi cu cei din căsă- torie12;i.Principiul interesului superior alcopilului13.

În cele ce urmează voi descrie înlini mari ceea ce reprezintă fiecareprincipiu din trunchiul principiilorgenerale.Principiul căsătoriei liber consim7ite între so7iAcest principiu scoate la luminăimportan]a afec]iunii dintre cei doi so]i,care urmează să se căsătorească. Înacest sens, este elocventă urmă toareaafirma]ie: „în]elesul acestui principiueste acela că încheierea căsătoriei seface numai pe baza afec]iuniireciproce dintre cei doi so]i, fără a seavea în vedere reali zarea unuimaterial. Această afec ]iune reciprocă,singura condi]ie admisă pentruîncheierea unei căsătorii, asigură  închip deplin liberul consim]ământ alviitorilor so]i, degajându-l de oricealte considera]ii cu socoteli nedemnede actul căsătoriei”14.  Printr-o analiză amănun]ită atextelor legale se poate preciza că în

vederea încheierii unei căsătorii întreun bărbat și o femeie, factorul principaleste voin]a sinceră a celor doi,indiferent de opozi]ia sau părereapărin]ilor sau a altor persoane15. Acestafiind cadrul legal al înso]irii celor doi.Derogatoriu de la regula mai susamintită s-a instituit în Codul civilexisten]a obligatorie a unui act numitconsim]ământ după caz, fie al părin]ilorsau al tutorelui, în momentul când secăsătorește o persoană care nu aîmplinit vârsta maturită]ii.  Principiul egalită7ii în drepturi șiobliga7ii a so7ilorPrin articolul 48 aliniatul 1 dinConstitua]ia României: „Familia seîntemeiază pe căsătoria liber consimţităîntre soţi, pe egalitatea acestora şi pedreptul şi îndatorirea părinţilor de aasigura creşterea, educaţia şi instruireacopiilor”16, se eviden]iază foarte lim -pede egalitatea care trebuie să existeîntre bărbat și femeie.Totodată, drepturile și obliga]iiletrebuie să fie asumate de ambii so]i, învederea respectării principiuluiegalită]ii, dar și pentru bunul mers alcăsniciei. În vechea legisla]ie, exista oaltă raportare la femeia-so]ie, astfel căaceasta era nedreptă]ită: „Prin articolul345 al Codului vechi civil se dispuneaca tatăl, când era în pragul mor]ii puteasă orânduiască un consiliu de familieîngrijitor pe lângă mama copiilorrămasă în via]ă, în care caz, mama nuputea face act atingător de tutelă fărăștirea și învoirea consiliului”17.  Ca o echilibrare a raportului deegalitate dintre so]i, bărbat și femeie„noul drept al familiei asigură deplinaegalitate între cei doi ca so]i și părin]i,spre deosebire de vechea legisla]ie carenedreptă]ea femeia-so]ie, atât în raportcu so]ul sub aspect personal și matri -monial, cât și în raport cu exercitareadreptului de mamă a copiilor”18.Pr. Florin Ioan AvramParohia PrunișorContinuare în pagina 2

Prevederi canonice privitoare la familie și membrii acesteia și relevanKa acestora în contextul lumii actuale

Între sfinţi, Maica Domnuluiocupă locul cel mai de cinste, fiindmai presus decât toate puterile înge-reşti şi atingând cea mai înaltă treap-tă a desăvârşirii omeneşti.Dacă luăm în considerare faptulcă Biserica a însemnat în calendarulei şi a sărbătorit zilele morţiisfinţilor, cea mai veche sărbătoare aMaicii Domnului ar trebui să fie ceaa Adormirii ei.  Sărbătoarea aceastaa fost instituită în amintirea treceriiSfintei Fecioare Maria din viaţapământească la viaţa cea cerească.Se ştie că Mântuitorul, când era pecruce, a încredinţat-o pe Sfânta Samamă, Sfântului Apostol Ioan, care aluat-o în grija sa. După Pogorârea Sfân-tului Duh, Maica Domnului a rămasîn Ierusalim timp de aproape 10 ani.După o veche tradiţie, în timpul perse-cuţiei lui Irod, Sfânta Fecioară Maria,împreună cu Sfântul Ioan, a mers la

Efes (anul 43), unde Sfântul Ioanpropovăduia Evanghelia, iar când şi-asimţit sfârşitul, s-a întors la Ierusalim1.a. Originea prazniculuiEvenimentul adormirii MaiciiDomnului e tratat pe larg de patru scrii-tori orientali: Modest al Ierusalimului,într-o omilie destul de lungă; AndreiCriteanul, în trei omilii; Gherman alConstantinopolului, în trei omilii şiSfântul Ioan Damaschin, în trei omilii.Iată cum ne descrie Sfântul Gherman,anunţarea adormirii Maicii Domnului,de către îngerul trimis de Hristos: ,,Etimpul să te iau la Mine, mamă! Aşacum ai umplut de bucurie pământul şipe cei de pe pământ, tu, cea cu dardăruită, tot aşa bucură acum şi pe celecereşti! Fă să strălucească sălaşurileTatălui Meu! Fă bucurie şi duhurilorsfinţilor. Văzând cinstita ta mutare laMine, mutare escortată de îngeri, aces-te duhuri sunt sigure că prin tine va

sălăşlui şi o parte din ele în luminaMea. Vino cu veselie! Bucură-te şiacum, aşa cum te-ai bucurat şi maiînainte. Faţă de toţi şi faţă de toate, aivrednicia titlului: «Cea plină de dar».Unde sunt Eu acolo vei fi şi tu, mamănedespărţită, în Fiul inseparabil…încredinţează-mi Mie trupul tău, pen-tru că Eu am pus dumnezeirea Mea înpântecele tău. Dumnezeiescul tăusuflet va vedea slava Tatălui Meu.Trupul tău neîntinat va vedea slavaUnuia-Născut Fiului Său…’’2.Acest mesaj este de o rară fru-museţe sufletească şi literară, careprevine delicat şi stăruitor peFecioara Maria de tot ce are să i seîntâmple şi mai ales de starea ei dupămutarea  în sălaşurile Fiului său,stare de fericire negrăită, dar şi deocrotitoare neobosită a creştinilor.Protos. Dr. Iustin PopoviciContinuare în pagina 4

Originea și teologia praznicului Adormirii Maicii Domnului



Urmare din pagina 1Prin această schimbare a convie -]uirii celor doi, femeia primeștedrepturile normale de care ar fi trebuitsă se bucure de mai mult timp.Clarificarea aceasta întărește via]a defamilie și consolidează echilibrul caretrebuie să existe într-o familietradi]ională.Mai există și alte prevederi despreegalitatea so]ilor, ca de altfel în CodulCivil articolul 308, unde se aratăfoarte clar că so]ii hotărăsc împreunăîn ceea ce privește căsătoria.În același timp, mai există un altexemplu despre aplicarea principiuluiegalită]ii în drepturile și obliga]iileso]ilor. Articolul 325, aliniatul 2 dinCodul civil care stabilește că soţii suntobligaţi să contribuie, în raport cumijloacele fiecăruia, la cheltuielilecăsătoriei, dacă prin convenţiematrimonială nu s-a prevăzut altfel.Există anumi]i autori19 careatrăgeau aten]ia că sarcinile casnice,îndatoririle gospodărești, creșterea șieducarea copiilor erau exclusivatribu]iile femei. Articolul 326 dinCodul civil arată că  munca oricăruiadintre soţi în gospodărie și pentrucreșterea și educarea copiilorreprezintă o contribuţie la cheltuielilecăsătoriei, fiind recunoscut astfeldreptul oricăruia dintre soţi caremuncește în gospodărie și se ocupă decreșterea copiilor.Pe de altă parte este important sănu se piardă din vedere aspectul că „înexercitarea drepturilor și îndeplinireaobligaţiilor pe care le au soţii, existăun scop comun, respectiv acela alinteresului familiei pe care l-auîntemeiat prin căsătorie și al copiilorcare s-au născut din această uniune”20.Totodată, „so]ii au aceleași drepturi șiîndatoriri fa]ă de copii”21.De asemenea fiecare dintre so]itrebuie să contribuie la ceea ce senumește contribu]ii sau cheltuielicasnice: „So]ii sunt obliga]i săcontribuie în raport cu mijloacelefiecăruia la cheltuielile căsniciei,devenind obliga]ie reciprocă pentrucei doi so]i și comună tuturorcelorlal]i membri ai familiei”22.Articolul 325, aliniatul 1, aratăfaptul că so]ii au obliga]ia de a sesprijini material reciproc, ceea cedenotă egalitatea celor doi.  Principiul ocrotirii familiei șicăsătoriei de către societate șistat prin măsuri economice șisocialeAcest principiu este reglementatprin articolul 258, aliniatul 2 și 3 dinCodul civil. În același timp ocrotireafamiliei și a căsătoriei este prevăzutăși în unele documente interna]io -nale23.De asemenea există anumiteprevederi și în unele documentenormative interne, ca de exemplu:„Autorităţile publice respectă şiocrotesc viaţa intimă, familială şiprivată”24.  Principiul acesta se regășeste întoate reglementările noului Codcivil25, care fac referire la obliga]iade sprijin material reciproc, liberconsim]ământ al so]ilor, egalitateaacestora în drepturi și obliga]ii, grijacontinuă pe care trebuie să o poartepărin]ii pentru copii, exercitareaautorităţii părintești pentru binele șiocrotirea minorilor,  precum și unelelegi speciale, ca de exemplu adopţiaetc.Familia încă de la mijloculsecolului al XX-lea, prin Adunareana]ională a ONU din data de 10

decembrie 1948, a avut numeroaseprivilegii. Articolul 16, aliniatul 3 dindeclara]ia universală a drepturiloromului, amintește că familia repre -zintă elementul natural și funda-mental al societă]ii și are drept laocrotire din partea societă]ii și astatului.Totodată grija pentru familie esteprevăzută și de Constitu]ia din 1952,articolul 83 și Constitu]ia din 1965,articolul 23. Codul familiei descrie amănun]itși reglementează riguros condi]iile defond și de formă ale căsătoriei, pre -cum și drepturile și obliga]iilepersonale și matrimoniale aleso]ilor26. Via]a de familia este protejată prinunele prevederi și reglementări:„Orice persoană are dreptul larespectarea vieţii sale private și defamilie, a domiciliului său și acorespondenţei sale. Nu este admisamestecul niciunei autorităţi publiceîn exercitarea acestui drept decât înmăsura în care acest amestec esteprevăzut de lege și dacă constituie omăsură care, într-o societate demo -cratică, este necesară pentru secu -ritatea naţională, siguranţa publică,bunăstarea economică a ţării, apărareaordinii și prevenirea faptelor penale,protejarea sănătăţii sau a moralei oriprotejarea drepturilor și libertăţiloraltora”27.   Principiul monogamieiDatorită faptului că acestprincipiu în mod normal ar trebui săfie firescul lucrurilor, unii autori nu l-au mai amintit28. Din nefericire acestprincipiu nu este respectat în totalitatede toate popoarele, ci există anumite]ări în care monogamia este înlocuităcu poligamia. Avem ca exemplupopoarele de tradi]ie islamică, carepractică poligamia, fiind chiarreglementat juridic acest principiu29.Codul familiei din anul 1953republicat și actualizat  accentueazăacest principiu al monogamiei,arătând: „Este oprit să se căsătoreascăbărbatul care este căsătorit sau femeiacare este căsătorită”30.Acest principiu este consacrat prinunele dispoziţii prezente în articolul273 din Codul civil, iar nerespectareaacestei legi de a se căsători, de cătresoţul sau soţia căsătorit sau căsătorităatrage după sine punerea în practică asancţiunii nulităţii absolute a celei de-a doua căsătorii încheiate de aceeașipersoană,  raportându-se la regle -mentările articolului 293, aliniatul 1din Codul civil.Totodată poligamia este pedepsităși din perspectivă penală, fiindconsiderată ca infrac]iune. Aceastăafirma]ie se fundamentează pe arti -colul 376 din codul penal care spune:„ Încheierea unei noi căsătorii de cătreo persoană căsătorită se pedepseștecu închisoare de la 3 luni la 2 ani saucu amendă”. Acesta este con]inutul

articolului mai sus amintit, care aratăfoarte clar pedeapsa pentru încălcareaarticolului 273 din Codul civil.În același timp, Biserica OrtodoxăRomână prin legisla]ia sa, a prescris olege prin care să se evite bigamia:„Pentru evitarea bigamiei, legisla]iaactuală a Bisericii Ortodoxe Române,prin articolul 45 din Regulamentul deprocedură al instan]elor disciplinare șide judecată ale Bisericii OrtodoxeRomâne pedepsește pe preotul care aoficiat Taina Cununiei fără a observadacă cei ce se cunună au îndeplinitprescrip]iunile legii civile și biseri -cești. Pedeapsa constă în dojană, cândpreotul în cauză a contravenitdispozi]iilor articolului amintit dinneglijen]ă sau neștiin]ă, sau însuspendarea din serviciu a lui pe timpdeterminat, când s-ar dovedi că a fostconștient de aceasta”31
Principiul încheierii căsătorieiîn scopul întemeierii unei familii și dreptul de a secăsătoriPrincipiul acesta este prevăzut înarticolul 259, aliniatul 2 din Codulcivil, care arată că cei doi so]i, bărbatulși femeia pot să se căsătorească, doardacă au ca scop întemeierea uneifamilii. Astfel că încheierea căsătorieiavând alte scopuri decât întemeiereaunei familii, poate fi considerată ocăsătorie fictivă.Prin articolul 12 din Conven]iaeuropeană a drepturilor omului sestabilește posibilitatea persoanei de ase căsători, care cuprinde trei aspecteprincipale:  dreptul de a-și alegepartenerul, dreptul de a se căsători șidreptul de a refuza căsătoria.Prevederile acestui articol au la bazăcăsătoria monogamă și civilă.Așadar, din perspectivă eclesialăși juridică prin căsătorie se întemeiazăfamilia: „prin încheierea căsătoriei,după rânduielile legilor de stat ca și acununiei religioase după rânduielilecanonice, se întemeiază familia, careconstituie, atât cel dintâi sanctuar alvie]ii creștine, cea mai mică unitatesocială bisericească, cât și cea maimică, dar și cea mai hotărâtoareunitate socială civilă. Având aceastăpozi]ie în cadrul vie]ii bisericești ca șiîn cadrul vie]ii laice, familia seprezintă întocmai ceea ce și este ea înrealitate și anume ca o piatră detemelie a întregului edificiu social alBisericii, ca și a întregii vie]i obșteștiși a organiza]iei statale”32.Prin această afirma]ie se poatecontura într-un cadrul generalocrotirea și grija pe care trebuie să omanifeste Biserica și Statul pentrufamilie: „Din această cauză, aten]iași grija manifestată fa]ă de familie,arată atât din partea Bisericii, cât șidin partea statului, dragul de conș -tiin]ă a misiunii fiecăruia dintre acestedouă organiza]ii, pentru această micăunitate socială, acordându-i aten]ia șisprijinul corespunzător”33.

