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La împlinirea celor 13 ani de laîntronizare, Preafericitul PărintePatriarh Daniel a îndemnat la mulţu-mire permanentă lui Dumnezeu, pentrucă „trăim permanent din ajutorul,milostivirea Lui şi simţim binecu-vântarea Sa”.Patriarhul a mărturisit că în aceastăperioadă de misiune patriarhală a simţit„binecuvântarea lui Dumnezeu”, maiales prin „lucrarea în comuniune”:„ceea ce am făcut împreună cu mem-brii Sfântului Sinod, ajutaţi fiind decler şi de credincioşi, dar şi deautorităţile centrale şi locale de stat,spre binele poporului român”.„Aceşti ani de slujire ne-au arătatcă atunci când ne ascultăm reciproc şiascultăm împreună de Hristos Domnul,rezultatul acestor ascultări smerite setransformă în lucrări vizibile şitrainice. De aceea, am constatat călucrarea Sinodului împreună a fost şirămâne cea mai mare binecuvântarede la Dumnezeu”, a apreciat Preaferi-cirea Sa.În cuvântul rostit în Catedrala Patri-arhală, după Sfânta Liturghie şi slujbade Te Deum, Părintele Patriarh aprezentat efectele ridicării la rang dearhiepiscopie în anul 2009 a mai mul-tor episcopii. „Au intensificat activi-tatea pastorală, misionară, edilitară,încât orice treaptă nouă ridicată înviaţă, cum spunea Nicolae Iorga, esteun nou altar de jertfă”.El a vorbit şi despre schimbărileaduse de înfiinţarea, în timpul mandat-ului său patriarhal, de noi eparhii înstrăinătate.Au arătat că Biserica trebuie să seocupe nu numai de credincioşii carerămân în ţară, dar şi de cei care au ple-cat în străinătate. „Cei care sunt maideparte spaţial de noi trebuie să simtămai multă dragoste părintească şifrăţească din partea Bisericii mame”,a afirmat Patriarhul, care a explicat căacest rol revine „ierarhilor şi cleruluidin afara graniţelor ţării şi celor dindiaspora occidentală”.

Lucrarea desfăşurată în şcolile teo-logice şi cu profesorii de religie a fostdescrisă ca fiind „o bucurie şi o marebinecuvântare”. „Profesorii au fostîntotdeauna dornici să transmită cred-inţa noii generaţii, dar în acelaşi timpşi să formeze caractere, să-i înveţe pecopii să preţuiască iubirea faţă deDumnezeu, faţă de părinţi, învăţători şiprofesori, dar şi faţă de semenii lor”.Patriarhul a făcut referire şi la crizade sănătate cauzată de noul coronavirusşi a precizat ce putem învăţa din aceastăexperienţă.„În mod special, s-a văzut binecu-vântarea lui Dumnezeu în încercareaprin care am trecut în timpul stării deurgenţă. S-a văzut necesitatea unei pas-toraţii inedite şi anume, dacă până lastarea de urgenţă credincioşii veneaula biserică şi se întâlneau cu preoţii,acum preoţii au mers la casele credin-cioşilor mireni. Le-au dus sfintele paşti,lumina de Înviere şi ajutoare uman-itare”.„Această încercare a făcut ca pre-oţii să preţuiască şi mai mult prezenţacredincioşilor la biserică după ce a atrecut starea de urgenţă şi s-a permisvenirea credincioşilor să participe laslujbele bisericii”, dar a condus şi la„apreciere din partea credincioşilormireni”.

„Prin această experienţă, con-statăm că adesea prin cruce vine bucu-ria. După ce am trecut prin încercări şiam arătat fidelitate faţă de Hristos şiBiserica Sa, simţim şi bucuria regăsirii,reîntâlnirii şi a unei cooperări mai pro-funde”, a subliniat PatriarhulRomâniei.Patriarhul a concluzionat: „Numaiîmpreuna-lucrare sinceră, cu credinţă,însoţită de smerita dărnicie, spiritualăşi materială, ne ajută să simţim binecu-vântarea lui Dumnezeu şi bucurialucrării cu harul Preasfântului Duh”.„De aceea, mulţumim lui Dum-nezeu şi tuturor celor care rămân încomuniune, lucrează în comuniunepentru Biserică şi popor şi vor dobân-di mântuirea în comuniune cu Preas-fânta Treime şi cu sfinţii lui Dumnezeu,spre bucuria noastră, a tuturor”.Despre realizările Bisericii subcoordonarea Patriarhului Daniel șiimpactul lor asupra societăcii a vorbit,în numele membrilor Sfântului Sinod,Episcopul Visarion al Tulcii.„Au trecut 13 ani de bucuriiduhovniceşti, de împliniri, dar şi deîncercări, ani în care viaţa Bisericiinoastre străbune s-a schimbat în chipdesăvârşit. 13 ani au trecut ca 13 zile,pentru că au fost ani plini de muncă,plini de devotament şi de dăruire pen-

tru binele Sfintei noastre Biserici şi apoporului român celui dreptcredin-cios”.Preasfinţitul Părinte Visarion a reit-erat importanţa şi rolul componentelorCentrului de Presă Basilica, înfiinţat lamai puţin de o lună după întronizareaPatriarhului Daniel, pe care le-a numit„operă de apostolat în sânul Bisericiinoastre străbune”.Despre Catedrala Naţională, unuldintre proiectele de referinţă ale Patri-arhului Daniel, Episcopul Tulcii a spuscă aceasta „va vorbi peste veacuridespre trăinicia credinţei ortodoxe peaceste meleaguri şi de dragostea şijertfelnicia” actualului Patriarh alRomâniei.Episcopul Visarion a asemănatcrucea care va fi aşezată pe Turla Pan-tocrator a Catedralei Naţionale cucrucea de pe Muntele Caraiman.„Aţi mutat Munţii Carpaţi înmijlocul cetăţii lui Bucur prin aceastămăreaţă catedrală care este un semn alperenităţii, al credinţei şi al neamuluinostru românesc”.El a notat: „Gândul marelui patri-arh unificator de ţară Miron Cristea s-a întruchipat în realizarea de excepţiea Preafericirii Voastre”.Între realizările din cei 13 ani, PSVisarion a amintit grija faţă de mănă-stiri, lăcaşurile de închinare, faţă de clerşi credincioşi. „Nu i-aţi uitat nici peromânii din străinătate, pentru căîndată după venirea Preafericirii Voas-tre aţi înmulţit numărul parohiilor şieparhiilor din ţară, dar şi din străină-tate, trimiţând acolo ierarhi dinamici şitineri care au făcut muncă de aposto-lat şi jertfă”.Ierarhul a adăugat că PatriarhulDaniel a arătat o grijă deosebită faţăde tineret, faţă de elevi şi faţă de şcolari,„impulsionându-ne şi pe noi membriiSfântului Sinod şi pe preoţi şi credin-cioşi să participăm cu toţii latemeluirea relaţiei frăţeşti, aşa cum afost dintotdeauna, dintre Biserică,Şcoală, Societate şi Familie”.

„Cu zelul duhovnicesc care vă car-acterizează”, a mai spus PărinteleEpiscop, „aţi îndemnat şi îndemnaţimereu să fim în sprijinul celor care seaflă în încercări, necazuri şi suferinţe”.Conform Episcopului Visarion,Patriarhul României a primit putereapentru împlinirea lucrării încredinţatedin „rugăciunea smerită” şi „credinţaputernică” primită de la părinţiiPreafericirii Sale, familia învăcătoruluiAlexie și Stela Ciobotea. „Credinţă pecare aţi fructificat-o şi iată şi princuvânt şi prin faptă o arătaţi ca unadevărat părinte al tuturor creştinilorortodocşi români”.„Mulţumindu-i smerit lui Dum-nezeu şi lui Hristos Domnul pentrudarurile revărsate vreme de 13 aniasupra sfintei noastre Biserici, asupraPreafericirii Voastre şi asupra poporu-lui român dreptcredincios, se cuvineacum cu toţii – ierarhi, preoţi şi cred-incioşi – să dăm slavă lui Dumnezeu şisă ne rugăm ca şi de astăzi înainte să văîntărească cu putere în aşa fel încât princuvânt şi cu putere multă şi prin faptăa iubirii jertfelnice să fie preamăritnumele Tatălui nostru cel din Ceruri,iar noi să spunem smerit rugăci-unea: Întâi pomeneşte, Doamne, pePreafericitul Părintele nostru Daniel,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,pe care îl dăruieşte sfintelor Tale bis-erici în pace, întreg, cinstit, sănătos,îndelungat în zile, drept învăţândcuvântul adevărului”, şi-a încheiatcuvântul Episcopul Tulcii.În 12 septembrie 2007, Preaferi-cirea Sa a fost ales în demnitatea deArhiepiscop al Bucureştilor, Mitro-polit al Munteniei şi Dobrogei şiPatriarh al Bisericii OrtodoxeRomâne, şi a fost întronizat în 30 sep-tembrie 2007 în Catedrala patriarhalădin Bucureşti.Sursa: https://basilica.ro/patriarhul-la-13-ani-de-la-intronizare-sa-multumim-perma-nent-lui-dumnezeu-pentru-ca-traim-permanent-din-milostivirea-lui/

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române – 13 ani de la întronizare 

Cu dragoste părintească, binecu-vântăm pe toţi elevii, părinţii, învăcăto-rii şi profesorii din învăţământul preu-niversitar, la începutul anului şcolar2020-2021.Sfântul Sinod al Bisericii Ortodo-xe Române a declarat anul 2020 Anomagial al pastoraţiei părinţilor şicopiilor. Prin această iniţiativă, suntajutaţi atât părinţii, cât şi copiii să cul-tive reciproc iubirea în familie şi săpreţuiască credinţa şi educaţia, ca fiindprincipalele lumini ale vieţii în socie-tate. Educaţia este prioritatea funda-mentală a oricărei societăţi care doreş-te dezvoltarea spirituală şi prosperita-tea materială a poporului. Îndezvoltarea unei educaţii autenticepentru viaţă, Familia, Biserica şi Şcoa-la sunt chemate să ofere copiilor aju-torul necesar dezvoltării lor atât în planpersonal, cât şi comunitar, dupăîndemnul înţeleptului rege Solomon:

„Păzeşte, fiule, povaţa tatălui tău şi nulepăda îndemnul mamei tale... Căpovaţa este un sfeşnic bun şi legea olumină, iar îndemnurile care dau învă-ţătură sunt calea vieţii” (Pildele luiSolomon 6, 20, 23). Într-o lume marcată de tendinţeideologice individualiste şi seculari-zante, care slăbesc unitatea familiei şipacea socială, este esenţială cultivareaunei legături statornice şi a unei coope-rări rodnice între Familie, Biserică şiŞcoală.În Familie şi în Biserică, părinţiitrupeşti şi duhovniceşti sunt chemaţisă-i înveţe pe copii iubirea faţă deDumnezeu şi de semeni, prietenia,solidaritatea, hărnicia, dărnicia şi recu-noştinţa, să îi încurajeze să descoperebucuria jocului şi a cunoaşterii, dar şifrumuseţile naturii şi ale culturii româ-neşti. La Şcoală, profesorii care predaudiferitele discipline de învăţământ suntapreciaţi când oferă elevilor o învăţa-

re motivantă, activă şi creativă. Pelângă cunoştinţe necesare promovăriiexamenelor naţionale, o şcoală bună îiînvaţă pe copii şi tineri să cultive liber-tatea şi responsabilitatea, dar şi săcunoască valorile spirituale şi cultura-le, româneşti şi europene.

Din cauza pandemiei, începutulacestui an şcolar are loc într-o perioa-dă foarte dificilă, privind sănătateaindividuală şi colectivă. De aceea, înspecial la şcoală trebuie respectatecu multă atenţie regulile sanitare deprotejare a sănătăţii elevilor şi a

cadrelor didactice. Precum în aniiprecedenţi, şi la începutul acestui nouan şcolar, parohiile vor continua săajute cu rechizite şcolare pe elevii dinfamiliile defavorizate. Acest ajutormaterial se adaugă la cele 5000 detablete oferite deja de Biserica noas-tră multor copii din zone defavoriza-te. Cu prilejul începutului anului şco-lar 2020-2021, ne rugăm lui Dumnezeusă îi ocrotească pe toţi elevii, părinţii,învăţătorii şi profesorii, să le dăruiascăsănătate şi mult ajutor, pace şi bucurie,pentru ca lucrarea lor să fie o binecu-vântare pentru familie, şcoală şi pentruîntreg poporul român. † DANIELPatriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne*Mesajul Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, la începutul anului școlar2020-2021

Binecuvântare pentru familie şi şcoală la început de an şcolar*



S-au dat multe definicii de-alungul timpului familiei. Este greuînsă să cuprinzi    într-o paradoxalădefinicie viaca unei familii, cu toateproblemele ei, cu toate preocupări-le ei. În încelesul comun, familia estedefinită, nu fără oarecare dreptate,,,celula de bază a societăcii”. Potri-vit învăcăturii creștine, familia tre-buie văzută ca o ,,misiune a Biseri-cii” sau, după cunoscuta expresie aSfântului Ioan Gură de Aur, ca,,biserica de acasă”. O frescă dincatacomba Sfântului Calist alRomei îl reprezintă pe bărbat cumâna întinsă asupra ofrandei, cele-brând Euharistia; în spatele său seroagă femeia, cu mâinileîncrucișate. Este o reprezentare câtse poate de elocventă a chemăriiecleziale a familiei.Sfânta Scriptură a VechiuluiTestament se deschide cu facerealumii, încununată nu întâmplător,cu actul creării primei familii, „Şi azis Dumnezeu: Să facem om dupăchipul şi după asemănarea Noastră,ca să stăpânească peştii mării,păsările cerului, animalele domesti-ce, toate vietăţile ce se târăsc pepământ şi tot pământul! Și afăcut Dumnezeu pe om după chi-pul Său; după chipul lui Dumnezeul-a făcut; a făcut bărbat şi feme-ie”(Fac. 1, 26-2). Noul Testament,tot la început vorbește de primaminune a Mântuitorului săvârșită cuprilejul unei nunci în Cana Galileii.Sensul prezenţei Sale la Cana va fidezvăluit mai târziu când senumeşte pe Sine “Mirele”, atuncicând vorbeşte despre împărăţia luiDumnezeu. Considerându-se mire,Iisus nu se confundă cu un bărbatobişnuit, ci se reprezintă ca MireleBisericii, modelul absolut pentrulegătura dintre Bărbat şi femeie,prin căsătorie. Încelegem, astfel, dece în Noul Testament se vorbeștedespre Hristos ca despre un ,,Mire”,,,Mireasa” fiind Biserica (In 3,29;Ef. 5, 21-32). Hristos și Bisericadevin, așadar, modelele de iubiredesăvârșită pentru bărbat și femeie,unici prin binecuvântarea  lui Dum-nezu. Scrierile Sfincilor Părinci des-criu familia ca pe o ,,casă a Dom-nului” (Clement Alexandrinul), cape o ,,mică biserică” sau ,,bisericade acasă” (Sfântul Ioan Gură deAur). Nu întâmplător, primele bise-rici în care s-au săvârșit sfinteleslujbe au fost amenajate în casele