Principiul caracterului laic al căsătoriei sau caracterulsubsecvent al căsătoriei religioaseAcest principiu reglementeazăobigativitatea căsătoriei civil pentru ase putea încheia căsătoria religioasă.Ca și argument  principal pentru acestprincipiu este articolul 259, aliniatul 3din Codul civil.Principiul solemnită7ii căsătorieiPrin  articolul 259, aliniatul 4 dinCodul civil, se arată că încheiereavalabilă a căsătoriei are loc doar curespectarea tuturor condiţiilor de fondși de formă ale căsătoriei.Solemnitatea căsătoriei presupuneîndeplinirea condiţiilor anterioare șiconcomitente cu momentul încheieriicăsătoriei. De asemenea, acestprincipiu vizează îi stabilirea cazurilorde nulitate ale căsătoriei, tot prinprevederile Codului civil.Principiul egalită7ii în drepturia copiilor din afara căsătorieiși a celor adoptivi cu cei dincăsătorieO chestiune foarte importantă înprivin]a egalită]ii în familie oreprezintă copiii, fie cei din afaracăsătoriei sau a celor adopta]i cu ceidin căsătorie. Astfel că prin articolul 48,aliniatul 3 din Constitu]ie se arată că:„Copiii din afara căsătoriei sunt egaliîn faţa legii cu cei din căsătorie”.Există o diferen]ă între copiinăscu]i din căsătorie și cei din afaracăsătoriei, aceea care vizează pre -zum]ia paternită]ii, adică cel născutdin căsătorie se bucură de prezum]iapaternită]ii, fa]ă de cel născut dinafara căsătoriei, care trebuie săprobeze paternitatea sa.Principiul interesului superioral copiluluiAcest principiu are în vedererespectarea interesului superior alcopilului, vis-a-vis de orice măsurăprivitoare la acesta.În numeroase acte interna]ionale34
se regăsește prevăzut acest principiufundamental pentru un copil. Acestaare consacrarea constitu]ională înarticolul 48, aliniatul 3. De asemeneaeste prezent și în alte legi cu uncaracter special35.  Aceste principii prezentate creio -nează importan]a colosală  a ceea ceînseamnă echilibrul în familia contem -porană.
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19 Tr. Ionașcu, Egalitatea condiţieijuridice a soţilor în dreptul român, înL.P. nr. 10/1958.
20 E. Florian, Dreptul familiei, p. 11.
21 Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca,Drept canonic ortodox, p. 72.
22 Liviu Stan, Noul Cod al fami-liei, în „Mitropolia Olteniei”, VI(1954), nr. 4-6, p. 162.
23 Articolul 16, punctul 3 dinDeclara]ia universală a dreptuluiomului și articolul 23 din Pactul inter-na]ional cu privire la drepturile civi-le și politice.
24 Articolul 26, aliniatul 1 din Con-stitu]ia României. Tot despre ocrotireafamilie se vorbește și în  articolul 258aliniatul 2 și 3 din Codul civil. 
25 Articolul 258 și următoarele.
26 I. Christian, Normele privitoa-re la căsătorie în dreptul RepubliciiPopulare Române, în volumul„Căsătoria și dreptul  RepubliciiPopulare Române”, Editura Acade-miei, București, 1964, p. 14.
27 Articolul 8 din Conven]ia euro-peană a drepturilor omului.
28 T. R. Popescu, Dreptul familiei,volumul I, Editura Didactică și Peda-gogică, București, 1965, p. 15-16.
29 E. Florian, Dreptul familie, p. 12.
30 Articolele 13, 19, 22 din Codulfamiliei. A se vedea şi articolul 303din Codul penal.
31 Doctorand diac. Miron Mihu],LegislaDia română cu privire lacăsătorie și familie în ultimii dou-ăzeci de ani, p. 219-220.
32 Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca,Drept canonic ortodox, p. 72.
33 Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca,Drept canonic ortodox, p. 73.
34 Articolul 24 din Pactul interna-ţional cu privire la drepturile civile șipolitice și Convenţia ONU din anul1989 cu privire la drepturile copilului,ratificată de România prin Legea nr.18/1990.
35 Articolul 2, aliniatul 1 dinLegea numărul 272/2004.  
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Preotul Moise Bocşan (Boscianu)s-a născut la 4 aprilie 1824, în Cefa,Bihor; studiază filosofia la Oradea șiteologia la Arad, absolvind InstitutulTeologic în anul 1848. Împreună cuso]ia sa Iuliana (născută la 4 iulie1830), cu care se căsătorește la 11 iulie1848,  va avea opt copii: Ecaterina(născută la 21 august 1850), Hermina(n. 1 noiembrie 1854), Teresia SilviaRhea (n. 1 iunie 1856), Aurelia (n. 26octombrie 1858), Titu (născut la 20martie 1861, a murit la 8 mai 1864),Sever (n. 1 martie 1863), Iuliana și Sil-via, gemene, (n. 28 mai 1864). Estehirotonit diacon la 24 septembrie 1848pe seama parohiei Curtici, iar la 15decembrie același an cere să fie hiro-tonit preot capelan, fapt care se împli-nește la 14 martie 1489, prin bunăvoi-n]a episcopului Gherasim Ra]. ÎnCurtici a locuit pe strada ,,Drumul Ara-dului”, la numărul 711.Primele informa]ii despre personali -tatea marcantă a acestui ilustru preot ledescoperim în revista Foaie pentruMinte, Inimă și Literatură, în cadrul lis-tei de donatori  pentru ajutorarea locui-torilor comunei P. Cianu, care au avut desuferit în urma stricăciunilor cauzate degrindina din vara anului 1860. Aici esteamintit ca preot al Curticiului, dăruind 2fl pentru colecta organizată de cătreînvă]ătorul local George Ispravnic. La 21 decembrie 1861, cu ocaziareuniunii preo]imii ortodoxe din cerculȘimandului, în casa judelui ErczyJanos, curticenii prin glasul preotuluiMoise Bocsianu și a celorlal]i preo]ilocali,  readuc în aten]ia conducerii,dorin]a veche de peste 10 ani de a seridica a doua clădire pentru școală.Proiectul a fost prezentat pentru primadată în anul 1850, ridicarea celei de-adoua clădiri fiind necesară pentru folo-sin]a celei de-a doua clase. ,,Avea-vaconferin]a amintită resultatulu doritupentru poporulu Curticeanu, care sesuie mai la 5000 suflete români?”, seîntreba preotul Bocsianu în articolulpe care-l publică în revista AmiculȘcoalei, referitor la această problemă.Va avea! Deoarece într-un nou articolpe care-l publică în 17 februarie 1862în aceeași revistă, amintește că în 31ianuarie judele cercular E. Janos, vinela fa]a locului, pentru a discuta pro-blema ridicării unei noi clădiri școlarepentru pruncii curticenilor. În urmaunei consfătuiri ]inută la casa comu-nală, în prezen]a a 24 bărba]i de încre-dere, a notarului local DemetriuTămășdan și a juratului comunalGavrile Iulianu, s-a decis ca în grădi-na școlii vechi să se edifice un corp cudouă camere și bucătărie pentru

învă]ător și o sală pentru învă]ăcei.Frumoasă este încheierea articoluluisemnat de Moise Bocsian, adminis-trator parohial: ,,Așa fra]ilor! Numaiașa ne vor ști stima fii și posteritatea!”.   În 1862 se înfiin]ează la Arad,,Asocia]iunea na]ională pentru cultu-ra poporului român”, care aveaurmătoarele scopuri: ,,înaintarea lite-rarturii române și a culturii sociale,prin citire și conversare”, ajutorareacu bani a studen]ilor și a tinerilorromâni mai săraci, a învă]ătorilor șișcolarilor elementari,  înfiin]area uneibiblioteci a Asocia]iei și sus]inereatipăririi lucrărilor literare și știin]ificeromânești. Printre cei dintâi membrii aiAsocia]iei se numără și Moise Boc-sianu, făcând parte din forul organiza-toric și conducător al acesteia, sem-nând de multe ori ca și secretar aladunărilor generale. În ședin]a din 11decembrie 1866, prezintă consiliuluidirector declara]iile a 31 de persoanecare doresc să fie membrii ai Asocia-]iei pe următorii trei ani. De-a lungulvremii v-a semna ca secretar proto-coalele  adunărilor generale ale Aso-cia]iei. În cadrul adunării generale din2 septembrie 1869, Moise Bocsianmembru al acestei Asocia]ii cu ofertăanuală de 5 fl, îl propune ca membrupe Alesiu Popovici cu o ofertă anualăde 2 fl. Dovadă a interesului preotuluiMoise Bocsianu fa]ă de împlinirea sco-purilor Asocia]iei, stă faptul că șimembrii ai familiei sale au fost impli-ca]i, prin diverse căi, în sus]ineareaactivită]ilor acesteia, precum fiica sa,Ermina Bocsianu care dăruiește opereche de papuci broda]i ,,întru spri-ginirea sortiturei de loteria, ce se vaaranja în folosul fondului asocia]iu-nei” în luna mai 1869. Legăturile salecu Asocia]ia, se vor încheia însă învara anului 1869, când în cadrul ședi-n]ei din 12 iunie este prezentată situa-]ia: ,,Colectantul din Curtici, domnulparoh și assesor consistorial MoiseBocsianu, prin scrisoarea sa din 6 apri-lie a. c., restituind toate actele privi-toare la agendele colectei acelui cerc,abzice din mai multe cauze împiedic-ătoare de misiunea care i-a fost încre-din]ată din partea direc]iunii și mai alesdin cauză că pe lângă toate misiunilesale nu a fost în stare a lichida și înca-sa sumele restante aflate la membriiAsocia]iei din acel cerc și nici nu amai sporit cu membrii noi Asocia]iu-nea”. În locul său a fost ales notarulcomunal din Curtici, Petru Budai. În 1865 face parte din comisia dedespăr]ire ierarhică a comunită]ii orto-doxe românești de cea ortodoxă sâr-bească din Nădlac.

În 14 aprilie 1867, Moise Bocsianîmpreună cu ceilal]i preo]i locali dinCurtici, în biserica parohială au oficiatun parastas pentru comitele suprem alAradului Georgiu Popa, trecut la celeveșnice, la finaul căreia părintele Boc-sian ,,a ]inut o cuvântare foarte pătrun-zătoare, în care accentuă trecutul lău-dabil și foarte activ, bânde]ea șipruden]a defunctului”.În 1868, publică în revista ,,Amvo-nul”, predica pe care el însuși a rostit-o la ridicarea sa în rang, din preot cape-lan în preot paroh al Curticiului, camodel și exemplu de rostit pentru maitinerii săi colegi când vor fi instala]i înparohie.În ianuarie 1869 organizează ocolectă pentru Balul tinerimii românedin Oradea Mare, bal cu scopuri cari-tabile, ]inut în 28 ianuarie 1869, înurma căreia se trimit din Curtici 9 flo-rini. Totodată, se îngrijește de sporireafondurilor pentru înfiin]area unui tea-tru na]ional român, în 14/26 ianuarie1871 colectând de la: T. Tămășdan 3fl, George Rădnean 1 fl 50 cr, GeorgeRocsin 1 fl 50 cr, Ștefan Ionescu 1 fl50 cr, Ștefan ispravnic 50 cr, el însușidăruind 3 fl 50 cr. Pentru GimnaziulRomânesc din Brad, în urma colecteipe care o înfăptuiește trimite 10 fl, dincare 3 fl au fost dărui]i din fondurileSfintei Biserici.În 1871, vacantându-se postul deprotopop al Șiriei, Moise Bocsianu îșidepune candidatura alături de GeorgeVasilievici, Ioan Cornea și AvramPopovici pentru ocuparea acestuia. Înurma ședin]ei sinodului electoral, ]in-ută în 16/28 septembrie 1871, în bise-rica din Șiria, Moise Bocsianu iese pelocul trei cu 33 de voturi, în vreme ceIoan Cornea ob]ine 51 voturi, AvramPopovici 45 și George Vasilievici 26voturi.Ca asesor consistorial va participala numeroase ședin]e ale SinoadelorEparhiale, semnând în proceseleverbale ca secretar. Începând cu anul 1881 îl găsimmen]ionat cu titlul de ,,administratorprotopresbiterial”. Fiind în aceastădemnitate, conform rânduielilor vre-mii, trebuia să îndeplinească și func]iade inspector școlar. Astfel,  la 31octombrie/10 noiembrie 1881, prezi-dează conferin]a preo]ilor și învă]ăto-rilor din protopopiatul Aradului.După frumosul cuvânt introductiv pecare îl rostește în deschiderea confe-rin]ei, sublinează necesitatea îngrijiriicorespunzătoare a clădirilor școlare,plata la vreme a salariului învă]ătoru-lui, precum și întocmirea unei pro-grame școalre. Pentru prestan]a sa, a

fost răsplătit ,,cu aclamări de să tri-ască!”.  În 27 octombrie 1883, tot substricta sa supraveghiere, se desfășoarălucrările conferin]ei preo]ilor șiînvă]ătorilor din tractul Chișineului,unde propune grabnica elaborare aunui Regulament disciplinar, dupăcare să fie judecate abaterile preo]ilorși învă]ătorilor.Bun cunoscător al problemelorbisericești și școlare, a fost numitinspector școlar al cercului Giula, iardin 1877 inspector al cercului Șimand,ca mai apoi să conducă cercul Aradu-lui. În 3/15 noiembrie 1887,Consistoriul erparhial arădean declarăvacant postul de protopop al Aradului.În urma concursului infăptuit în acestscop, părintele Bocsianu întruneștemajoritatea de voturi, fiind numit la1/13 octombrie 1889, protopop al Ara-dului, tract pe care l-a administrataproape un deceniu. Odată cu investi-rea în această demnitate, primește șipostul de preot paroh al bisericii cate-drale din Arad, pentru așa-numita,,parohie protopresbiterială”. RevistaBiserica și Școala, organul EparhieiAradului, redă cuvintele episcopuluiIoan Me]ianu la numirea preotuluiBocsian ca protopop: ,,aducem lacunoștin]a (...) iubitului cler și popordin tractul Aradului, că pe nou alesul,

denumitul și hirotesitul protopresviterMoise Bocsianu, să-l cunoaște]i deprotopresviterul vostru instituit con-form așezămintelor sfintei noastrebiserici, ca pe atare să-l respecta]i, luisă vă adresa]i în toate afacerile apa-r]inătoare oficiului protopresviterial,iar ordina]iunile mai înalte, care vi sevor comunica printr-însul, să le pri-mi]i și împlini]i cu toată bunăvoin]a șiacurate]ea”. În aprilie 1894, ca protopop alAradului s-a implicat în convocarea șiorganizarea unei adunări populare,unde au participat aproximativ 10 000de români, care au protestat împotrivamăsurilor luate de autorită]ile maghia-re referitoare la ,,proiectele de legepolitico-bisericească (...) și ale proiec-tului de lege despre căsătoria civilă”.La finaul acestei întruniri, românii, pringlasul protopopului Moise Bocsian,,roagă pe Prea Sfin]i]ii Mitropoli]i șiEpiscopi ai bisericii române ca cu toatăenergia să lucreze contra lor (a pro-iectelor adoptate de guvernul maghiar)până și la treptele tronului”În 1897 participă ca invitat la întru-nirea Reuniunii învă]ătorilor din Arad,unde sublinează în discursul său rolulextraordinar de important al școlii, cași continuatoare a educa]iei familiale,dar mai ales ca formatoare și conser-vatoare a spiritului și identită]ii na]io-nale românești.  Datorită activită]ilor politice încare a fost implicat alături de condu-cerea maghiară, de multe ori încercândsă sus]ină cauza românească, a intrat înconflict cu mai multe personalită]i aleierarhiei bisericești. Urmare a acestorneîn]elegeri, în 1897 ConsistoriulMitropolitan din Sibiu cere aplicareaunor sanc]iuni disciplinare asupra pro-topopului Bocsian. În același an a înce-put cercetarea disciplinară, fiind sus-pendat din oficiul de protopop prindecizia din 3/16 august 1900. Caurmare, în 1901 este pensionat, pri-mind o pensie anuală de 1600 coroa-ne. Se stinge din via]ă la 21 aprilie / 4mai 1903, și este înmormântat în crip-ta familiei, care se păstrează pânăastăzi, în incinta cimitirului de pe stra-da Iosif Vulcan. Preotul Moise Bocșan, asupracăruia pe nedrept s-a așternut colbuluitării, a slujit cu devotament Bisericași Neamul românesc, contribuind printoate activită]ile sale bisericești și șco-lare la întărirea cugetului na]ional, fiindvrednic de amintit între marii Românifăuritori de neam și ]ară.prof. Flavius - Alexandru LazărColegiul NaKional ,,Preparandia –Dimitrie Jichindeal” Arad