creștinilor evlavioși. Încelegem deaici că Hristos este prezent, deodată,în biserică și în familie.Teologia morală învaţă cătrăsăturile fundamentale ale fami-liei creştine sunt unitatea şi indiso-lubilitatea. În cadrul familiei, unbărbat nu poate avea decât o sin-gură femeie, poligamia nefiindadmisă de Biserică, deoarece Dum-nezeu i-a creat omului o singurăfemeie, şi nu mai multe. Unitateafamiliei o avem chiar de la începu-tul creaţiei: „De aceea va lăsa omulpe tatăl său şi pe mama sa şi se vauni cu femeia sa şi vor fi amândoiun trup“ (Fac. 2, 24). Unitatea duceîn mod firesc la complementaritateadintre bărbat şi femeie în cadrulfamiliei. În Noul Testament, estelămurită problema indisolubilităţiifamiliei prin dialogul pe care-lpoartă Mântuitorul Hristos cu fari-seii: „... ceea ce a unit Dumnezeu,omul să nu despartă... căci din pri-cina învârtoşării inimii voastre v-adat voie Moise să vă lăsaţi femeile,dar la început n-a fost aşa“ (Mat.19, 5-9), arătând că pentru incapa-citatea poporului evreu de a înţele-ge superioritatea monogamiei, Pro-rocul Moise a admis despărţireasoţilor. Taina Nunţii îi invită pe ceicăsătoriţi la responsabilitate reci-procă, care - ne spune părinteleDumitru Stăniloae - duce la o spiri-tualizare treptată a legăturii dintreei. Din această perspectivă, la polulopus, infidelitatea conjugală - „dra-gostea minţită“ - îi transformă peoameni în obiecte ale plăcerilor car-nale, deturnând înţelesul iubirii înfavoarea relaţiilor trupeşti, de aven-tură.În Ortodoxie, între iubire şijertfă se pune semn de egalitate.Nici o căsnicie nu are viaţă lungădacă nu se întemeiază pe iubire jert-felnică. Ce înseamnă să te jertfeştipentru celălalt? Sfântul ApostolPavel le spune efesenilor:„bărbaţilor, iubiţi pe femeile voas-tre, după cum şi Hristos a iubitBiserica şi s-a dat pe sine pentruea“ (Ef. 5, 25). Pentru a reuşi încăsnicie e necesar să existe dorinţăde transformare din partea amându-rora. Fiecare membru al cupluluifamilial, înainte de căsnicie, are unfel de a fi al lui. Dacă modul deviaţă deprins în timpul copilăriei şiadolescenţei nu este conform cu sta-rea de jertfelnicie, trebuie efort pen-tru a renunţa la această sumă de obi-

ceiuri rele. Tocmai aceastăstrăduinţă ne face mai sensibili şimai atenţi faţă de partenerul deviaţă. Grija, activităţile, precum şiodihna, relaxarea, din cadrul fami-liei, toate se fac împreună. Dacă peacest fond apar şi pruncii - darul luiDumnezeu oferit familiei, iubireaîntre soţi creşte, se maturizează şi seadânceşte permanent în drumul eicătre mântuire. În acest orizontpoate fi înţeleasă Evanghelia de laCununie, în care auzim că Mântui-torul a transformat apa în vin.Această preschimbare este unîndemn către tinerii căsătoriţi de a-şi transforma fiecare egoismul săuîn iubire jertfelnică spre celălalt.Dacă familia creştină păstrează cusfinţenie dreapta credinţă şi esteiubitoare de Dumnezeu, de rugăciu-ne, de biserică şi de toate cele sfin-te, ea formează cea mai tare cetateşi obşte duhovnicească de pepământ. O asemenea familie, for-mată din părinţi credincioşi, în modsigur va avea şi copii buni, sănătoşi,ascultători şi binecredincioşi.Numai trăind în marea familie aBisericii lui Hristos şi într-o familiecu adevărat creştină, omul rezistămai uşor în faţa ispitelor de tot felulşi a greutăţilor vieţii, biruind sin-gurătatea şi tristeţea care îl lovescaşa de mult pe pământ.Din păcate în prezent familiacreștină trece printr-un proces dedesacralizare și descompunere,situacie mai pucin prezentă, pânăacum, în spaciul românesc. Motive-le sunt multe, între acestea cele eco-nomice ocupă un loc important. Înlupta pentru supraviecuire, sau pen-tru un trai mai bun, părincii pleacă la

muncă în străinătate lăsându-șicopiii în cară. Situaciile în care copi-ii sunt separaci de părinci pun unnumăr foarte mare de probleme. Înaceste cazuri rolul de părinte esteasigurat de către bunici sau de cătrealte rudenii, uneori chiar de cătrecunoscuci, fără a avea garancii căpersoanele respective pot să asigu-re îngrijire, supraveghere și suscine-re corespunzătoare. În cele mai feri-cite cazuri, părincii sunt în situaciade a comunica cu copiii prin inter-mediul telefonului și internetului,iar întălnirile directe au loc doar încâteva săptămâni dintr-un an.Atunci când părintele își întâlneștecopiii, nu mai poate să-și asumerolul de părinte educator, având sta-tutul de părinte musafir, careîncearcă să compenseze absencaprin cadouri.Un alt motiv important îlconstituie contactul cu familiasecularizată, din spaciul european, alcărui fel de a viecui a fost luat dreptmodel. În societatea post-modernăîn care trăim constatăm din ce în cemai mult o serie de fenomene carevin să atenteze la valorile familieitradicionale. Divorcul, prin care seatentează la indisolubilitatea fami-liei, a devenit din ce în ce mai frec-vent. Concubnajul și infidelitateasocilor, care atentează la valoareafamiliei monogame, au devenitcomportamente aproape curente.Din familia ,,modernă”, a dispărutideea egalităcii complementate din-tre soci și a ideii de libertate res-ponsabilă a unui soc pentru viacaceluilalt soc. Se cultivă ideea de așa-zisă emancipare a femeii prin scoa-terea ei din universul feminin și

introducerea în conștiinca acesteia aunei mentalităcii care o masculini-zează, nu numai în îmbrăcăminte șicomportament, ci și în modul de agândi. Ca o consecincă a acesteiîncelegeri greșite se schimbă șimodalitatea în care se privesc oame-nii unii pe alcii în societatea deastăzi, la fel și în ceea de priveșteraporturile dintre bărbat și femeie,respectiv, soc și socie. Familia secu-larizată în lumea de astăzi a suferitmulte schimbări, din nefericire, nuîn bine. Au fost puse în circulacieidei care fac din familie altcevadecât ar trebui să fie, spaciul în caresocii trebuie să se respecte și să seprecuiască dintr-o iubire marcată deconștiinca că Dumnezeu îi vreaîmpreună.Pentru a regăsi valorile pierdutepe care le presupune și le oferăfamilia creștină, omul contemporanare nevoie de credincă vie, de comu-niune și de dragoste care dă sigu-rancă, de rugăciune, care să facă să-i crească responsabilitatea facă deceilalci membrii ai familiei, dar șicoresponsabilitatea tuturor mem-brilor familiei pentru valorile carefac din familie ,,Biserica din casă’’așa cum o numește Sfântul IoanHrisostom. Este nevoie de oîmprospătarea a învăcăturii Bisericiicu privire la familie, la rostul aces-teia, cu privire la ce reprezintădimensiunea socială a omului și amodului de comportare, ca bărbat șica femeie, ca soc, socie, tată șimamă. Se impune astfel necesita-tea ca Biserica și slujitorii ei săcaute și să găsească noi metode depastoracie privind familia creștină.Pr. Bogdan-Ioan TodBibliografie· Biblia sau Sfânta Scriptură,Edicie Jubiliară a Sfântului Sinod,tipărită cu binecuvântarea și prefacaPrea Fericitului Părinte Teoctis,Patriarhul Biserici Ortodoxe Româ-ne, Editura Institutului Biblic și deMisiune al Bisericii OrtodoxeRomâne, București 2011;· Bălan, Ioanichie, Arhimandri-tul Călăuză ortodoxă în familie șisocietate, Editura Mitropoliei Mol-dovei și Bucovinei, Iași, 1993; · Gordon Vasile Pr. Prof. Dr.Cateheze pastorale pe înOelesultuturor vol. I,  Editura Sophia,București, 2012; · Niţă Adrian Pr. Dr. Familiacreştină: iubirea desăvârşită estedarnică, în Ziarul Lumina, Nr. 51
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Provocările familiei creștine astăzi

În ziua de 29 septembrie 2020,în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”din Palatul Patriarhiei, sub președ-incia Preafericitului Părinte PatriarhDaniel, s-a desfășurat ședinca delucru a Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române, cu tema Pas-toraOia familiei creștine azi.Sfântul Sinod a apreciat că înacest an marcat sever de pandemie,Biserica și-a adecvat metodele salede pastoracie unei realităci dificile,transmicând mesajul Evanghelieiinclusiv în mediul on line.Totuși, s-a constatat insuficiencacomunicării mediatice în raport custarea de comuniune pe care credin-cioșii o trăiesc în mod firesc prinparticiparea fizică la viaca liturgică acomunităcii. De asemenea, telemu-nca și școala on line reprezintă doaro solucie provizorie, până ladepășirea stării provocate de pan-demie.

Închiderea școlilor a afectat sem-nificativ procesul educacional, eleviiși profesorii nefiind suficientpregătici pentru desfășurarea cur-surilor on line. De aceea, Patriarhia

Română, prin intermediul proiectu-lui Alege Școala! şi al eparhiilor, avenit în sprijinul elevilor şi cadrelordidactice din comunităţile dezavan-tajate, oferind acestora aproape

5.000 de tablete sau alte dispozitiveelectronice.binând cont de cele mencionate,Sfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne:Ia act de situaOia pastoraOieifamiliei în contextul pandemic actu-al și de acOiunile social-filantrop-ice întreprinse de Biserica Orto-doxă Română;Solicită tuturor parohiilor inten-sificarea activităOilor dedicate pas-toraOiei familiei, precum și culti-varea relaOiei dintre familie șiBiserică;Îi îndeamnă pe toOi credincioșiisă cultive, prin rugăciune și faptede caritate, educaOia creștină a copi-ilor și tinerilor, acordând sprijinspiritual și material mai ales famili-ilor defavorizate.De asemenea, Sfântul Sinod aluat act de următoarele reglementărilegislative recente:

Legea nr. 137/2020 pentrudeclararea lui Mihai Viteazul, Dom-nul bării Românești și alMoldovei și Principe al Transil-vaniei, martir și erou al naciuniiromâne. Ziua dedicată ceremoniilorpentru comemorarea domnitoruluia fost stabilită pe data de 27 mai afiecărui an.Legea nr. 138/2020 pentrudeclararea personajelor istoriceHorea, Cloșca și Crișan martiri șieroi ai naciunii române și pentrucomemorarea la data de 8 noiem-brie a Martirilor Români de laBeliș. Ceremoniile pentru comemo-rarea celor trei martiri și eroi, Horea,Cloșca și Crișan, se vor desfășuraîn fiecare an în ziua de 2 noiembrie,iar în ziua de 8 noiembrie a fiecăruian va fi comemorată Ziua MartirilorRomâni de la Beliș.Biroul de Presă alPatriarhiei Române

Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
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Argumente scripturisticeşi patristice
Prin Maica Domnului începelucrarea mântuirii noastre, ea fiindfemeia vestită în rai, prin care Dum-nezeu a coborât pe pământ şi a zdro-bit capul „şarpelui”, răsărindadevărata bucurie pe pământ.Biserica numeşte pe FecioaraMaria, Eva cea nouă. Spre deosebirede Eva, Ea s-a supus voinţei şi pla-nului divin, spunând: „Iată roabaDomnului, fie mie după cuvântulTău”. Totodată, ea este „uşa mântui-rii”, fiindcă prin ea, a venit în lumeMesia, care în grai omenesc ne-aspus care este sensul şi scopul vieţiinoastre; cum să trăim pentru acunoaşte adevărata fericire a vieţii1.Tatăl Sfintei Fecioare, Ioachim,era din neamul împărătesc al luiDavid, iar soţia sa Ana, din familiapreoţească a lui Aaron. Aceşti doisoţi au ajuns la adânci bătrâneţe fărăca să se fi învrednicit a avea vreuncopil. Ioachim, cu toate că-şi ducea laDumnezeu, darurile îndoite, ca uniubitor de Dumnezeu, era defăimatpe motivul că erau sterpi şi nu aveaucopii. El ducând jertfe la altar, se rugaca Dumnezeu să-l scape de aceastăruşine, iar Ana adeseori uda pămân-tul cu lacrimi, ca Dumnezeu să-i ridi-ce stârpiciunea.Într-una din zile, în care era praz-nic luminat la evrei, merse şi Ioa-chim cu Ana la Biserică, ducânddarurile cuvenite, însă acestea nu aufost primite. De aceea, mâhnindu-sela inimă, au ieşit din biserică ruşinaţi.Ioachim s-a dus în munte, iar femeialui Ana în grădină, şi se rugau culacrimi fierbinţi lui Dumnezeu:„Doamne, Dumnezeule, Tu cel cenumai cu cuvântul ai făcut cerul şipământul şi toate cele văzute şinevăzute; Cela ce ai binecuvântat peSara şi la bătrâneţe ai dat ei fiu peIsaac, iar din Ana cea stearpă ai făcutde s-a născut Samuil proorocul, dărod şi nouă, robilor Tăi, ridicându-ne ocara dinaintea oamenilor, căpruncul ce vom naşte, Ţie ţi-l vomînchina ca să-ţi slujească în toate zile-le vieţii sale”2.Văzând Dumnezeu lacrimile lor,le-a trimis răspuns prin arhanghelulGavriil că cererea lor a fost primită:„Iată jertfa lacrimilor voastre a fostbine primită în faţa lui Dumnezeu,care m-a trimis să vă spun că veţinaşte o fiică, din care va răsări lumi-na lumii!…”3. Aşa s-a născut Maria,viitoarea Sfântă Fecioară Maria, carea fost aleasă de Dumnezeu să fie „vasales”, ce va purta în pântece şi vanaşte pe Mântuitorul lumii, cumproorocise Isaia: „Iată, Fecioara, valua în pântece şi va naşte Fiu şi vorchema numele lui Emanuel” (Isaia 7,14).Sfântul Ioan Damaschin, încuvinte măreţe, ne arată din ce fel depărinţi s-a născut dumnezeiascaMaică: „O, doime a cinstitelor turtu-rele cuvântătoare, Ioachime şi Ano!Voi, păzind fireasca lege de curăţie,v-aţi învrednicit celor mai presus defire daruri dumnezeieşti, pentru căpe Fecioara, dumnezeiasca Maică,voi vieţuind cu dreaptă credinţă şicuvioşie, în omenească fire aţi născutşi aţi odrăslit pe cea mai înaltă decâtîngerii, pe fiica aceea ce şi pe îngeriacum stăpâneşte…”4. PreacurataFecioară este „floarea ce a răsărit dinpomul cel uscat, din pântecele celneroditor şi sterp şi a înnoit fireanoastră cea uscată;…floarea care aadus rod pe Hristos Domnul…”5.Sfântul Nicolae Cabasila făcândreferire la Ioachim şi Ana, spune:„Domnul a trebuit să pună început