Preotul Moise Bocşan - Preot în Curtici și protopop al Aradului

Patriarhia Română apreciazădeclararea zilei de 16 august ca ZiuaNa]ională pentru comemorarea mar-tirilor Brâncoveni și de conștientizarea violen]elor împotriva creștinilor șianun]ă că această comemorare va ficelebrată duminică în toate bisericile.Ziua na]ională coincide anul aces-ta cu Duminica Migran]ilor Români.Redăm în continuare comuni-catul de presă:Ziua na7ională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violen7elor împotriva creștinilorÎn contextul în care și astăzi înlume cei mai numeroși martiri pentrucredin]ă sunt creștinii, PatriarhiaRomână își exprimă aprecierea pentrudeclararea de către ParlamentulRomâniei a zilei de 16 august ca Ziua

NaDională pentru comemorarea mar-tirilor Brâncoveni și de conștientizarea violenDelor împotriva creștinilor.Pentru prima dată în România,această comemorare va fi celebratăîn toate bisericile în data de 16august, care în acest an coincidecu Duminica migranDilor români,zi dedicată lor începând cu anul2009, în prima duminică dupăAdormirea Maicii Domnului.Martiriul ca dovadă desăvârșită aiubirii lui Hristos este în mod exem-plar ilustrat în istoria creștinismuluiromânesc de către Sfin]ii martiriBrâncoveni. În acest sens, dedicareaunei zile na]ionale comemorativemartiriului acestora trebuie să fie pen-tru noi prilej de conștientizare a vio-len]elor actuale împotriva creștinilor.Aceste violen]e îmbracă astăzi variateforme de persecu]ie, de la cristofobia

noilor ideologii, până la execu]iile fil-mate ale unor persoane care nu poartăaltă vină decât aceea de a fi creștini.În acest context, Patriarhia Românăîndeamnă la recuperarea memorială a

martiriului creștin, la apărarea şi pro-movarea libertă]ii religioase ca dreptfundamental al persoanei.Biroul de Presă al PatriarhieiRomâne

Violen7e împotriva creștinilorOpt creștini sunt uciși înfiecare zi pentru credin]a lor lanivelul întregii lumi, arată statisti-cile Open Doors, o re]ea mondi-ală de ONG-uri creștine non-prof-it. Organiza]ia a raportat un numărde peste 260 de milioane de creș-tini care au fost persecuta]i înperioada 01 noiembrie 2018 – 31octombrie 2019.În 16 august, Biserica bucu -reșteană „Sfântul Gheorghe” – Nou,ctitorită de Sfântul Constantin Brân-coveanu, va fi iluminată în roșuîmpreună cu mai multe clădiri dinCapitală.https://basilica.ro/16-august-comemorare-in-toate-bisericile-patriarhia-romana-saluta-declararea-noii-zile-nationale/

Ziua naKională pentru comemorarea martirilor Brâncoveniși de conștientizare a violenKelor împotriva creștinilor
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Sfântul Ioan Damaschin pre-

cizează cum Maica Domnului îşi ia
rămas bun de la toţi cei prezenţi şi
că în acest moment soseşte Împărat-
ul Hristos la mama Sa, spre a primi
sfântul, purul şi neîntinatul ei suflet,
cu însuşi dumnezeieştile şi curatele
Sale mâini. Atunci Maria i-a
zis:,,Copilul meu, în mâinile Tale
îmi dau duhul meu…”3.

Maica Domnului a fost înmor-
mântată în chip minunat, de către
Sfinţii Apostoli, la preasfântul loc
numit Ghetsimani. După trei zile,
Apostolii au deschis mormântul,
dar nu au mai găsit trupul Mariei
acolo, ci numai giulgiurile, zăcând
şi exalând un miros de negrăit’’4.

Biserica cinsteşte pe Maica
Domnului şi o preamăreşte ca pe
,,cea mai cinstită decât heruvimii şi
mai mărită fără de asemănare decât
serafimii.’’ Ea stă ca Împărăteasă
de-a dreapta Fiului său şi este
mijlocitoare pentru noi pe lângă
dumnezeiescul ei Fiu.

Tradiţia apuseană, venită şi în
răsărit, şi mai ales Biserica
Romano-Catolică, a declarat drept
dogmă, ridicarea la cer a Maicii
Domnului, după trei zile de la
moarte, aşa cum se vede din numele
sărbătorii: ,,Assumptio Beatae
Mariae Virginis’’=,,Ridicarea la cer
a Sfintei Fecioare Maria’’5.

Referitor la vechimea acestei
sărbători, tradiţia bisericească şi
cântările ce împodobesc acest
praznic, ne ridică până la timpurile
apostolice ( ex. Svetilna Adormirii).
Totuşi, prima ştire despre serbarea
acestui eveniment o aflăm în pane-
giricul monahului Teodor, mai târz-
iu episcop de Petra, asupra Sfântu-
lui Teodosie ( ţinut în anul 530 ), în
care vorbeşte despre această sărbă-
toare6. În panegiricul acesta se
istoriseşte, că ziua amintirii Sfintei
Născătoare de Dumnezeu se petre-
cea în mănăstirile palestiniene, în
tot anul cu mare solemnitate7.

Mărturii despre Adormirea
Maicii Domnului, adică moartea şi
înălţarea ei cu trupul la cer, nu
găsim nicăieri în Sfânta Scriptură.
Doar în documentele literare din
sec. VI în Apus, începând cu Grig-
orie de Tours (538-594), în ,,Tratat
despre minuni’’ şi în sec. VII în
Răsărit, începând cu Modest al
Ierusalimului (631-634), găsim
dovezi despre această sărbătoare8.

La început, Adormirea Maicii
Domnului nu se serba pretutindeni
la aceeaşi dată. Spre exemplu pe
vremea Sfântului Grigorie de
Tours, Adormirea se serba la 18
ianuarie, iar în unele părţi la 15
ianuarie9.

Împăratul Mauriciu (582-602),
după mărturisirea istoricului bise-
ricesc Nichifor Calist, a oficializat-
o şi a fixat ca dată pentru prăznuirea
ei ziua de 15 august, drept mulţu-
mită că în acea zi îi biruise pe perşi,
în anul 58210. Cu toate că ştirea
aceasta o avem de la istoricul Nichi-
for Calist, care a trăit mult mai târ-
ziu, totuşi nu poate fi lăsată la o
parte. El adaugă că Mauriciu ar fi
impus printr-o lege serbarea Ador-
mirii Maicii Domnului, şi tot el a
fost acela care a rezidit Biserica
Maicii Domnului din Ghetsimani11.

O serie de părinţi şi scriitori din
Răsărit au consacrat Maicii Dom-
nului numeroase tratate, studii şi în

special omilii şi imne, ca de pildă:
Ioan Damaschin, Gherman al Con-
stantinopolului, Modest al Ierusali-
mului, Andrei de Creta, Teodor Stu-
ditul. Literatura cultică este plină
de rugăciuni şi doxologii referitoa-
re la persoana şi viaţa Maicii Dom-
nului.

În Biserica Apuseană, începând
cu episcopul Epifanie de Salamina
cultul Maicii Domnului ia o mare
amploare. Papa Sergiu I (687-701)
prescrie anumite rugăciuni pentru
sărbătorile mariale (Naşterea,
Bunavestire, Curăţirea la Templu
şi Adormirea12.

În Apus, sărbătoarea a fost gen-
eralizată puţin mai târziu, de către
papa Teodor I (642-649), care era
de origine ierusalimiteană şi care a
impus data de 15 august ca în
Răsărit13. Numai creştinii din Galia
şi copţii egipteni sărbătoresc Ador -
mirea Maicii Domnului la vechea
dată (18 ianuarie)14. După datele
istorice ce le avem, Maica Domnu-
lui a adormit la anii 45-48, în vârstă
de 60-70 de ani. După Eusebiu,
episcopul Cezareei Palestinei,
Adormirea Maicii Domnului a avut
loc în anul al 48-lea de la Întruparea
lui Hristos şi în al 15-lea de la
Înălţarea lui. Ea a vieţuit pe pământ
63 de ani.  După sinaxarele lunilor,
aceşti ani se numără astfel: a născut
pe Hristos în al 15-lea an al vârstei
sale, după Înălţarea Domnului la cer
a petrecut în casa Sfântului Ioan
Teologul 15 ani şi a murit în anul 48
de la Naşterea lui Hristos, pe vre-
mea împăratului Claudie Cezarul15.
Desigur, privitor la anii vârstei Mai-
cii Dom - nului, avem mai multe
păreri; astfel Ipolit spune că la
Adormire ar fi avut 58 de ani; Meli-
ton, episcopul Sardelor, 69 de ani;
Sfântul Epifanie şi cu Gheorghe
Chedrin, anul 5716.b. Teologia prazniculuiAdormirii Maicii Domnului

,,Întru naştere fecioria ai păzit,
întru adormire lumea nu ai părăsit,
de Dumnezeu Născătoare; mutatu-
te-ai la Viaţă, fiind Maica Vieţii; şi
cu rugăciunile tale izbăveşti din
moarte sufletele noastre”17.

După cum afirma un mare
părinte, Maica Domnului nu a ador-
mit nici din cauza bătrâneţii, nici
din cauza vreunei boli, ci a adormit
de dorul Fiului său.

Praznicul Adormirii Maicii
Domnului este o cunună a tuturor
sărbătorilor consacrate ei. La
acest praznic Biserica ne învaţă:
,,împreună cu văzătorii Cuvântu-
lui, cu Apostolii, suntem chemaţi

să vedem şi Adormirea Maicii Lui
celei după trup, taina ei cea mai
de pe urmă; să contemplăm nu
numai Înălţarea Mântuitorului cea
de pe pământ, ci şi mutarea acele-
ia ce L-a născut pe El să o mărtu-
risim…”18.

În troparul praznicului Sfânta
Fecioară Maria se numeşte ,,Maica
Vieţii” şi trupul ei a devenit ,,bise-
rică şi rai cuvântător.” Acest fapt a
avut drept consecinţă atribuirea de
calităţi trupului ei identice cu ale
Mântuitorului: moartea, scularea
din morţi cu trupul a treia zi şi
mutarea cu trupul la cer, bineînţeles
cu ajutorul şi voia lui Dumnezeu19.

Mântuitorul Hristos a voit ca
Apostolii să vadă nu numai Înălţa-
rea Sa la cer, dar să cunoască şi să
mărturisească şi ridicarea cu trup la
cer a Maicii Sale.

În troparul Adormirii sunt
minunat şi exhaustiv redate biruin-
ţa asupra firii, triumful asupra mor-
ţii, preamărirea Prea Sfintei Năs-
cătoare de Dumnezeu. În ea mai
mult decât în oricare pământean, s-
au revărsat darurile lui Hristos. Prin
faptul că trupul ei, a fost mutat la
cer, după adormire, ne arată că pre-
rogativele ei se înscriu în sfera divi-
nului, însă nu în esenţa divinităţii.
Astfel, Maica Domnului devine o
făptură dumnezeiască. Ea trece
prima prin moartea făcută neputin-
cioasă şi de aceea canonul care se
citeşte în ceasul morţii oricărui cre-
dincios se adresează ocrotirii ei
materne. ,,Întru Adormire, Născă-
toare de Dumnezeu, lumea nu ai
părăsit”, cântă Biserica, căci într-
însa lumea devine deja ,,făptura cea
nouă”20. Iisus a lăsat-o în continua-
re alături de noi, chiar după ridica-
rea ei cu trup la cer, cu toate că pe
ea o aflăm în cer, la tronul Prea
Sfintei Treimi, unde: ,, Dumnezeu-
Tatăl o priveşte ca pe o fiică; Dum-
nezeu- Fiul - ca pe o mamă iar
Duhul Sfânt –ca pe o mireasă; înge-
rii –ca pe Împărăteasa cerului; sfin-
ţii – ca pe cea mai sfântă dintre
oameni, iar noi pământenii, o pri-
vim ca pe o mare apărătoare şi
grabnic ajutătoare a noastră a tutu-
ror”21.

Sfântul Evanghelist Ioan, fiul ei
duhovnicesc, în descoperirea pri-
mită, o contemplă astfel: ,,Şi s-a
arătat din cer un semn mare; o
femeie înveşmântată cu soarele, şi
luna era sub picioarele ei, şi pe cap
purta cunună din douăsprezece
stele…”. (Apocalipsă 12, 1-2). În
viziunea Sfântului Ioan, aşadar,
după mutarea la cer a Maicii Dom-

nului, ea este contemplată ,,în cer”
pentru că semnul este ,,din cer”;
poartă şi nume solemn de ,,feme-
ie”, dat de Hristos; e ,,înveşmânta-
tă cu soarele”, adică cu slava lui;
are luna sub picioarele ei, adică
lumea luminată de ,,Soarele dreptă-
ţii”, prin Botez; şi poartă ,,cunună
din douăsprezece stele”, strălucind
astfel în mijlocul Apostolilor22.

Sfântul Ioan Damaschinul
făcând referire la minunea mutării
în chip tainic a trupului Maicii
Domnului la cer, afirmă: ,,Trupul
tău fără prihană şi preacurat n-a fost
dat pradă pământului, ci ai fost
mutată în locaşurile împărăteşti ale
cerurilor, tu Împărăteasă, Doamnă,
Stăpână, Maica lui Dumnezeu, cu
adevărat Născătoare de Dumne-
zeu”23.

Evangheliile citite astăzi, atât la
Utrenie cât şi la Sfânta Liturghie,
sunt aceleaşi cu Evangheliile de la
Naşterea Maicii Domnului. Acest
lucru nu este întâmplător. La Ador-
mire se arată împlinirea celor anti-
cipate la naştere, iar pentru noi ele
reprezintă o verificare şi un îndemn.
După cum spunea un mare teolog
,,Adormirea închide uşa morţii,
neantul este pecetluit cu pecetea
Născătoarei de Dumnezeu, pecete
pusă de sus prin Dumnezeu-Omul,
iar de jos, prin cea dintâi făptură
înviată din morţi şi înălţată la cer cu
trupul”24.

După cum afirma Sfântul Nico-
lae Cabasila: ,,Ea a devenit cea din-
tâi care a luat parte, prin asemăna-
re la Moartea Mântuitorului…şi tot
prin acestea a gustat înaintea tuturor
din Învierea Lui”25.

Pentru toate faptele Maicii
Domnului pentru noi şi pentru mân-
tuirea noastră putem spune: ,,Nu
vom tăcea Născătoare de Dumne-
zeu pururea a spune puterile tale
noi nevrednicii. Că de nu ai fi stă-
tut Tu înainte rugându-te, cine ne-
ar fi izbăvit pe noi din nevoi şi
cine ne-ar fi păzit până acum slo-
bozi? Nu ne vom depărta de la
tine, Stăpână, pentru că tu ne
mântuieşti pe noi, pururea din
toate nevoile.”
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SLUJIRI CHIRIARHALE 
Schimbarea la Fa7ă a Domnului, sărbătorită laMănăstirea Hodoș-BodrogÎn ziua praznicului Schimbării laFaţă a Domnului, obştea monahală,în frunte cu Părintele Grigorie Timiş,stareţul mănăstirii, soborul preoţilorşi diaconilor slujitori şi mulţimea depelerini, au întâmpinat pe Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, care a poposit ca în fiecarean, pentru a săvârși Sfânta Liturghiearhierească, cu prilejul hramului Para-clisului de iarnă al Sfintei MănăstiriHodoş-Bodrog.Cu acest prilej, chiriarhul a adresatcelor prezenţi un cuvânt de învăţăturăpus sub titlul ,,Înfrumuse7area fiin7eiomenești”(pe baza citirilor scripturis-tice ale praznicului: II Petru 1; Mt.17) – îndemn al numirii prazniculuiSchimbării la Fa]ă, Mântuitorularătând, pe măsura în]elegeriiomenești, slava Chipului dumnezeiescdupă care a fost creat omul. Unireafirii omenești cu cea dumnezeiască înPersoana Mântuitorului, arată posibil-itatea atingerii ]intei vie]ii creștine,asemănarea cu Creatorul. Pelerinajulde hramul sfintei mănăstiri este unprilej de reflec]ie pentru credincioșiasupra mijloacelor de urmat în scop-ul arătat după exemplul vie]ii șiînvă]ăturii Mântuitorului, a arătatÎnaltpreasfin]ia Sa.La finalul slujbei a fost rostitărugăciunea la gustarea strugurilor,după cum este rânduiala bisericeascăpentru ziua de 6 august.După săvârşirea Sfintei Liturghii,Înaltpreasfinţia Sa, împreună cusoborul de preo]i și diaconi, a oficiat oslujbă de pomenire pentru vredniculde amintire episcop al Aradului, Vis-arion Aştileanu, la 36 de ani de la tre-cerea la cele veşnice, în anul 1984,tocmai la acest mare praznic. Lafinalul acesteia, Chiriarhul arădean aevocat prin cuvinte alese personali-tatea vrednicului ierarh care a păstoritEparhia Aradului mai bine de un dece-niu (ales 10 iunie 1973, înscăunat la26 august 1973 – trecut la cele veşnicela 6 august 1984). De asemenea, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a adăugatcă săvârşind pomenirea înaintaşilorreînnoim datoria de a le urma pildacontinuând tradiţia ostenelilor pentrufrumoase împliniri.Episcopul Visarion este înmor-mântat în cripta episcopală de laMănăstirea Hodoş-Bodrog, alături dealţi ierarhi arădeni.Părintele stareţ Grigorie Timiş amulţumit Întâistătătorului Arhiepis-copiei Aradului, ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, în numele vieţuito-rilor mănăstirii şi al soborului preoţilorslujitori şi credincioşilor veniţi să par-ticipe la Sfânta Liturghie.Slujire Arhierească și hirotonie de diacon la Catedrala Arhiepiscopalădin AradÎn Duminica a 9-a după Rusalii, 9august 2020, Chiriarhul arădean, Înalt-preasfin]itul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a săvârșitSfânta și Dumnezeiasca Liturghie înCatedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad, înconjurat de unsobor de preo]i și diaconi.Cu acest prilej, Chiriarhul arădeana rostit un cuvânt de învă]ătură pussub titlul ,,Corabia Bisericii” (cf. citir-ilor scripturistice: I Cor. 3; Matei 14)purtătoare a credincioșilor peste mareavie]ii spre ]ărmul mântuirii, este îngrija Mântuitorului Care S-a jertfitpentru ea. Cei care sunt în ea înșișitrebuie să devină temple vii ale lui

Dumnezeu printr-o formare adevăratăsub călăuza celor încredin]a]i,înfrângând valurile încercărilor saunălucirile întunericului așa cum înva]ăcitirile zilei. Numai prin Biserică, sim-bolizată prin corabie, se pot câștigaroadele mântuitoare, ea fiind trupultainic al Mântuitorului.În cadrul slujbei, Înaltpreasfin]iaSa a săvârșit hirotonia întru diacon atânărului Adrian Ichim, acesta urmânda fi hirotonit preot pe seama ParohieiSânpaul, Protopopiatul Arad.Hirotonii și hirotesiila Catedrala Arhiepiscopalădin AradMiercuri, 12 august 2020, Chiri-arhul arădean, Înaltpreasfin]itulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârșit Sfânta și Dum-nezeiasca Liturghie în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, înconjurat de un sobor de preo]iși diaconi.În cadrul slujbei, Înaltpreasfin]iaSa a săvârșit hirotonia întru preot adiaconului Adrian Ichim, pentru Paro-hia Sânpaul, Protopopiatul Arad şiîntru diacon a tânărului Flavius-Ghe-orghe Lazea, pe seama Parohiei Ier-mata, Protopopiatul Ineu.La finalul slujbei, Înaltpreasfin]i-tul Părinte Timotei i-a hirotesitduhovnici pe preoţii: Sebastian Bun-tean, Parohia Şomoşcheş, DanielSbârcea, Parohia Agrişu Mic şi Adri-an Ichim, Parohia Sânpaul.Cu acest prilej, ArhiepiscopulAradului i-a felicitat pe noii hirotoniţişi hirotesiţi şi le-a urat mult sporduhovnicesc în parohiile date sprepăstorire.Hramul de vară al MănăstiriiHodoș-BodrogÎn ziua praznicului AdormiriiMaicii Domnului, 15 august 2020,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a săvârșitSfânta Liturghie Arhierească în altarulde vară al Mănăstirii Hodoş-Bodrogînconjurat de sobor de preo]i și dia-coni.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului la acest mare praznic a fostpus sub titlul ,,Preacinstirea MaiciiDomnului” (pe baza citirilor scriptur-istice ale praznicului: Filip. 2, Luca10) în Ortodoxie, ca de altfel în întrea-ga creștinătate, găsește în sărbătoareaAdormirii ei o exprimare dintre celemai luminoase, înfrumuse]ând sluj-bele, mai ales la sfintele mănăstiripurtătoare ale hramului, prin peleri-najele ini]iate de evlavia credin-cioșilor. Dacă celelalte sărbători închi-nate Maicii Domnului o înfă]ișează înlegătura evenimentelor reprezentate,praznicul actual îndeamnă la a nutrisim]irea celor ce sunt membre ale Bis-ericii – trupul tainic al Domnului, caMaică a tuturor, cu grija de a răspundeîntocmai rugilor ce îi sunt adresate. Înacest an omagial pentru pastora]iapărin]ilor și a copiilor, se cuvine săcultivăm dragostea pe care MaicaDomnului a avut-o fa]ă de Fiul ei șiMântuitorul nostru și care întărește pecredincioși în a îndrăzni și nădăjduispre ajutorul lui Dumnezeu în toateîmprejurările vie]ii trupești șisufletești. Pericopa evanghelică a zilei,privind osteneala a două surori de arăspunde obliga]iilor casei, lasă aîn]elege faptul că grijile materiale pen-tru a fi depășite au trebuin]ă decumpănirea sau sprijinul din parteacelor spirituale. Imnele prazniculuistăruie în sublinierea legăturilor ară-tate între oameni, a arătat Înaltpreas-fin]ia Sa.În cadrul sfintei slujbe, numeroşicredincioşi, tineri şi vârstnici s-auspovedit şi împărtăşit cu Trupul şiSângele lui Hristos.

Răspunsurile la strană au fost asig-urate de obștea mănăstirii și de Grupulvocal ,,Sfântul Ioan Hrisostom”, diri-jat de Prof. drd. Paul Krizner.Părintele stareţ protos. GrigorieTimiş a mulţumit chiriahului pentrutoată purtarea de grijă care o arată faţăde obştea sfintei mănăstiri şi pentrufaptul că în fiecare an poposeşte înmijlocul obştii şi a pelerinilor veniţi înnumăr atât de mare la acest praznic,precum şi tuturor preoţilor şipelerinilor care au venit în numărmare la hramul sfintei mănăstiri.Toate slujbele au fost oficiate curespectarea îndrumărilor bisericești șia regulilor impuse de autorităţi înperioada stării de alertă, ca urmare amăsurilor de preven]ie şi limitare arăspândirii coronavirusului.Slujire Arhierească și hiroto-nii la Catedrala Arhiepisco-pală din AradÎn Duminica a 10-a după Rusalii,16 august 2020, când se face șipomenirea Sfin]ilor Martiri Brân-coveni: Constantin Voievod cu ceipatru fii ai săi, Constantin, Ștefan,Radu și Matei, și a sfetnicului Ianache,Chiriarhul arădean, Înaltpreasfin]itulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârșit Sfânta și Dum-nezeiasca Liturghie în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, înconjurat de un sobor de preo]iși diaconi.Cuvântul de învă]ătură al Chiri-arhului arădean a fost despre ,,Conș-tientizarea îndatoririlor famil-iale” (pe baza citirilor scripturistice: 1Cor. 4; Matei 17), mai ales cânddiferite neajunsuri ale vie]ii le preju-diciază, citirile scripturistice ale zileine încredin]ează de ajutorul divin cutoată pu]inătatea credin]ei noastre, deunde și îndemnul de a lua aminte lagrija lui Dumnezeu fa]ă de to]i fiii Săipentru a avea cele de trebuin]ă fiecare.Întru toate trebuie dovedită iubireamilostivă cu discre]ia potrivită, dupăpilda Mântuitorului, ilustrativ înaceastă privin]ă și în anul omagial pecare-l parcurgem dedicat pastora]ieipărin]ilor și copiilor fiind textul apos-tolului în care acesta se prezintă însfaturile sale nu atât ca învă]ător, ci capărinte pentru fiii săi. DuminicaSfin]ilor Brâncoveni dă pildă de înaltă]inută a familiei creștine pe cea a dom-nitorului muntean. De asemenea, fiindși Duminica migran]ilor români, Ier-arhul a pus la sufletele credincioșilormesajul Preafericitului Părinte Patri-arh Daniel, intitulat: Responsabilitate,speranDă și solidaritate în vreme depandemie.În cadrul slujbei, Înaltpreasfin]iaSa a săvârșit hirotonia întru preot adiaconului Flavius-Gheorghe Lazea,pe seama Parohiei Iermata, Pro-topopiatul Ineu și întru diacon atânărului Flavius-Ioan David peseama Parohiei Seliște, ProtopopiatulIneu.La finalul slujbei, Înaltpreasfin]i-tul Părinte Timotei l-a hirotesitduhovnic pe preotul Flavius-Gheo-rghe Lazea.Târnosirea bisericii din Parohia VânătoriÎn Duminica a 11-a după Rusalii,23 august 2020, Chiriarhul arădean,Înaltpreasfin]itul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a săvârșitSlujba de sfin]ire a bisericii precum șiSfânta și Dumnezeiasca Liturghie înParohia Ortodoxă Română Vânători,Protopopiatul Arad, înconjurat de unsobor de preo]i și diaconi.Din sobor au făcut parte: Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial,Pr. Flavius Petcu], protopopul Aradu-lui, Pr. Daniel Mirel Dumitru dinChișineu – Criș I, preo]ii pensionari