nemuririi în viaţa celor muritori şi săpună în lucrare viaţa îngerească însufletele oamenilor şi, ca să spunemtotul, să unească pământul cu cerul…De ei a avut Dumnezeu nevoie ca denişte unelte şi împreună-lucrători aiiubirii Sale de oameni, pentru arevărsa în lume minunatul Său har6.
Atestări istorice alesărbătorii
Naşterea Maicii Domnului (8septembrie) numită în popor şi„Sfânta Maria Mică”, este primamare sărbătoare religioasă din anulbisericesc, în cinstea Sfintei Fecioa-re Maria. Ea se serbează în amintireanaşterii Fecioarei Maria din părinţiiIoachim şi Ana. După cum am arătatmai sus, cele patru Sfinte Evangheliinu ne dau prea multe amănunte des-pre viaţa Fecioarei Maria şi mai alesdespre naşterea şi copilăria ei, aceas-ta explicându-se prin faptul că figu-ra centrală a Noului Testament esteDomnul şi Mântuitorul nostru IisusHristos.Sărbătoarea aceasta, după uneleinformaţii istorice, s-a introdus maiîntâi în unele biserici orientale, pro-babil după Sinodul III Ecumenic(Efes, 431), în urma certurilor nesto-riene, din cauza introducerii ei7.În primele secole, datele despreoriginea acestei sărbători sunt foarteconfuze şi nesigure. Abia în secolulVII avem o ştire sigură despreaceastă sărbătoare, deoarece în acesttimp, Sfântul Andrei Criteanul(†720) compune două predici, pentrusărbătoarea Naşterii Maicii Domnu-lui şi un canon, care a ajuns până înzilele noastre8. Tot în acest secol, sepomeneşte despre această sărbătoareşi în biserica occidentală, deşi nuputem afirma nici la începutul secIX, că ea ar fi fost serbată în toatăbiserica occidentală9.După alte informaţii, acest praz-nic este considerat o veche sărbătoa-re creştină, care se păstrează de Bise-rică, înainte de schisma din 105410.
Teologia Praznicului
„Naşterea Ta, de DumnezeuNăscătoare, bucurie a vestit la toatălumea că din tine a răsărit Soareledreptăţii, Hristos, Dumnezeul nostru,şi, dezlegând blestemul, a dat bine-cuvântare şi, stricând moartea, ne-adăruit nouă viaţă veşnică” (troparulNaşterii Maicii Domnului).
Încă din primele veacuri, creşti-

nii, au început să o cinstească pe
Născătoarea de Dumnezeu ca pe
Maica lui Hristos, acordându-i o cin-
stire specială pentru toate treptele
vieţuirii ei, în mod deosebit după
Sinodul al III-lea Ecumenic, unde au
recunoscut-o ca fiind „în chip fun-
damental şi adevărat Θεοτόκο̋ –
Născătoare de Dumnezeu”. Prin ea,
Dumnezeu a rânduit din iconomie
Întruparea Fiului Său, şi aşa a mântuit
neamul omenesc de sub stăpânirea
diavolului, aducând din nou oame-
nii la starea originară şi chemându-i
la Împărăţia Lui cea veşnică.

Sfântul Nicodim Aghioritul scrie
că Naşterea Născătoarei de Dumne-
zeu a fost ceva măreţ, deoarece:
„Acest lucru măreţ şi cu adevărat
ieşit din comun a fost dăruit de Dum-
nezeu numai Născătoarei de Dum-
nezeu; cu toate că şi multe alte femei
sterpe, în Vechiul Testament, au
născut din făgăduinţă, Sara, Rahila,
mama lui Samson, Ana lui Elcana,
acestea toate au născut nu fete, ci
băieţi. Prima care în Vechiul Testa-
ment a născut fată după făgăduinţă a
fost Ana cea stearpă, strămoaşa lui
Dumnezeu”11.

Numele dat ei, Maria, provine dinebraicul „Aia”, ceea ce înseamnă„Domnul” și se tâlcuieşte „Doam-na”, fiindcă ea domneşte şi stăpâ-neşte peste toate zidirile cereşti şipământeşti, ca Maică a lui Dumne-zeu; şi potrivit cu acest lucru, cuprin-de desăvârşită putere.Cele cinci elemente ale numeluiMaria (Mαρία) înseamnă după uniiteologi, acestea: M-albină, α-rază, ρ-toiag, ί-curcubeu, α-viţă de vie. Dupăalţii, arată acestea: M-Maria, sora luiMoise, care a fost prin feciorie, preîn-chipuirea Născătoarei de Dumnezeu,după cum zice Sfântul Grigorie deNyssa şi pentru aceasta a luat în chipprofetic şi numele ei, α-simbolul pro-fetesei Ana, mama lui Samuel, ρ-preafericita Rahila, ί-preaviteazaIudith, şi α-preaînţeleapta Abighe-ia12. Sau, după alţii elementele nume-lui Maria arată: M-singură, α-aceas-ta, ρ-ne izbăveşte, ί-de veninul,α-urâtorului de bine13.Despre sărbătoarea Naşterii Mai-cii Domnului, Sfinţii Părinţi aualcătuit măreţe imne de laudă. Înimnele liturgice ea este văzută ca unînceput al izbăvirii „din robia celuistrăin” şi „ca pe o pricină a îndum-nezeirii tuturor”.Ieromonahul Atanasie a scris:„…Dumnezeu a încheiat unlegământ, înainte de a fi lumea, cuFecioara, încă nenăscută, dar careexista în mintea Lui, ca să creeze prinEa toată zidirea, iar Ea să împrumu-te Fiului luarea trupului”14.Sfântul Andrei Criteanul a com-pus nenumărate imne şi cuvinte delaudă la toate sărbătorile MaiciiDomnului, care au o deosebităimportanţă teologică. Despre minu-nea lui Dumnezeu la Naşterea MaiciiDomnului, el scrie aşa: „Astăzi dinnou, pentru noi, Adam ne-o aduce peMaria, începătură şi aluat dospit atoată frământătura, prin care seplămădeşte pâinea pământului…” şicontinuă: „să se bucure fecioarele,căci pământul fără de rod a rodit peCea care ne va da rodul fără desămânţă şi fără lucrare bărbătească.Să salte maicile, căci maica fără derod a născut pe Maica fără destricăciune şi Fecioara. Femeile săbată din palme, căci precum Eva s-afăcut începutul păcatului, tot o feme-ie se face şi începutul mântuirii. Iarcea osândită odinioară a fost acumînchinată lui Dumnezeu. Şi se facemaică fără de bărbat, pricină a mân-tuirii Celui care a zidit neamul ome-nesc…”15.Prin Naşterea Maicii Domnuluis-a revărsat peste tot pământul obucurie după care a suspinat mii deani toată lumea. Bucuria aceasta aumplut tot pământul şi a fost purtatăde secole şi cinstită cu atâta credinţăşi evlavie de înaintaşii noştri, a fostîmpodobită cu alese rugăciuni şicântări de laudă.

Nu este sfânt care să nu fi adusmăcar un cuvânt de laudă MaiciiDomnului, Aceleia prin care a venitmântuirea la toată lumea.Asemenea multor minţi sfinte, şiSfântul Nicolae Cabasila, un autenticteolog bizantin şi prin urmare iubitorşi cinstitor al Maicii Domnului, prin-tre cuvintele sale de laudă, pe care Ile-a închinat, este şi unul în cinsteaNaşterii ei: „Ce poate fi mai sfântgrăit din gurile care au putut să seînalţe la Dumnezeu? Ce poate fi ase-menea acelor suflete care s-au rugatcu atâta dăruire? Decât care jertfe nusunt mai iubite aceste suflete la Dum-nezeu? Care jertfelnic nu e mai sfânt?De ce era nevoie ca din aceastărădăcină şi în acest fel, Maica Dom-nului să ia trup duhovnicesc? Ca săfie născută din acei oameni cu Dum-nezeu nimicind ura care era între ei,şi care a deschis prin rugăciuni dru-mul oamenilor către cer, doborândzidul despărţitor. Chiar dacă s-auîntâmplat şi altora aceleaşi lucruri şis-au născut ca rod al rugăciunii –fieînainte de Ea, fie după – e vădit căFecioara nu e numai cauza pentrucâţi au venit apoi, după ea, ci a des-chis şi vistieria darurilor pentru toţi.Ea cea către care se aduc şi spre carese conduc şi cele de dinaintea ei”16.Sfântul Nicolae Cabasila a sur-prins în cucernica vieţuire a MaiciiDomnului autentica asceză care, prinrăzboiul nevăzut cu firea umanăcomplet bolnavă, prin nevoinţă şiprin priveghere a folosit parteacălăuzitoare a minţii şi a arătat-obiruitoare.Pe Maica Domnului o cinstescdeopotrivă şi puterile de sus şi creşti-nii de jos, cetele îngereşti şi neamulomenesc, serafimii din cer şicălugării de pe pământ, tronurilecereşti şi domniile pământeşti, heru-vimii şi arhanghelii, îngerii şi sfinţii,creştinii de peste tot dimpreună cutoată suflarea.Între sfinţi, ea ocupă locul cel maide cinste, fiind mai presus de toateputerile îngereşti şi atingând cea maiînaltă treaptă a desăvârşirii omeneşti.Sfânta Biserică o numeşte „Împă -răteasă” şi „Doamnă”, mărturisind căeste „mai cinstită decât heruvimii, şimai mărită, fără de asemănare, decâtserafimii”, deoarece s-a învrednicitsă fie aleasă de Dumnezeu ca Maicăa Fiului Său.Sfântul Ioan Damaschin adre-sează Maicii Domnului minunatecuvinte de laudă, prin care îi roagă penăscătorii Maicii Domnului şi peMaria să-i primească cuvântul său,pe care l-a scris din dor fierbinte alsufletului, chemând mijlocirile lorpentru păcătoşenia lui, spre lumina-rea lui şi spre mântuirea întregii Bise-rici: „O, însoţire sfântă a lui Ioachimşi a Anei, primeşte cuvântul meu,închinat naşterii! O, fiică a lui Ioa-chim şi a Anei şi Stăpână, primeşte