Dan – Emilian Nicolau și GheorgheCâmpan și Pr. Adrian – Ioan Han]iudin Vânători.Cuvântul de învă]ătură rostit deÎnaltpreasfin]itul Părinte Timotei a fostdespre ,,Dreptatea divină” (1 Cor. 9,Mt. 18) – cum se cunoaște din citirilezilei – Stăpânul slujitorilor sanc]ionândpe cel care iertat de marea datorie ce-o avea nu a dovedit aceiași îngăduin]ăfa]ă de semenul său cu o datorie multmai mică. Sfântul Ap. Pavel arată înpericopa zilei drepturile care-i revinca apostol precizând însă că pentrudobândirea unui folos duhovnicescmai mare și spre a nu zădărnicipropovăduirea Evangheliei, renun]ă laaceasta. Slujirea bisericească estesus]inută și de cele materiale ce com-pensează sau recompensează cele spir-ituale, aceasta spre desăvârșirea cred-incioșilor. Raportul dintre drept șidatorie trebuie să fie unul corect iar înconcret, în via]a bisericească locală seeviden]iază prin împlinirile parohiei;începutul conscrip]iei bisericești fiindatestat cu vrednicia enoriașilor în sec.al XVII-lea, excelând prin etapele dezidire a bisericii pe măsura evlavieicât și a posibilită]ilor lor. Râvna doved-ită într-o concordan]ă cu atmosfera debună în]elegere cu credincioșii și celor-lalte culte au asigurat o unitate gener-al umană folositoare pentru împlinireaidealurilor creștinești. Târnosireaprezentă aduce aminte de primasfin]ire a bisericii, în anul 1829, careare însemnătate pentru întreaga eparhieprin instaurarea ierarhiei românești,ceea ce subliniază și cinstirea deosebităde care s-a bucurat obștea locală.Numele localită]ii sugerează și oîndeletnicire care în limbajul bisericescdesignează metaforic pe cei angaja]i înlucrarea misionară închinată maibinelui lumii și care îndatorează pefiecare creștin, a adăugat Înaltpreas-fin]ia Sa.În cadrul slujbei, Înaltpreasfin]iaSa, în semn de apreciere pentru efor-tul depus în înfrumuse]area bisericii, asăvârșit hirotesia întru iconom a preo-tului Adrian – Ioan Han]iu.La final, părintele paroh Adrian –Ioan Han]iu, a adresat cuvinte demulţumire Înaltpreasfinţiei Sale, pre-oţilor şi tuturor credincioşilor care l-ausprijinit în frumoasa lucrare.Slujire Arhierească și sfin7irede antimise la MănăstireaHodoș-BodrogÎn ziua praznicului Tăierii capuluiSfântului Ioan Botezătorul, 29 august2020, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a fost prezent înmijlocul obştii monahale şi a pelerinilorde la Mănăstirea Hodoş-Bodrog.Cu acest prilej binecuvântat,înainte de Sfânta Liturghie, Chiriarhularădean a sfin]it cu Sfântul și MareleMir un număr de 11 antimise necesarebisericilor din eparhie. Antimisul areo importan]ă deosebită în cultul Bis-ericii. Astfel, nici un preot nu poatesăvârși Sfânta Liturghie fără antimis.De asemenea, după ce antimisele sesemnează de către Ierarh, se pun înacesta sfinte moaște de martiri, încâtSfânta Liturghie să se săvârșeascăîntotdeauna pe sfintele moaște. Aceas-ta este legătura vie a Bisericii, a preo-tului și a parohiei cu episcopul locului.După aceasta, Înaltpreasfin]itulPărinte Timotei a săvârşit Sfânta şiDumnezeiasca Liturghie arhiereascăîn altarul de vară al mănăstirii, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconi.În cuvântul de învă]ătură, Înalt-preasfin]ia Sa a vorbit despre ,,Val-oarea omului” (pe baza citirilor scrip-turistice ale praznicului: Fp. Ap. 13;Mc. 6), ilustrată prin via]a și învă]ătu-ra Sfântului Ioan Botezătorul, care agătit calea Mântuitorului, având în

cursul anului bisericesc mai multeprăznuiri ce pun în lumină însemnă-tatea sa, făcând legătura între celedouă testamente, vechi și nou, și sub-liniind locul fiin]ei omenești în istoriasfântă, cădere și ridicare, sublimitateatrăirii spirituale. Prin actul amintit azi,al sfârșitului său, reiese tocmai lipsarespectării valorii oricărei fiin]eomenești de către cei care ar fi înda-tora]i să o facă. Astfel, prilejul ivit alpromisiunii unui dar nedefinit, de pânăla jumătatea împără]iei celui ce ostăpânea, a dus la sacrificarea celuidespre care Însuși Mântuitorul a afir-mat că nu s-a ridicat între cei născu]idin femeie unul mai mare, ori sufletulși via]a unei fiin]e nu se poate reducesau compensa nici cu întregul uneiîmpără]ii. Așadar, tăierea capuluiBotezătorului nu găsea justificare,Mântuitorul Însuși punând întrebarea:,,Ce-i va folosi omului, dacă va câști-ga lumea întreagă, iar sufletul său îlva pierde? Sau ce va da omul înschimb pentru sufletul său? (Mt. 16,26). Așadar, credinciosul are datoriade a conștientiza valoarea proprieivie]i căutând înăl]area continuă princredin]ă și fapte bune, a arătat Înalt-preasfin]itul Părinte Timotei.La final, în numele tuturorvieţuitorilor şi credincioşilor prezenţi,părintele stareţ Grigorie Timiş, amulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentruprezen]ă și slujire în această străvechevatră monahală, întregului sobor deslujitori și tuturor credincioșilor pen-tru participare.Liturghie Arhierească și hirotonie de preot în biserica Parohiei Arad-BujacÎn Duminica a 12-a după Rusalii,Chiriarhul arădean, Înaltpreasfin]itulPărinte Arhiepiscop Timotei a popositîn Parohia Arad-Bujac. Cu acest prilej,Înaltpreasfin]ia Sa a săvârșit SfântaLiturghie Arhierească în biserica cuhramul ,,Nașterea Sfântului IoanBotezătorul”, înconjurat fiind de unsobor de preo]i și diaconi.Cuvântul de învă]ătură rostit deChiriarh a fost pus sub titlul ,,Bogă7iatinere7ii” (pe baza citirilor scripturis-tice: I Cor. 15; Mt. 19), insistândasupra sincerită]ii tânărului ce alăturavia]a cu veșnicia, dovedind astfel pre-ocupări pentru nesfârșit, visul omeniriide totdeauna, oglindit și-n povestirilepopulare despre tinere]e fără bătrâne]eși via]ă fără de moarte, prelucrat descriitori de renume. Este un faptcunoscut că plină de via]ă tinere]earâvnește la ceea ce este mai reprezen-tativ și înăl]ător care oglindește mul-tiplele capacită]i omenești. Toatereprezintă o rezonan]ă a chemării spreînveșnicire, răspunsul realizându-senumai prin strădania spre bine.Bogă]ia adevărată este tocmaicăutarea sufletului pe tot parcursulvie]ii de a realiza ceea ce rămâne pen-tru eternitate, iar aceasta prin urmareaînvă]ăturii și pildei Mântuitorului. Bis-erica în toate timpurile s-a îngrijit deformarea tineretului spre a fi folositoratât ei cât și întregii obști și lumi înîmplinirea idealurilor comune, a adău-gat Înaltpreasfin]ia Sa.În cadrul slujbei, Înaltpreasfin]itulPărinte Timotei a hirotonit pe diaconulFlavius-Ioan David întru preot pe seamaParohiei Seliște, Protopopiatul Ineu.Noul hirotonit întru preot a fost hirote-sit la finalul slujbei întru duhovnic.La final, Părintele paroh Dr. VasilePop, a mul]umit Înaltpreasfin]ituluiArhiepiscop Timotei pentru prezen]aconstantă în via]a parohiei, pentrupărintească purtare de grijă arătată șiparticiparea la toate momentele maiînsemnate din via]a comunită]ii, pre-cum și tuturor credincioșilor prezen]i.Continuare în pagina 6
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Praznicul Schimbării la Fa7ă a Domnului, la Paraclisul Facultă7ii de Teologie Ortodoxă din AradÎn ziua praznicului Schimbării laFa]ă a Domnului, Preasfin]itul PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului a săvârșitSfânta Litughie în Paraclisul din curteaFacultă]ii de Teologie Ortodoxă dinArad, înconjurat de un sobor de preo]iși diaconi.Cu acest prilej, Ierarhul a rostit uncuvânt de învă]ătură despre ,,PrazniculSchimbării la FaDăa Mântuitorului nos-tru Iisus Hristos (Matei 17, 1-9) careface parte dintre sărbătorile noastre mari,închinate Domnului Hristos și cuprindecele mai delicate și nepătrunse prob-leme din teologia creștină.Este un act care se consumă înDumnezeu, de aceea trebuie o mintedumnezeiască pentru a pătrunde sen-surile minunii de pe Tabor. Astfel,apelăm la învă]ătura Sfin]ilor Părin]i aiBisericii pentru a în]elege evenimentulsărbătorit astăzi.Schimbarea la FaDă a avut loc lalimita de sus a pământului și cea de josa cerului, acolo unde se întâlnesc cerulși pământul. Actul în sine nu are limite,pentru că la Dumnezeu nu există lim-ite. Dumnezeu nu pune hotar decâtnumai lumii fizice. Schimbarea laFaDă este dimensiunea dumnezeiască alumii fizice create de Dumnezeu.Știm cu to]ii că fa]a exprimă omul,fa]a este oglinda sufletului. O schim-bare la fa]ă este o schimbare a sufletu-lui. Însă nu este cazul la MântuitorulHristos de schimbare a fe]ei în sensulcelei de care vorbim noi.Tradi]ia creștină spune că DomnulHristos avea o fa]ă plăcută, frumoasăcu trăsături ferme și echilibrate, și Îșischimba fa]a de la o întâlnire la alta, înfunc]ie de cel cu care se întâlnea.Schimbarea la FaDă (în limbagreacă se spune metamorphosis) este osituare a Domnului Iisus Hristos într-olumină imaterială, în lumina dum-nezeirii.La acest eveniment au participatdoar trei dintre ucenicii Domnului șianume Petru, Iacob și Ioan, dar s-auarătat și Moise dimpreună cu Ilie.De ce doar aceste persoane au avutprilejul să fie de fa]ă la momentul de peMuntele Tabor? Fiindcă Petru era celmai deschis în a accepta orice minunecare venea de la Mântuitorul Hristos,având o inimă capabilă să cuprindă șicerul și pământul; Iacob era capabil dejertfă și va fi primul apostol martir;Ioan este cel care va interpreta teolog-ic faptele și învă]ătura Domnului Hris-tos în Evanghelia Sa. Despre Moise șiIlie știm din Vechiul Testament fapteleși învă]ătura lor, însă apari]ia lor în jurulFiului lui Dumnezeu, ne descoperă fap-tul că El este mai mare decât ei.Pe Muntele Tabor, la înăl]ime, S-auîntâlnit Dumnezeu Tatăl cu DumnezeuFiul. Motivul întâlnirii este iubirea Fiu-lui pentru Tatăl. Această iubire s-atransformat în lumină, iubire care învi-ază mor]ii, care vindecă pe to]i, iubirecare luminează necunoștin]a. Este oîntâlnire în văzut și asta înseamnă căvăzutul s-a ridicat până la limitanevăzutului. Iisus Hristos Își descoperădumnezeirea înainte de Înviere, caucenicii să știe cu adevărat cine esteMesia. Evenimentele dinainte și dedupă momentul Schimbării laFaDă oferă posibilitatea în]elegerii încontext a motivelor transfigurării Dom-nului pe Tabor.

„Acesta este Fiul Meu cel iubit, încare am binevoit; pe Acesta ascultaDi-L!”, spune Dumnezeu Tatăl la întâl-nirea de pe Tabor. Ascultarea învă]ă-turii Domnului Hristos și punerea ei înpractică, ne dă posibilitatea împărtășiriidin lumina necreată a Preasfintei Trei-mi. Suntem invita]i să contemplămdumnezeirea Fiului lui Dumnezeu înlumina vie]ii creștine pentru a ne bucu-ra de darurile primite de la Dumnezeuprin Biserică.Să ne descoperim pe noi în fa]a luiDumnezeu și să acceptăm invita]ia laschimbarea noastră interioară, laschimbarea atitudinii fa]ă de Creator,de Biserică, de oameni și de lume,lumina]i de harul Duhului Sfânt”(sursa:glasulcetatii.ro)Slujbă de Priveghere laMănăstirea Hodoș-BodrogÎn fiecare an la praznicul AdormiriiMaicii Domnului, sute de pelerini dintot cuprinsul Banatului şi a Câmpieiarădene, îşi îndreaptă paşii sprestrăvechea Mănăstire Hodoş-Bodrog,pentru a se ruga la icoana Făcătoare deminuni a Maicii Domnului cu Prunculși pentru a participa la slujbele ce sesăvârșesc în această lavră monahalămilenară.Obștea monahală și credincioșiiveni]i la hram au avut bucuria de-alavea în mijlocul lor pe Preasfin]itulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicaral Arhiepiscopiei Aradului. Ierarhul afost întâmpinat de obştea monahală, înfrunte cu Preacuviosul Protos. Grig-orie Timiş, stareţul mănăstirii şi depelerini. La paraclisul de vară, încon-jurat de soborul de slujitori, Preasfin]iaSa a oficiat slujba de Priveghere.În părintescul cuvânt de învăţăturăadresat pelerinilor, Preasfin]itul PărinteEmilian a vorbit despre măre]iapraznicului Adormirii Maicii Domnu-lui. Maica Domnului este fiin]a pămân-tească ridicată deasupra cetelor heru-vimilor și ale serafimilor, o Fecioarătriumfătoare, o împărăteasă pururi vie,Maica lui Dumnezeu preacinstită deÎnsuși Dumnezeu. Sfânta Scriptură nearată că Maria, mama lui Iisus, se aflacu ucenicii la rugăciune și la frângereapâinii, se afla prezentă la minuneaPogorârii Duhului Sfânt. De aseme-nea, Ierarhul a arătat în cuvântul său căAcela ce a păzit fecioria ei la naștere, apăzit și trupul ei la moarte; l-a păzit șil-a ridicat la cer, ca să fie cintit alăturide El, în Sfânta Sfintelor, înainteatronului lui Dumnezeu. Să ne sfin]im înaceastă zi a ducerii de pe pământ aMaicii Cuvântului, cură]indu-nemin]ile, inimile, trupurile și sufletele,pentru că numai cei cura]i pot adducelaudă celei Preacurate. Numai cei smer-i]i se pot învrednici de priveliștea raiu-lui în care sălășluiește Fecioara, a ară-tat Preasfinţia Sa.Preasfin]itul Emilian i-a îndemnatpe credincioșii prezen]i să se roage cumultă nădejde Maicii Domnului pentrua ne izbăvi din boala ce s-a abătutasupra lumii și să ne scape din prime-jdii și nevoi. O scurtă rugăciune spusăcu evlavie e primită de Născătoarea deDumnezeu ca un prea scump dar.Pelerinii prezen]i au respectatmăsurile recomandate pentru vremeade pandemie de către autorită]ileresponsabile, purtând mască de pro-tec]ie și păstrând distan]a unul fa]ă decelălalt.Liturghie Arhierească laMănăstirea Arad-Gai la Praznicul Adormirii MaiciiDomnuluiÎn ziua praznicului AdormiriiMaicii Domnului, 15 august 2020,Preasfin]itul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, a săvârșit Sfânta Liturghie