cuvântul păcătosului rob, adus cufierbinte dorire şi cinstire, căci numaipe tine te-am dobândit nădejde debucurie şi ocrotitoare a vieţii mele.Mijlocitoare către Fiul tău şi arvunătare a mântuirii, şi sprijin celor risipiţiîn păcat şi nor care îmi umbreşte min-tea şi bogăţie în lipsuri şi în potolireaispitelor, dar şi în chivernisirea vieţii,purtându-mă de mână spre fericireacea cerească; care dai răsplătiri depace lumii întregi şi bucuriedesăvârşită şi mântuire veşnică, înslujbele celor ce te pomenesc şi aîntregii Biserici. Amin! Amin!Bucură-te, cea plină de dar, Domnuleste cu tine, binecuvântată eşti tuîntre femei şi binecuvântat este Rodulpântecelui tău, Iisus Hristos, Fiul luiDumnezeu! Lui se cuvine slavaîmpreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duhîn vecii vecilor. Amin!”17.Să cinstim într-un glas pe SfântaFecioară Maria, cu alese rugăciuni şicântări, ca bucuria naşterii ei pestenoi din belşug să vină, deoarece, eaeste mereu alături de noi. Ea se roagăpentru noi când ne naştem, ea nealină ispitele în viaţă, ea ne închidecu pace ochii, ea ne cere loc deodihnă la cer, ea se roagă pentru noila judecată. De aceea, bucuria naşte-rii ei, să umple de bucurie inimilenoastre şi să cinstim naşterea ei cu totce avem în noi mai curat, mai bun,mai nobil.Protos. Dr. Iustin Popovici
1 Pr. Boris Răduleanu, Semnifi-caţia marilor sărbători creştine, Pre-dici, vol. I, Editura Bonifaciu, Bucu-reşti, 2000, pp. 14-16.
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SLUJIRI CHIRIARHALE 
Începutul Anului bisericescla Catedrala Arhiepiscopalădin AradÎn prima zi a Anului bisericesc, 1septembrie, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului aparticipat la Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie săvârşită în Catedrala Arhie-piscopală ,,Sfânta Treime” din Arad.La finalul acesteia, Chiriarhularădean a săvârşit Slujba de Te-Deumla începutul anului bisericesc şi a ros-tit rugăciunea de început de an.După aceasta, Înaltpreasfinţia Sa ale-a vorbit credincioşilor prezenţidespre importanţa calendarului anuluibisericesc care-şi are începutul în ziuade astăzi, numit Indiction, subliniindlegătura ce o are cu anul civil. Deasemenea, Chiriarhul a vorbit desprefaptul că este un prilej binevenit de aface bilanţul trăirii duhovniceşti alfiecărui credincios şi al întregii obştiipentru asigurarea unei lucrări propăşi-toare pe viitor.Ierarhii arădeni au slujit la hramurile Mănăstirii Arad-GaiÎn zilele de luni şi marţi, 31 augustşi 1 septembrie, au fost prăznuite douădintre hramurile Mănăstirii Arad-Gai.Sărbătoarea ,,Aşezarea în raclă a cin-stitului brâu al Maicii Domnului” şipomenirea Sfântului Cuv. SimeonStâlpnicul, au adunat la aşezarea mon-ahală de la marginea cartieruluiarădean Arad-Gai, numeroşi credin-cioşi şi preoţi, avându-i în frunte peierarhii locului, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei şi pe PreasfinţitulPărinte Emilian Crişanul.Biserica nouă poartă hramurile:„Veşmântul Maicii Domnului”,„Brâul Maicii Domnului” şi „Acop-erământul Maicii Domnului”, ce sesărbătoresc la 2 iulie, 31 august şi 1octombrie. Decizia stabilirii hra-murilor a aparţinut ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, care vizitează desaceastă vatră monahală, odinioarăreşedinţă de vară a ierarhilor străvechiieparhii arădene.Luni, chiriarhul nostru, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei a săvârşit Sfân-ta şi Dumnezeiasca Liturghie în altarulde vară din curtea mănăstirii, înconju-rat de un sobor de preoţi şi diaconi.În cuvântul de învăţătură a vorbitdespre ,,Istoria Brâului Maicii Dom-nului” (şi pe baza citirilor scripturisticeEvr. 9, Luca 10) în evlavia creştină casemn al afirmării virtuţilor şi a binecu-vântării legăturilor între cer şi pământ,la sfârşit şi început de an bisericesc, caşi chezăşie a ajutorului Sfintei FecioareMaria.Marţi, în ziua Sfântului CuviosSimeon Stâlpnicul, atmosfera de săr-bătoare a culminat cu slujba SfinteiLiturghii, săvârşită de PreasfinţitulPărinte Emilian Crişanul, Episcop vicaral Arhiepiscopiei Aradului, împreunăcu un sobor de preoţi şi diaconi.În cuvântul de învăţătură, Ierarhula prezentat celor prezenţi viaţa şitrăirea Sfântului Simeon Stâlpnicul,primul cuvios care s-a nevoit ca stâlp-nic, trăind în acest mod timp de 47 deani, învrednicindu-se şi de darul faceriide minuni.La final, Preasfinţia Sa a săvârşitSlujba Parastasului pentru ctitorii Sfin-tei Mănăstiri şi Te-Deum pentruînceputul Anului Bisericesc.Slujire Arhierească și hiroto-nie de preot la CatedralaArhiepiscopală din AradÎn Duminica a 13-a după Rusalii,6 septembrie 2020, Chiriarhul arădean,

Înaltpreasfincitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a săvârșitSfânta și Dumnezeiasca Liturghie înCatedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad, înconjurat de unsobor de preoci și diaconi.În cuvântul de învăcătură chiriarhulnostru a vorbit despre ceea ce înseam-nă ,,Biserica și lumea” (cf. I Cor. 16;Matei 21) în grija lui Dumnezeu, luândpe om împreună lucrător spre plinireabinelui, ilustrative fiind citirileDuminicii a 13-a după Rusalii, a pildeilucrătorilor răi, cinători ai roadelormuncii numai pentru ei, îndemnândadică pe credincioși a fi lucrătorii ceibuni care vor da roada ostenelilorStăpânului viei, Care va împărci, desig-ur și altora cele de trebuincă. Simbol-ic, via reprezintă Biserica răspândită înlume, extinsă peste întreaga creacie,Domnul Însuși fiind vica cea adevăratăiar credincioșii, mlădicele. Înzestrareaviei cu tot ceea ce contribuie la o bunăgospodărire, adică gardul, teascul, tur-nul, fiecare cu semnificacia sa, zidiri depiatră, amintesc de cea unghiulară careînchipuie tot pe Domnul, istoria biblicăși universală ajutând la încelegereaîndelungatei răbdări a lui Dumnezeu,tematică tratată de Cazania zilei, însensul că omul are libertatea delucrare, providenca intervenind larăstimpuri, cum este și venirea în lumea Fiului lui Dumnezeu pentru a o mân-tui. Garancia desăvârșirii oîmpărtășește apostolul zilei că Domnulvine, creștinul nutrind conștiinca că tre-buie să-l cheme, a arătat Înaltpreas-fincitul Părinte Timotei.În cadrul slujbei, ÎnaltpreasfinciaSa a săvârșit hirotonia întru preot adiaconului dr. Lucian Baba, fiul regre-tatului părinte Teodor Baba, fost con-ferenciar universitar la Facultatea deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad, pe seama Parohiei VariașuMare, Protopopiatul Arad, iar la finalulslujbei l-a hirotesit duhovnic.Nașterea Maicii Domnuluiprăznuită la Mănăstirea Arad-GaiÎn fiecare an, la data de 8 septem-brie, arădenii sărbătoresc cu multăbucurie Nașterea Maicii Domnului,cea dintâi sărbătoare mare de laînceputul anului bisericesc.Slujba de PriveghereÎn seara de ajun a sărbătorii Naș-terii Maicii Domnului, PreasfincitulPărinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, asăvârșit slujba Vecerniei cu Litie înaltarul de vară din curtea MănăstiriiArad-Gai. La finalul acesteia, Preas-fincia Sa a rostit un cuvânt de învăcă-tură despre această mare sărbătoare.Slujbele au continuat pe întreg par-cursul nopţii, săvârşindu-se TainaSfântului Maslu, Sfânta Liturghie denoapte, Ceasurile liturgice, SlujbaAghiasmei mici, Acatistul NaşteriiMaicii Domnului.Sfânta Liturghie ArhiereascăÎn ziua praznicului, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-

ul Aradului înconjurat de un sobor depreoci și diaconi, a săvârşit Sfânta şiDumnezeiasca Liturghie arhiereascăîn altarul de vară din curtea mănăstirii.Din sobor a făcut parte, pe lângă alcipărinci slujitori: Pr. Gheorghe Gligor,vicar eparhial, Pr. Pavel Teodor, con-silier eparhial şi Arhid. Tiberiu Arde-lean, inspector eparhial.Cuvântul de învăcătură rostit decătre Chiriarhul nostru a fost pus subtitlul ,,Numire grăitoare” (în bazacitirilor scripturistice ale praznicului:Filip. 2; Luca 10) pentru praznicul dincalendarul bisericesc, deoarece sereferă la însăși nașterea Născătoareide Dumnezeu, arătând astfel loculevenimentului în planul divin. Ori, din-tre sărbătorile Maicii Domnului cea lacare se face referire se află la începutulanului bisericesc, iar cea a adormirii,care de fapt înseamnă o naștere înîmpărăcia cerurilor, la sfârșitul acestu-ia. Astfel, patronajul spiritual al MaiciiDomnului călăuzește viaca creștinilorde la pruncie până la săvârșire. Numir-ile populare cunoscute sunt pentru ceadintâi sărbătoare Sfânta Maria mică iarpentru cea de-a doua Sfânta Mariamare, vădind astfel perioadele vieciicare este grăitoare pentru virtucileMaicii Domnului, păstrând învăcăturadreaptă despre pururea fecioria ei întimpul și după naștere, pentru atemelui drept învăcătura de credincă.Cum putem pricepe, pruncii au dinfașă virtucile ce vor crește până ladeplinătate, la maturitate, afirmate șipe mai departe; iar acestea în lucrarearată darul dumnezeiesc și zestreapărintească ce garantează ajungereascopului mântuitor. Evlavia PărincilorIoachim și Ana va da rodul voit deDumnezeu, răsplătire a credincioșieicu bucuria sfântă consemnată deimnografia Bisericii, care este îndem-nătoare pentru pregătirea după cuviincăa începutului unui nou an școlar, aadăugat Înaltpreasfincia Sa.În cadrul slujbei, Chiriarhul a hiro-tonit întru diacon pe tânărul Daniel-Ionel Costina, profesor de religie, aces-ta urmând a fi hirotonit preot pe seamaParohiei Hunedoara Timișană, Pro-topopiatul Arad.Răspunsurile liturgice, atât searala Priveghere cât şi în ziua de praznic,la Sfânta Liturghie, au fost date de stu-denţi şi seminarişti de la şcolile teo-logice arădene.Sărbătoarea Înăl=ării SfinteiCruci la Mănăstirea FeredeuPraznicul Înălcării Sfintei Cruci,14 septembrie 2020, a reprezentat pen-tru credincioșii prezenci la slujbele dela Mănăstirea Feredeu, așezământulmonahal din deal, un prilej de înaltătrăire duhovnicească.Pentru a intensifica evlavia șibucuria duhovnicească, la iniciativaPărintelui starec Arhim. IlarionTăucean și cu binecuvântarea Înalt-preasfincitului Părinte Timotei, de câci-va ani, soborul de slujitori și peleriniiparcurg împreună, procesiunea ,,Dru-mul Crucii”, care începe la poalele

dealului, cu popasuri la cele 14 cruciaşezate la o anumită distanţă, şi care,prin icoanele înălţate pe acestea,exprimă calvarul Mântuitorului pedrumul spre Golgota.După aceasta, credincioșii au par-ticipat la Slujba de Privegheresăvârșită în Paraclisul Înălţării SfinteiCruci din curtea mănăstirii.Programul slujbelor a continuat adoua zi dimineaţa, când pelerinii auavut bucuria de a participa la SfântaLiturghie arhierească, săvârşită decătre Întâistătătorul Eparhiei noastre,Înaltpreasfincitul Părinte ArhiepiscopTimotei, înconjurat de un sobor de pre-oţi și diaconi. Din sobor a făcut parte,pe lângă alci părinci, Pr. Vasile Cucu,secretar eparhial, Pr. Nelu Mercea,protopopul Lipovei, Pr. Ștefan Negre-anu, lector universitar la Facultatea deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad și Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial.La momentul cuvenit, Înaltpreas-fincia Sa a rostit cuvântul de învăcăturăpus sub titlul ,,Izvor de binefaceri”(pe baza citirilor scripturistice alepraznicului: I Cor. 1; Ioan 19) cureferire la izvorul de la MănăstireaFeredeu, loc de pelerinaj de veacuri,mai ales la acest praznic, pentru vin-decări de felurite suferince trupești șisufletești și dobândire a cererilor pen-tru trebuincele viecii. Crucea însăși, înopera de mântuire, este izvorul dedaruri pentru cei care o cinstesc, faptasociat în conștiinca înaintașilor cu ros-tul izvoarelor, simboale ale curăcenieiși a viecii nesfârșite, care adună în jurullor pe toci care le recunosc puterea cadar ceresc. În acest cadru, Înaltpreas-fincitul Părinte Timotei a lămurit legă-tura între sărbătoare și duminiciledinainte și după aceasta, prin însem-nătatea Sfintei Cruci în Legea veche,cultivând conștiinca păcătoșeniei, acărei urmare este moartea, precum șiîn cea nouă, aceea de a purta cruceaJertfei Mântuitorului spre veșnicie. Deasemenea, ca semn de întărire în binea creștinilor ea pune începutul astăzi cunădejde noului an de învăcătură la toatenivelele spre aducerea roadelor aștep-tate; mai ales în acest an consacrat înBiserica Ortodoxă Română pastoracieipărincilor și copiilor, reamintind înda-toririle părincilor sufletești și trupești,cât și a copiilor în legătura ce s-aîntrecinut mereu între Biserică șiȘcoală.Sfânta slujbă a fost înfrumusecatăprin hirotonirea întru preot a diaconu-lui, Daniel-Ionel Costina, pe seamaParohiei Hunedoara Timișană, Pro-topopiatul Arad. La finalul slujbei,noul hirotonit a fost hirotesit duhovnic.În cadrul slujbei s-au rostit rugăci-uni pentru elevi și profesori la începutde an școlar.Răspunsurile liturgice au fost datede corul bărbătesc al Parohiei Cov-ăsânţ, Protopopiatul Lipova.Sfântul Ierarh Iosif cel Nou dela Partoș sărbătorit de arădeniMarci, 15 septembrie 2020, la ceasde seară, Întâistătătorul EparhieiAradului, Înaltpreasfincitul PărinteTimotei, înconjurat de un sobor de pre-oci și diaconi, a săvârșit în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, Slujba Vecerniei și AcatistulSfântului Ierarh Iosif cel Nou de laPartoș, ocrotitorul Banatului.Sfântul Iosif este considerat unuldintre sfincii cinstici mai deosebit înBiserica noastră. Fost mitropolit alTimișoarei și a toată bara Banatului,Ierarhul Iosif a strălucit cu aureolasfinceniei încă de când era în viacă,fiind ,,podoaba ierarhilor, izgonitorultuturor patimilor, izbăvirea credin-cioșilor, lauda prea frumoasă a Tim-