Arhierească în altarul de vară din curteaMănăstirii Arad-Gai, înconjurat de unsobor de preo]i și diaconi.În cuvântul de învă]ătură așezat lasufletele credincioșilor și a maicilor dela Mănăstirea Gai, Preasfin]ia Sa avorbit despre taina mor]ii prin caretrece Maica Vie]ii, învă]ăturile acestuimare praznic, virtu]ile Maicii Domnu-lui pe care trebuie să le cultivăm în pro-priile vie]i și mărturiile lucrării sale carene întăresc credin]a în prezen]aiubitoare a Născătoarei de Dumnezeuîn cer și pe pământ.Cuvântul Ierarhului: Adormirea Maicii Domnului –nădejdea vie7ii noastre,,Praznicul Adormirii Maicii Dom-nului concentrează întreaga mariolo-gie ortodoxă, dezbătută în cadrulSinoadelor Ecumenice (III și IV) șicompletată de numeroși Sfin]i Părin]i șiteologi ai Bisericii.Originea instituirii acestei sărbătorieste dată de sfin]irea unei biserici închi-nată Adormirii Maicii Domnului, care afost înăl]ată în Grădina Ghetsimani, decătre împăratul Mauriciu al Bizan]ului(582-602), fiind statornicită ziua de 15august ca zi de prăznuire în tot Imperiul.Sfânta Scriptură a Noului Testa-ment nu face nicio referire la via]aMaicii Domnului după Învierea Dom-nului, numeroase informa]ii ne suntoferite de Sfânta Tradi]ie a Bisericii.Doar cartea Faptele Apostolilor (1,14)face referire la prezen]a Maicii Dom-nului în Ierusalim, alături de Sfin]iiApostoli, la frângerea pâinii: „ToDi aceș-tia – adică apostolii – într-un cugetstăruiau în rugăciune împreună cufemeile și cu Maria, mama lui Iisus, șicu fraDii Lui”.Tot Sfânta Tradi]ie este și cea carene vorbește despre Adormirea MaiciiDomnului. Troparul Praznicului sinte-tizează via]a, lucrarea și preamărireaMaicii Domnului: „Întru naștere fecio-ria ai păzit, întru adormirea lumea nuo ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare;mutatu-te-ai la viaDă, fiind Maica VieDii,și cu rugăciunile tale izbăvești dinmoarte sufletele noastre”.Troparul și Icoana ortodoxă a aces-tei sărbători arată legătura interioarăîntre taina fecioriei Maicii Domnului întimpul nașterii Domnului Hristos șitaina mor]ii Maicii Domnului, caretrece prin moarte și se mută la via]aveșnică, rămânând în același timppururea prezentă în Biserică, prin rugă-ciunile ei, așa după cum Hristos –Domnul, Cel mort și înviat, rămânepermanent prezent în Biserica Sa pânăla sfârșitul veacurilor (cf. Matei 28, 20).Maica Domnului nu poate fidespăr]ită de Fiul niciodată. Taina eieste taina Lui. Ea este fiin]a umanăsmerită și binecuvântată din care Dum-nezeu – Cuvântul S-a întrupat,devenind Om. Ea a purtat în bra]e peHristos – Pruncul și L-a arătat lumii. Deaceea, ea este icoana Bisericii, carepoartă în ea pe Hristos și-L arată lumii,prin Evanghelie, prin Sfintele Taine șiprin sfin]enia vie]ii.În icoana ortodoxă Maica Domnu-lui poartă pe Pruncul Hristos pe bra]ulei stâng, iar cu bra]ul drept Îl arată lumii.În icoana Adormirii Maicii Domnului,Hristos Domnul poartă acum în bra]eleSale sufletul Maicii Domnului și se uităcu dumnezeiască iubire și respect spretrupul ei care trece prin moarte pentru ase muta și odihni în sfin]enia vie]ii dinÎmpără]ia lui Dumnezeu.Îngerii, Apostolii, evangheliștii șirudele apropiate, cinstesc cu cântări detânguire și laude, taina mor]ii prin caretrece Maica Vie]ii. Ea trece prin moarteși apoi se mută la cer, fiindcă esteMaica lui Hristos, Cel Care a murit șia înviat din mor]i, pentru ca to]i cei cemor în Adam să învieze în Hristos (ICorinteni 15, 22). Faptul că Maica

Domnului trece prin moarte și apoi semută la cer, arată că ea rămâne icoanaBisericii purtătoare a tainei lui Hristos,prin care lumea se mută de la moarte laVia]ă (sursa:glasulcetatii.ro).Liturghie Arhierească în Catedrala Veche din Arad, înziua pomenirii Tăierii capuluiSfântului Ioan BotezătorulZiua de 29 august a fiecărui an bis-ericesc este ziua în care Biserica ne-aașezat înaintea sufletului și a min]ii onouă sărbătoare închinată SfântuluiIoan Botezătorul. O sărbătoare care necheamă, deloc întâmplător, la cumpă-na anilor bisericești, la rugăciune, me -dita]ie și aflarea răspunsului dat de pro-priile vie]i acestei zile.Contextul tăierii capului SfântuluiProroc și Înaintemergător Ioan cunos-cut ne este nouă, tuturor. Irodiada, piz-muindu-l pe cel cunoscut de Irod ca”om drept şi sfânt”, găsește momentulpotrivit și cere moartea celui care îiscotea la iveală păcatul a fi trăit cufratele so]ului său. Irodiada a râvnit,Salomeea a uneltit, Irod a plinit. Pefoarte scurt, Omului care a strigat ade-vărul în fa]a tuturor i s-a tăiat capul.Omului-Înaintemergător și Botezătoral Mântuitorului i s-a tăiat capul. Lapropriu. O vremelnică și nereușităîncercare de a pune lumina sub obroc,care astăzi ne cheamă, pe fiecare înparte și to]i împreună, a ne așeza în fa]ăoglinda conștiin]ei. O oglindă în caream putea găsi, după putin]ă și voin]ă,răspunsul vremurilor pe care le trăim.Despre sensurile duhovnicești aleînvă]ăturilor desprinse din via]a Sfân-tului Ioan Botezătorul, ”pe care Dum-nezeu le-a așezat la îndemâna noastrăpe o tipsie”, a vorbit în cuvântul deînvă]ătură Preasfin]ia Sa, îndemnându-ne totodată ”Să ne păstrăm mintealucidă, inima curată și fiinDa sfinDită delucrarea harului Duhului Sfânt pentrua ieși din temniDa lumii și a trăi viaDa încasa și prezenDa lui Dumnezeu”.Cuvântul Ierarhului: Sfântul Ioan Botezătorul – sau ce înseamnă să fii om”Sfânta Biserică îl sărbătorește peSfântul Proroc Ioan Botezătorul în maimulte zile și în chip analitic de lanaștere, lucrare, via]ă și până la moarteși dincolo de ea. Sunt multe învă]ăturide subliniat din via]a Sfântului Ioan,sensuri duhovnicești pe care Dum-nezeu le-a așezat la îndemâna noastrăpe o tipsie. Cununa sărbătorilor închi-nate Sfântului Ioan Botezătorul esteoferită nouă ca să-l pricepem, să-l asim-ilăm și să ne convertim la înăl]imea lui,mai ales că noi îl avem pe Duhul Sfânt.Sfântul Ioan a murit înainte de Rusalii,iar noi trăim sub ploaia Duhului Sfântși trebuie să creștem mai frumoși, maiboga]i și mai sfin]i]i. Însă să nu uitămcă Sfântul Ioan a văzut pe Duhul Sfântcoborând concret și rămânând în isto-rie prin Domnul Hristos în apele Ior-danului când L-a botezat. Același Ioanacum se află în închisoare.Dacă ne uităm în Evanghelie nugăsim decât două biografii. Este biografialui Dumnezeu în Iisus Hristos și biografiaomului în Sf. Ioan Botezătorul. Naștereacelor doi este pusă în corela]ie.Sfântul Ioan se naște la înăl]imeaprofe]iei, iar Mântuitorul Iisus Hristosse naște în taina și tăcerea unei peșteri.La moarte lucrurile se schimbă. Sf. Ioanmoare într-o peșteră, în beciul fortăre]eiMaherus, sub etajul decăderii umane (ase vedea petrecerea dată de Irod), iarHristos Dumnezeu va muri înăl]ându-Se exact cum s-a născut Sf. Ioan, darînăl]ându-Se pe Cruce, la înăl]imeadimensiunii umane și divine a existen]eipentru a birui moarte și păcatul.Sfântul Ioan era totuși om, dar acestom Îl uimește pe Dumnezeu, încâtHristos Dumnezeu va spune: „adevăr

grăiesc vouă că dintre cei născuDi dinfemeie nimeni nu e mai mare ca IoanBotezătorul”. Ce defini]ie supremă datăde Dumnezeu omului! De ce? Pentrucă Sfântul Ioan Îi dă totul lui Dum-nezeu, iar capul este dimensiunea cucare omul depășește universul.A fi în temni]ă sau închisoare înseam-nă să ai multe ezitări. După ce s-a aflat înslava lui Dumnezeu în care se născuse șitrăise, acum Sf. Ioan se află în închisoare,în ghearele răută]ii și în zona urâ]eniei. Deaici trimite pe ucenici ca să-L întrebe peIisus, dacă este El Acela, Mesia (Dum-nezeu) sau să așteptăm pe altul? Căcidacă ești tu Acela, pot să mor fericit.Sfântul Ioan arată că nu existănimeni pe pământ să nu aibă nevoie înmomente deosebite de Dumnezeu. Sf.Ioan nu se îndoia de existen]a lui Dum-nezeu, ci își pune primul problemaîntrupării în persoana lui Iisus Hristosa lui Dumnezeu. Fiindcă a crede înDumnezeu e la îndemâna tuturoroamenilor, însă a crede în HristosDumnezeu este o mare problematicăcreștină cu care Biserica se luptă înlume de două milenii.Să nu ne pierdem capul bătând lauși străine de Evanghelia și BisericaMântuitorului Iisus Hristos. Să nepăstrăm mintea lucidă, inima curată șifiin]a sfin]ită de lucrarea harului Duhu-lui Sfânt pentru a ieși din temni]a lumiiși a trăi via]a în casa și prezen]a luiDumnezeu” (sursa:glasulcetatii.ro).Liturghie Arhierească în biserica din Cimitirul Pomenirea din AradÎn Duminica a 12-a după Rusalii,ultima a lunii august și așezată în tindaNoului An Bisericesc care stă săînceapă, Preasfin]itul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, a săvârșit SfântaLiturghie în biserica din CimitirulPomenirea din Arad, împreună cu unsobor de preo]i și diaconi.Că totul a fost cu bucurie numaibună de purtat spre amintire, avea să fiedezvăluit încă de la primele ore aledimine]ii, când Părintele-învă]ător IoanPagubă înconjurat de elevii săi de laȘcoala Nr. 4 din Arad au făcut o fru-moasă și plină de suflet întâmpinarePreasfin]iei Sale. Mai jos redăm cuvântul de învă]ă-tură al Preasfin]iei Sale așezat lasufletele celor prezen]i:,,Ne aflăm astăzi în Duminica a 12-a după Rusalii, în ultima duminică dincalendarul liturgic, și nădăjduim, chiardacă am trecut prin momente grele,ușoare, frumoase sau mai pu]in fru-moase, de încercare, cum este și aceastăpandemie, ca din acest an să ieșim maiîmbogă]iti duhovnicește. De ce? Pentrucă Dumnezeu este bogat în milostivireași iubirea Sa și dorește ca to]i oameniisă fie boga]i, nu neapărat în cele mate-riale, ci mai ales în cele spirituale.Evanghelia de astăzi, din capitolul19 de la Matei, ne prezintă un episoddin via]a pământească a Mântuitorului,când un tânăr bogat a venit la El, acăzut în genunchi și a cerut să moște-nească via]a veșnică. Dialogul dintreMântuitorul și acest tânăr bogat esteunul plin de învă]ături folositoare pen-tru via]a noastră.În primul rând Mântuitorul neînva]ă despre smerenie. În fa]a tuturorcelor prezen]i, spune tânărului care Îlnumise bun că doar Dumnezeu estebun. ”De ce-Mi zici bun? Nimeni nueste bun, decât numai Unul Dum-nezeu”. În condi]iile în care noi ne cre-dem oameni buni, de obicei în fa]anoastră, a conștiin]ei noastre, dar maiales în fa]a celorlal]i, că suntem chiarmai buni decât ceilal]i, iată că IisusHristos, Fiul lui Dumnezeu, sesmerește și spune că doar Dumnezeueste bun. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6El este Izvorul bunătă]ii și ne înva]ăși pe noi să fim buni. Tocmai de aceea,chiar și atunci când sim]im că suntembuni, nu trebuie să ne mândrim cuaceastă stare, cu această virtute, pentrucă nu întotdeauna suntem buni dupăcum o cere Mântuitorul Iisus Hristos.Să avem bunătate fa]ă de to]i oamenii,fa]ă de cei care ne fac bine și fa]ă de ceicare ne fac rău, fa]ă de cei care ne iartăși fa]ă de cei care nu ne iartă.În al doilea rând învă]ăm dinEvanghelia de astăzi să folosim darullibertă]ii. Mântuitorul îl invită pe tânărsă renun]e la ceea ce are și să-I urmezeLui. Să renun]e la bogă]ia acumulată șisă-I urmeze lui Hristos. Deși pare oinvita]ie abstractă a Mântuitorului(Cum să lași totul și să-I urmezi luiDumnezeu?), nu este o invita]ieimposibilă, dacă ne gândim la momen-tul facerii omului, când acesta a fostchemat să se asemene cu Dumnezeu.Tocmai această asemănare o ceretânărului bogat spre dobândire. Untânăr care avea multe virtu]i, o via]ăcumpătată, echilibrată și foloseabogă]ia într-o stare de discernământ,dar căruia îi mai lipsea ceva.Ca să ne asemănăm cu Dumnezeunu trebuie să ducem doar o via]ă obiș-nuită creștină. Îi urmăm lui Hristoscând mergem la biserică, însă aceastanu este o urmare desăvârșită dacă negândim la via]a noastră de fiecare zi,când Îl mai uităm, cuprinși fiind de gri-jile zilnice. Ne preocupă familia, ser-viciul, bogă]iile acumulate, mai multesau mai pu]ine. Urmarea lui Hristos,însă, nu înseamnă renun]area la toateacestea ci gândul la El, înseamnă a trăivia]a Mântuitorului Iisus Hristos, adicăa ierta, a iubi, a face bine, a facemilostenie, a ne detașa de ceea ceînseamnă lumesc, și a gândi mai multcu mintea Lui Dumnezeu. Să iubimoamenii așa cum sunt, să iubim crea]ialui Dumnezeu, dar mai presus de toateacestea să Îl punem pe Dumnezeu. Ne-a îmbogă]it Dumnezeu cu multedaruri: avem darul vie]ii, darul exis-ten]ei, avem cele cinci sim]uri, avem omul]ime de daruri pământești, trecă-toare, și toate acestea trebuie să lefolosim pentru a dobândi via]a veșnică.Acea via]ă veșnică pe care o cereatânărul bogat din Evanghelie.Am intrat cu to]ii în această via]ăpământească prin darul lui Dumnezeuși dragostea părin]ilor noștri, dar ca săintrăm în via]a veșnică, trebuie să neostenim noi înșine.Și învă]ăm tot din Evanghelia deastăzi că ”ceea ce este la oameni cuneputinDă, la Dumnezeu este cuputinDă”. Atunci când puterile noastrefizice și sufletești nu ne sunt îndeajuns,vine în ajutorul nostru puterea lui Dum-nezeu pe care trebuie să o solicităm.Spune Sfântul Simeon NoulTeolog, în legătură cu asemănareanoastră cu Dumnezeu și cu nevoin]elepe care le facem, că atunci când sufle-tul se va prezenta la ÎnfricoșătoareaJudecată, Hristos Domnul nu îl vaintreba pe om câte metanii a făcut, câteînchinăciuni, de câte ori a mers la bis-erică, cât de mult a postit, câte rugaci-uni a făcut, cantitativ sau calitativ, ci neva întreba cât de mult am dorit și amreușit să ne asemănăm cu DomnulHristos. Pentru că acestea spuse maiînainte sunt doar mijloace prin care noiajungem la sfin]ire și desăvârșire. Pos-tul, rugăciunea și metaniile nu suntscopuri în sine ci doar mijloace laîndemâna noastră, așa cum este șitrupul la îndemâna noastră, ajutându-ne să supravie]uim în această lume,celelalte sunt mijloace care ne ajută săîn]elegem că suntem trecători, dartotuși avem nevoie de o performan]ă înexisten]a noastră. De aceea dorin]aMântuitorului este ca să ajungem la

asemănarea cu El. Să trăim via]a luiHristos ca pe via]a noastră.Nu este greu, nu este imposibil,este cu putin]ă, este la îndemâna noas-tră, dacă avem voin]ă și reușim ca princapacitarea for]elor noastre, sufletești șitrupești, să ne detașăm mai mult deceea ce înseamnă lumea materială, sănu trăim în temni]a lumii acesteia, ci săne detașăm de tot ceea ce ne încon-joară, ne trage în jos și ne ]ine captiviîntr-un loc din care nu putem evolua.În contextul sărbătorii de astăzi, aduminicii de astăzi, a învă]ăurilordobândite din această Evanghelie, săr-bătorim mai mul]i Sfin]i: câ]iva SfintiIerarhi care au fost Patriarhii Constan-tinopolului, dar și doi Ierarhi români:Sfântul Varlaam, Mitropolit alMoldovei, și Sf. Ioan de la Râșca, carea fost și el ierarh și mare nevoitor șimistic al Bisericii noastre. Doi sfinticare cu toate că au avut multe respon-sabilită]i lumești și bisericești, în veac-ul al XVII-lea, s-au dedicat Bisericii șine stau astăzi ca modele nu doar prinnumele trecute în calendar, ci prinvietile sfinte și activitatea lor bogatăcare a făcut legătura între Provinciileromânești și care au văzut Mun]iiCarpa]i nu ca pe o punte de trecre sauca pe un loc de despăr]ire ci ca pe oculme pe verticală, pe care noi neurcăm din toate provinciile cătreînăl]imea cerului. Dacă ne uităm peharta ]ării noastre, o putem vedea ca peo imagine a celor două mâini ale omu-lui în rugăciune, degetele întâlnindu-se pe versan]ii Carpatilor, încât toateProvinciile românești se află în rugăci-une, indiferent de etnie și credin]ă.Important este că românii ortodocși îșidau mâinile de 2000 de ani, nu doarfizic ci mai ales prin rugăciune, cul-tură, spiritualitae, conlucrare, prin uni-tatea de credin]ă și unitatea sufletuluiromânesc.Rămânem cu aceste învă]ături depus la suflet, și aflându-ne în acestambient deosebit, înconjurat demormintele înaintașilor noștri, să nu îiuităm pentru că și ei au nevoie de rugă-ciunile și dragostea noastră, la fel cumși noi avem nevoie de rugăciunile lor.Să Îl urmăm pe Hristos, oricât degreu ar părea, în fiecare zi a vie]ii noas-tre” (sursa: glasulcetatii.ro).
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Sfin7irea Centrului MedicalMedlife Genesys din PâncotaMar]i, 4 August 2020, cu binecu-vântarea Înaltpreasfin]itului Părinte,Timotei, Arhiepiscop al Aradului,Preasfin]itul Părinte Emilian Crișanul,înso]it de părintele Gheorghe Gligor,vicar eparhial, a săvârșit slujba desfin]ire a Centrului Medical MedLifeGenesys din Orașul Pâncota, realizat dePrimăria Orașului Pâncota, prinmijlocirea și implicarea Parohiei Orto-doxe Pâncota.Slujba de sfin]ire s-a desfășurat înprezen]a autorită]ilor locale, a domnu-lui primar Dan-Ștefan Pocrișer, areprezentan]ilor MedLife și a preo]ilordin oraș: Pr. Ardelean Flavius și Pr.Doca Leonardo.Cu acest prilej, PS Părinte Emilianle-a dăruit reprezentan]ilor Centrului oicoană cu Sfântul Luca al Crimeei, însemn de pre]uire și de binecuvântare.Centrul le va asigura locuitorilordin întreaga zonă aproximativ 20000de persoane, accesul la o serie de ser-vicii medicale și analize de laborator.Specializările disponibile în noul Cen-tru sunt: Neurologie, Ginecologie,ORL, Psihiatrie, Dermatovenerologieși Cardiologie. În cadrul Centrului,câteva persoane defavorizate vor ben-eficia de servicii medicale gratuite,

potrivit protocolului din cadrul partene-riatului realizat între Primărie, MedLifeși Parohie.Activită7i cu tinerii în ParohiaFiriteaz„Fii viteaz la Firiteaz!” – un eveni-ment organizat de către Parohia Firiteazla care tinerii din ASCOR Arad au avutplăcerea de a participa, marţi, 4 august2020. La acest eveniment au luat parteatât copii înso]i]i de părin]i cât șitineri. Seara a început într-o împreunăslujire în biserica satului, momentînchinat Maicii Domnului, ocrotitoareaparohiei. Mai pe urmă, cu mic, cumare, am pornit pe biciclete sprecâmpia din proximitatea localită]ii.Momentele au rămas întipărite înamintirea tuturor deoarece odată ajunșipe pajiște fiecare și-a luat pache]elulprimit, am mâncat, ne-am așezat, ampovestit, am legat prietenii, ne-amjucat, ne-am bucurat unii de al]ii,mul]umind totodată lui Dumnezeu șiMaicii Sale pentru toate.Fie ca ,,pedalarea” noastră prinvia]ă să aibă ca destina]ie Împără]ia luiDumnezeu! Cum a spus și părinteleVlad-Sergiu Sandu, preot paroh înFiriteaz şi coordonator cu catehezaparohială în Protopopiatul Arad: ,,SĂNE ÎNTÂLNIM SĂNĂTOȘI ȘI LAFEL DE VOIOȘI!”Evenimentul se in̂cadreaza ̆in̂ tem-atica Anului omagial dedicat ,,Pas-toratìei par̆intìlor si copiilor”.Evenimentul s-a bucurat deprezen]a a peste 70 de participantì:copii, tineri, par̆intì sì bunici, in̂tr-ungan̂d al rugac̆iunii sì bucuriei.Poli7iștii arădeni au donat zecide kilograme de produse alimentare și legume pentruCantina socială Sfântul NicolaeZilele acestea, poliţiştii arădeni aurăspuns prompt, solicitării cadrelormedicale la Centrul de transfuzie San-guină Arad, care au tras un semnal dealarmă cu privire la nevoia stringentăde sânge.Astfel, dincolo de misiunile profe-sionale, zeci de poliţişti, de la toate ser-viciile Inspectoratului Arad s-auprezentat la Centrul de transfuzie San-guină din municipiu şi au donat sânge,atât de necesar pentru a salva vieţi.Pentru ca gestul să aibă o continu-itate şi să se transpună concret în ajutorşi pentru persoanele care au nevoi med-icale dar şi pentru cele care au nevoimateriale, s-a decis ca bonurile val-orice primite să fie folosite pentruachiziţionarea de alimente destinateacestora din urmă.Concretizarea acţiunii s-a făcutprintr-o firească colaborare cuArhiepiscopia Aradului, gestulpoliţiştilor venind şi ca un răspuns laacţiunea Arhiepiscopiei care, în aceastăperioadă dificilă pentru întreaga soci-etate, au donat măşti confecţionate decătre maicile din mănăstirile judeţuluişi au pregătit porţii de mâncare, tutur-or forţelor de ordine şi cadrelor med-icale care şi-au desfăşurat activitateaîn ,,prima linie”.Poliţiştii IPJ Arad au achizitionat,zeci de kilograme de produse ali-mentare şi legume pe care le-au donatpentru a intra în posesia celor mai puţinnorocoşi dintre semenii nostri. ,,Toateprodusele vor fi folosite pentruprepararea meniurilor şi a pachetelor cuhrană, prin grija şi efortul Sectoruluisocial-filantropic al ArhiepiscopieiAradului, unde, la Cantina socială Sf.Ierarh Nicolae, peste 140 de persoanebeneficiază zilnic de asigurareameselor, asistenţă socială şi spirituală”– ne-au asigurat pr.Gheorghe Gligor,vicar administrativ și consilier socialși asistent social principal Geanina Ște-fănu].

Demersul poliţiştilor arădeni esteo continuare firească a menirii şi mis-iunilor zilnice a tuturor celor care seaflă în slujba comunităţii, un gest derecunoştinţă pentru toţi semenii noştri.Cooperarea şi solidaritatea sunt celmai important lucru, mai ales acum, înaceastă perioadă. Noi suntem doar câţi-va dintre cei mulţi din societate carepun umărul astfel încât să trecem cubine prin această situaţie grea.Considerăm că acţiunea aceastaeste un gest firesc, de empatie siresponsabilitate, iar mâinile iubirii, deajutor, mai ales în momente dificile, artrebui să ne fie lecţii de viaţă, să neînveţe că bunătatea şi generozitatea seintorc întotdeauna.Instalare de noi preo7i în parohii arădene:Parohia FiscutÎn Duminica a 9-a după Rusalii,credincioșii din Parohia Fiscut, Pro-topopiatul Arad, și-au primit pe noulpăstor de suflete în persoana părinteluiValentin Goronea, fiu al satului.Evenimentul a debutat cu să -vârșirea Vecerniei de către un soborde preo]i sub protia PreaonoratuluiPărinte Flavius Petcu], ProtopopulAradului. După tradi]ie, noul preotparoh a primit din partea părinteluiProtopop Sfânta Cruce, SfântaEvanghelie și cheile bisericii. PărinteleMarius Brai], fostul preot paroh, amul]umit Părintelui Protopop, precumși Părintelui Inspector ArhidiaconTiberiu Ardelean pentru sprijinulacordat în cei 6 ani de preo]ie în cadrulacestei parohii, îndemnându-i pe cred-incioși să fie alături de noul paroh înmisiunea sa.La final, părintele paroh a mul]umitpreo]ilor prezen]i pentru împreuna slu-jire, precum și credincioșilor veni]i înnumăr mare din Hunedoara Timișanăcât și din celelate sate apar]inătoarecomunei Șagu.Parohia ȘilindiaDuminică, 9 august 2020,începând cu ora 19, s-a săvârșit Par-aclisul Maicii Domnului în bisericacu hramul „Sfin]ii Apostoli Petru șiPavel” din Șilindia. Slujba a fostemo]ionantă și pentru că ne aflăm înPostul Adormirii Maicii Domnului,iar în biserică se află o copie dupăIcoana făcătoare de minuni din Sfân-tul Munte – Vatoped.Părintele Adrian Zaha, protopop-ul Ineului l-a instalat pe noul preotparoh, Daniel Pavel. Cu acest prilej,Părintele Gabriel Streulea, cel care apăstorit cu mult drag Parohia Șilindiamai bine de 5 ani, și-a luat rămas bunde la credincioșii din parohie.Parohia Agrișul MicÎn Duminica a 10-a după Rusalii,16 august 2020, în Parohia AgrișulMic, Protopopiatul Ineu, a avut locinstalarea unui nou preot paroh în per-soana părintelui Daniel ConstantinSbîrcea. S-a săvârșit Sfânta și Dum-nezeiasca Liturghie de către Pr. RaduSas, fostul preot paroh din Agrișul Mic,care a fost transferat la Parohia Groșeni,și noul paroh, părintele Daniel Con-stantin Sbîrcea. După terminarea Sfintei Liturghii,părintele Adrian Zaha, Protopop alIneului, l-a instalat pe părintele DanielConstantin Sbîrcea, ca paroh pe seamacredincioșilor ortodocși din AgrișulMic. Parohia Arad-Șega IÎn Duminica a 10-a după PogorâreaSfântului Duh și ziua de cinstire aSfin]ilor Martiri Brâncoveni, a fostprilej de bucurie atât pentru credincioșiidin Parohia Ortodoxă Română Șega I– Arad, din protopopiatul Arad,deoarece în această zi, părintele Flav-ius Petcu], protopopul Aradului, l-ainstalat ca preot slujitor pe părinteleSilviu-Raul Pele.

Cu acest prilej, înainte de insta-larea noului preot, părintele Silviu-Nicolae Faur, consilier administrativ-bisericesc a înmânat HRISOAVE DERECUNOȘTIN\Ă, părin]ilor Con-stantin Rus și Dan Nicolau, pen-tru toată activitatea administrativ-bis-ericească și duhovnicească depusă capreo]i ai Parohiei Ortodoxe RomâneArad- Șega I. Printr-un discurs aca-demic presărat cu vădită emo]ie, pr.prof. Constantin Rus și-a anun]at pen-sionarea dar și mul]umirea care seîndreaptă către to]i aceia care i-au fostalaturi în cei peste 23 de ani petrecu]ica preot în Parohia Arad-Șega I, cole-gi preo]i, personal academic, membriiai Consiliului și ai Comitetului Paro-hial, încredin]ându-i pe to]i aceștia derespectul cuvenit.Un cuvânt de mul]umire a avut șipreotul pensionar, Dan Nicolau, care aprezentat modul în care Dumnezeu aîngăduit să fie ani mul]i păstor de sufleteîn această parohie, mul]umind și el pen-tru diploma de recunoștin]ă și pentrutoate momentele frumoase petrecute capreot în Biserica Parohiei Șega I.După aceasta Preaonoratul părinteprotopop l-a instalat pe noul preot slu-jitor. Parohia ȘomoșcheșDuminică, 16 august 2020, credin-cioșii Parohiei Șomoșcheș, după 42 deani de slujire în această parohie s-audespăr]it de Părintele Moise Nica și auprimit pe noul paroh, Preotul SebastianBuntean.Cu acest prilej, Părintele AdrianZaha, protopop al Ineului, a mul]umitPărintelui Moise Nica pentru întreagaactivitate depusă cu timp și fără timp înslujba bisericii, pentru cei 26 de ani deactivitate ca Protopop al Ineului și cei42 de ani de slujire în parohiaȘomoșcheș și l-a instalat pe noul preotparoh. Acestuia i-a înmânat Sfân-ta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheilebisericii, adresându-i la fiecare dinacestea printr-o pildă îndemnuri pentrumisiunea preo]ească.Seară cultural-artistică în Parohia Sânnicolau MicÎn seara zilei de 09 august 2020,frumoasa curte a bisericii parohialedin Sânnicolau Mic a fost plină decopii, tineri, părin]i și bunici. Eveni-mentul a avut loc cu sprijinul Părin-telui Gheorghe Gligor si al tinerilordin parohie. Seara, dedicată copiilor,a început cu un program de poveșticreștine și tradi]ionale interpretate decătre actri]a creștină Giorgiana Popan.După o pauză dulce și binemeritată,copiii s-au jucat și au alergat prinpreajma bisericii, iar la final, curteanoastră s-a transformat într-un miccinema în aer liber, cei mici vizionândfilmul animat “Ups! Am pierdutarca”.Evenimentul s-a încadrat în temat-ica Anului omagial dedicat ,,Pastora]ieipărin]ilor si copiilor”, reușind încondi]ii speciale, să readucă aproapede biserică comunitatea noastră.Lansarea Proiectului,,Masa pe ro7i pentru buniciidin comunitate” al Arhiepiscopiei AraduluiMar]i, 18 august 2020, în curteaFacultă]ii de Teologie Ortodoxă dinArad a avut loc lansarea Proiectuluisocial ,,Masa pe roKi pentru buniciicomunităKii”, în prezen]a ierarhilorarădeni. Proiectul are ca obiectivreducerea numărului de persoanevârstnice aflate în situa]ii de vulnera-bilitate din Arad, prin dezvoltareaactivită]ii Cantinei „Sfântul Nicolae”ca centru de preparare și distribuire ahranei pentru persoane aflate în riscde sărăcie pentru a deservi 170 devârstnici. Continuare în pagina 8

Pagina 7 August 2020
Actualitate eparhială – August 2020



August 2020 Pagina 8

Comitetul de redacţie: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Dr. TIMOTEI SEVICIU – preşedinte;Preasfinţitul Părinte Dr. EMILIAN CRIŞANUL, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului - vicepreşedinteProtos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural, redactor responsabil; Arhim. Dr. Teofan Mada, vicar administrativ; Pr.Dr. Vasile Cucu, secretar eparhial – membriEditura: Arhiepiscopia Aradului, Arad, 310084, Str. Episcopiei nr. 60-62, Tel.: 0257–281856 ISSN 1220 – 8531,  ISSN-L 1220 – 8531 Tehnoredactare: Daniel AlbuArticolele pentru Revista Biserica şi Şcoala se trimit pe următoarea adresă de e-mail: bisericasiscoala1877@gmail.com PREŢ 3 LEI

Duminică, 02 august – A slujitSfânta Liturghie arhierească înCatedrala arhiepiscopală din Arad,rostind un cuvânt de învă]ătură.MarKi, 06 august – A săvârşitSfinta Liturghie, la MănăstiriiHodoş-Bodrog, predica având titlul,,ÎnfrumuseDarea fiinDei omenești”(cf. II Petru 1, Mt.17). După săvâr-şirea Sfintei Liturghii, Chiriarhularădean a oficiat o slujbă de pome-nire pentru vrednicul de amintireepiscop al Aradului, Visarion Aşti-leanu, la 36 de ani de la trecerea lacele veşnice, în anul 1984, tocmaila acest mare praznic.Duminică, 09 august – A săvâ-rșit Sfânta Liturghie la Catedralaarhiepiscopală din Arad, predicafiind pusă sub titlul ,,Corabia Bise-ricii” (cf. I Cor. 3; Mt. 14). Încadrul slujbei, Înaltpreasfin]ia Sa asăvârșit hirotonia întru diacon atânărului Adrian Ichim, acestaurmând a fi hirotonit preot peseama Parohiei Sânpaul, Protopo-piatul Arad.Miercuri, 12 august – A săvâ-rșit Sfânta Liturghie la Catedralaarhiepiscopală din Arad. În cadrulslujbei, Înaltpreasfin]ia Sa a săvâ-rșit hirotonia întru preot a diaconu-lui Adrian Ichim, pentru Parohia

Sânpaul, Protopopiatul Arad şiîntru diacon a tânărului Flavius-Gheorghe Lazea, pe seama Paro-hiei Iermata, Protopopiatul Ineu.La finalul slujbei, Chiriarhul ară-dean i-a hirotesit duhovnici pepreoţii: Sebastian Buntean, Paro-hia Şomoşcheş, Daniel Sbârcea,Parohia Agrişu Mic şi AdrianIchim, Parohia Sânpaul.Sâmbătă, 15 august – A slujitSfânta Liturghie la MănăstireaHodoş-Bodrog, predicând despre,,Preacinstirea Maicii Domnului”,(cf. Filip. 2; Lc. 10). Duminică, 16 august – A fostprezent în Catedrala arhiepiscopa-lă din Arad, predica fiind pusă subtitlul „Conștientizarea îndatoriilorfamiliale” (cf. I Cor. 4; Mt. 17). Încadrul slujbei, Înaltpreasfin]ia Sa asăvârșit hirotonia întru preot a dia-conului Flavius-Gheorghe Lazea,pe seama Parohiei Iermata, Proto-popiatul Ineu și întru diacon atânărului Flavius-Ioan David peseama Parohiei Seliște, Protopo-piatul Ineu. La finalul slujbei, Chi-riarhul arădean a hirotesit duhov-nic pe preotul Flavius-GheorgheLazea.Duminică, 23 august – a săvâ-rșit Slujba de sfin]ire a bisericii pre-

cum și Sfânta și DumnezeiascaLiturghie în Parohia OrtodoxăRomână Vânători, ProtopopiatulArad, predica având ca titlu „Drep-tatea divină” (cf. I Cor. 9, Mt. 18).La finalul slujbei, a săvârșit hirote-sia întru iconom a preotului Adrian– Ioan Han]iu.Sâmbătă, 29 august – A slujitSfânta Liturghie arhierească laMănăstirea Hodoş-Bodrog, predi-când despre ,,Valoarea omului”,(cf. Fp. Ap. 13; Mc. 6). Cu acestprilej, înainte de Sfânta Liturghie,Chiriarhul arădean a sfin]it cu Sfân-tul și Marele Mir un număr de 11antimise necesare bisericilor dineparhie.Duminică, 30 august – a săvâ-rșit Sfânta Liturghie arhierească înParohia Ortodoxă Română Bujac,Protopopiatul Arad, predica fiindpusă sub titlul „BogăDia tinereDii”(cf. I Cor. 15, Mt. 19). În cadrulslujbei, Chiriarhul arădean a hiro-tonit pe diaconul Flavius-IoanDavid întru preot pe seama Paro-hiei Seliște, Protopopiatul Ineu.Noul hirotonit întru preot a fosthirotesit la finalul slujbei întruduhovnic. Pr. Dr. Vasile Cucu – Secretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinKitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, August 2020

Urmare din pagina 7Proiectul are o durată de 30 luni șieste cofinan]at din Fondul Social Euro-pean prin Programul Opera]ional Cap-italul Uman 2014-2020, Axa prioritara4 – Incluziunea socială și combatereasărăciei, Domeniul Major de Inter-ven]ie 4.4. – Reducerea numărului depersoane apar]inând grupurilor vulner-abile prin furnizarea unor serviciisociale/medicale/socio-profesionale deformare profesională adecvate nevoilorspecifice în vederea integrării socio-profesionale.Valoarea totală eligibilă a proiec-tului este de 2.742.882,60 lei, toatăsuma reprezentând asisten]ă financia-ră nerambursabilă.Proiectul va func]iona 30 de luni,iar persoanele aflate în incapacitate dea-și asigura traiul zilnic vor fi identifi-cate atât prin resursele proprii aleArhiepiscopiei cât și cu sprijinulDGASPC Arad.În cadrul conferin]ei de astăzi, aufost prezentate pe larg obiectivele,activită]ile și indicatorii proiectului pre-cum si rezultatele anticipate pentrubeneficiarul – Arhiepiscopia Aradului– cât și modalită]ile în care se doreștedezvoltarea serviciului, promovareaacestuia, acordarea sprijinului comu-nită]ii locale, dezvoltarea de partener-iate cu marile lan]uri de magazine, înfi-in]area unei platforme de dona]ii șiîncheierea de parteneriate cu actorii rel-evan]i de pe pia]a regională: firme,institu]ii publice și societatea civilă.,,Tinerii – viitorul Ortodoxiei”în Parohia PrunișorÎn contextul „Anului omagial alpastora]iei părin]ilor și copiilor și aAnului comemorativ al filantropilorortodocși români”, tinerii din grupul

catehetic „Sfântul Stelian” din ParohiaPrunișor au invitat la rugăciune șicomuniune pe prietenii lor din ParohiaGroșeni.Astfel, la ini]iativa preotului parohAvram Florin Ioan și prin colaborareapărintelui Radu Sas de la ParohiaGroșeni, s-au pus bazele organizăriiunei școli de vară intitulată „Tinerii-viitorul Ortodoxiei”.Activitatea educativă a avut loc înziua de 22 august 2020 debutând cu„Rugăciunile dimine]ii” apoi cudiverse activită]i sportive, educative șireligioase care au contribuit la dez-voltarea spiritului de comunicare din-tre cele două parohii. Copiii au învă]atsă muncească împreună, să îșicunoască limitele dar și puterile.Fiecare echipă a dat dovadă de cre-ativitate prin realizarea unor miciscenete în care unii dintre ei au prezen-tat: „ Pilda Samarineanului milostiv”pentru a reliefa importan]a pe care o aredragostea și ajutorarea aproapelui; al]iiau expus întâmplări concrete din salade clasă a unei școli, pentru a trage unsemnal de alarmă în ceea ce priveșteeducarea noilor genera]ii si respectulfa]ă de cadrele didactice care esteesen]ial; o altă echipă a compus opoezie încântătoare legată de eveni-mentul de astăzi care cu siguran]ă varămâne peste ani și ani; iar ceilal]i aucântat pricesne închinate Maicii Dom-nului. La lăsatul serii, marea bucurie acopiilor a fost prilejuită de aprindereacelebrului foc de tabără în jurul căruiaau cântat cântece patriotice și reli-gioase, ba mai mult de atât, a avut locși o tombolă în care fiecare participanta primit câte un mic dar. Copiii și tiner-ii au fost răsplăti]i cu diplome, medalii,un catehism ortodox și câte un trofeupentru fiecare echipă în func]ie de locul

pe care l-a ocupat în clasament. Dinmărturiile, zâmbetele și satisfac]ia lorconstat că întâlnirea de astăzi a avutun impact deosebit care a marcat însufletul lor dorin]a și nerăbdarea de aparticipa și la edi]ia a II-a pentru aînvă]a lucruri noi, și a face cunoștin]ăcu cât mai mul]i tineri care pe viitor potforma o legătură neîntreruptă împlinindgraiul de a aur al Regelui Solomon„Prietenul iubește în orice vreme iar innenorocire e ca un frate”(Pilde 17,17).Ac7iune socială pentru tineriîn parohiile arădene Bon7ești,Prunișor, Iercoșeni și BuhaniZilele trecute, copiii și tinerii dincuprinsul Parohiilor Bon]ești, Prunișor,Buhani (Protopopiatul Sebiș) și Ier-coșeni (Protopopiatul Ineu), au fostprincipalii beneficiari ai unei ac]iunisociale prin care li s-a distribuit lapteșcolar.Ac]iunea s-a derulat prin colabo-rarea preo]ilor parohi ai parohiilor maisus amintite și Asocia]ia „Îngeri pentruSuflete”, reprezentată prin tânăraarădeancă – Alexandra Timar, care apus la dispozi]ie, cu multă generozi-tate, laptele spre a fi distribuit cătretinerii proveni]i din familiile vulnera-bile.Ac]iunea derulată în contextul„Anului omagial al pastora]iei părin -]ilor și copiilor și a Anului comemora-tiv al filantropilor ortodocși români”,face parte din cadrul unei colaborăricu caracter social, derulată în mod con-stant pe parcursul ultimilor ani încuprinsul parohiilor amintite cu spri-jinul Asocia]iei „Îngeri pentru Suflete”.Daruri din străinătate în Parohia Roșia NouăÎn perioada 16 – 22 august 2020 înParohia Ortodoxă Română Roșia Nouă

și Obârșia, Protopopiatul Lipova, s-audesfășurat ac]iuni de împăr]ire a unorajutoare umanitare sosite în aceastăparohie prin bunăvoin]a și implicareafamiliei Cojocaru Florentin-Emilian șiMaria-Lenu]a, originari din RoșiaNouă, stabili]i în Germania, și a dom-nului Romeo din Passau, Germania.Familia Cojocaru s-a stabilit de maibine de un an de zile în orașul Wald-kraiburg din Germania, însă inima lora rămas mereu aici în ]ară, și mai alesîn satul Roșia Nouă, unde au lăsat buni-ca, părin]ii și pe to]i cei dragi ai lor.Prin păstrarea unei bune rela]ii cupreotul paroh Cătălin Crave] au decissă își aducă ajutorul lor pentru per-soanele din această parohie, astfel că aureușit să trimită în satele Roșia Nouă șiObârșia mai multe pachete cu produsevestimentare și de încăl]ăminte pentruadul]i și copii, sau diferite jucării pen-tru cei din urmă. Totodată prinbunăvoin]a și implicarea acestei min-unate familii și Școala Generală ,,SabinDrăgoi ” din comuna Petriș a benefici-at de donarea a peste 40 de bănci pen-tru elevii acestei școli.Au fost împăr]ite produsele mai susamintite pentru un număr de peste 25de familii din satele Roșia Nouă șiObârșia. Cuvânt de alese mul]umiripentru acest gest frumos făcut de cătrefamilia Cojocaru a fost adus de cătredirectorul Școlii Generale ,,Sabin Dră-goi ” din comuna Petriș domnul FaurȘtefan pentru dona]ia făcută școlii, pre-cum și de către preotul paroh CătălinCrave] pentru tot ajutorul umanitaracordat credincioșilor parohiei, rugân-du-L pe Bunul Dumnezeu să le răs-plătească pentru jertfă și strădanie și săle călăuzească pașii vie]ii spreîmplinirea marilor dorin]e!

Activitate educa7ionalăîn Parohia Sânnicolau MicÎn seara zilei de 23 august 2020,după slujba Vecerniei, în curtea bis-ericii parohiale Arad-Sânnicolaul Mic,aproape 50 de copii au participat la oactivitate inedită.Pe o panză specială de 8 m fiecarecopil a pictat îngerul său păzitor, subatenta îndrumare a pictorilor bisericeștiAlin și Carla Pater. Ac]iunea a fosttrăită la intensitate maximă de copii,părin]i și bunici. Pânza cu 50 de îngeripicta]i a fost expusă pe un perete exte-rior din proximitatea bisericii parohialepentru a fi vizualizată de credincioșiiparohiei noastre.,,Povești cu păpuși”în parohiile Dorgoș și Zăbal7În seara zilei de 30 august 2020,după slujba Vecerniei, în curtea bis-ericii parohiale Dorgoș, ProtopopiatulLipova, aproape 30 de copii au partic-ipat la o piesă de teatru cât și la unelejocuri interactive alături de membriitrupei de teatru Piticot din Arad. Copi-ii au vizionat piesa de teatru intitulată„Hansel și Gretel”. Mai apoi to]i copi-ii au primit prajitură și sucuri.Tot de o piesă de teatru, cât și decântece și jocuri s-au bucurat și copiiidin parohia Zăbal], Protopopiatul Lipo-va, unde preot paroh este UngureanuCristian, aici participând un număr deaproximativ 30 de copii.Activitatea s-a desfășurat încadrul Proiectului „Povești cu păpuși”finan]at de Consiliul Jude]ean Aradprin Centrul Cultural Jude]ean Arad,având ca obiectiv parohiile defa-vorizate cultural.(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro)
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