ișoarei și cinstea Partoșului”, așa dupăcum îl numește Acatistul închinat lui. La finalul Acatistului, Chiriarhularădean a adresat credincioșilorprezenci un cuvânt de învăcătură despre,,Mitropolitul sfânt al Banatului”arătând că pomenirea sa este prilej bin-evenit a rememora curgerea viecii saleîn cadrul istoriei bisericești a veaculuial XVII-lea, subliniind pilduirea pen-tru generaciile viitoare a însemnătăciipracticării virtucilor și în special afilantropiei, angajând contribuciafamiliilor creștine. De asemenea, Ier-arhul a stăruit în mod deosebit asupramomentelor canonizării sale și aduc-erii și așezării sfintelor moaște în Cat-edrala Mitropolitană din Timișoara(1956), la care Înaltpreasfincia Sa aparticipat.Arhiepiscopul Araduluia participat la ceremoniile dedicate eroilor de la PăulișMiercuri, 16 septembrie 2020,Înaltpreasfincitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a participatalături de autorităcile arădene la cere-moniile dedicate celei de-a 76-acomemorări a eroilor de la Păuliș, ceși-au pierdut viaca în bătălia purtată înzona Păulișului, în septembrie 1944.Evenimentele au debutat cu o cer-emonie de depuneri de coroane și jerbede flori la bustul cpt. erou Ioan Fătudin Păuliș, apoi la Cimitirul Eroilordin Radna, unde un sobor de preoţi aoficiat slujba de pomenire a eroilor dinDetaşamentul Păuliş şi a evocat mar-tiriul elevilor Şcolii de SubofiţeriRadna. Următoarea oprire, în acestperiplu comemorativ, a fost în cimitir-ul eroilor de la Radna, unde după slu-jba de parastas s-au depus jerbe deflori.Mai apoi la Biserica Ortodoxă dincomuna Păuliş, ÎnaltpreasfincitulPărinte Timotei, înconjurat de unnumeros sobor de preoci, a săvârșitslujba parastasului în memoria eroilor.După aceasta, manifestarea cen-trală a zilei a avut loc la MonumentulEroilor de la Păuliş, aflat lângă DN7,unde s-a desfăşurat un ceremonial mil-itar-religios, urmat de prezentări a ceeace s-a întâmplat în 1944, cuvântări aleoficialităţilor, depunere de coroane șiun frumos moment artistic prezentatde elevii din Păuliș.În cuvântările rostite la acestemomente, Înaltpreasfincitul PărinteTimotei a evidenciat eroismul tinerilorelevi ai Școlii de Suboficeri din Radna,fii ai poporului nostru, crescuci îndragostea de neam și pământul stră-moșesc de părinci și dascăli devotaciPatriei și Bisericii, în duhul înalteloridealuri umanitare, însușiri ce s-audovedit cultivate cu dăruire până lajertfa supremă pentru binele general.Precuirea celor de azi pentru cei ce s-au dovedit vrednici de cununa vir-tucilor în floarea tinerecii, se con-cretizează în comemorarea din acestezile ale Crucii, când aici s-au purtatlupte înverșunate acum 76 de ani și acăror amintire e garantată în generaci-ile următoare ce se formează cu grijăîn același spirit patriotic; dar Dum-nezeu, Care nu uită osteneala, va răs-plăti tuturor râvna spre înveșnicire.Duminica după Înăl=areaSfintei Cruci la CatedralaArhiepiscopală din AradÎn Duminica după Înălcarea SfinteiCruci, 20 septembrie 2020, Chiriarhularădean, Înaltpreasfincitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, a partic-ipat la Sfânta și DumnezeiascaLiturghie săvârșită de către un sobor depreoci și diaconi în Catedrala Arhiepis-copală ,,Sfânta Treime” din Arad.Continuare în pagina 5



Urmare din pagina 4La momentul rânduit, Înaltpreas-fincia Sa a rostit cuvântul de învăcăturăcu titlul ,,Sufletul și viaca pe drumulmântuirii” (pe baza citirilor scripturis-tice ale duminicii: Gal. 2; Marcu 8 și9), întrucât răstimpul pe care îl petre-cem este închinat Sfintei Cruci. Fiecareverset al citirilor biblice duminicale,ca de obicei, iar acum în mod deosebit,constituie o formulare sau maximăconcisă de credincă și trăire creștinăcălăuzitoare pe calea crucii ce ducespre Împărăcia lui Dumnezeu. Refer-inca este la valoarea viecii omenești șia sufletului în faca veșniciei. Răstig-nirea pentru lume și trăirea în duhulsfinceniei aduce pentru cei ce fac partedin Biserică împărtășirea de viaca fărăde moarte, încelegând-o în sensul tru-pesc, înceleasă mai ales în sensulduhovnicesc, iar aceasta prin strădaniajertfelnică, urmând învăcătura și pildaMântuitorului, a subliniat Înaltpreas-fincia Sa.Prezen=ă chiriarhală la Catedrala Arhiepiscopalădin AradÎn Duminica a 18-a după Rusalii,27 septembrie 2020, Chiriarhularădean, Înaltpreasfincitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, a partic-ipat la Sfânta și DumnezeiascaLiturghie săvârșită de către un sobor depreoci și diaconi în Catedrala Arhiepis-copală ,,Sfânta Treime” din Arad.La momentul rânduit, cuvântul deînvăcătură a fost rostit de către Părin-tele Simion Mladin, eclesiarhul cate-dralei.În cadrul slujbei s-au rostit rugăci-uni pentru odihna sufletului vrednicu-lui de pomenire Mitropolit NicolaeCorneanu al Banatului, la 6 ani de latrecerea sa la cele veșnice.În seara zilei, Chiriarhul arădean aparticipat la Slujba Vecerniei săvârșităîn Catedrala Arhiepiscopală.Cu acest prilej, Înaltpreasfincia Saa rostit un cuvânt de învăcătură despre,,Personalitatea Sf. Ier. Antim Ivirean-ul”, prăznuit în această duminică, culocul câștigat în istoria Bisericii Orto-doxe, îndeosebi a celei române, sub-liniind activitatea culturală și socialăprecum și ctitoriile grăitoare pentrumeritele unanim recunoscute.
AGENDAPREASFINLITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Binecuvântare de lucrări înParohia PrunișorÎn Duminica a 13-a dupăPogorârea Sfântului Duh, Preasfincit-ul Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, apoposit în mijlocul comunităcii ecle-siale din Parohia Prunișor, Pro-topopiatul Sebiș.Preasfincia Sa a fost întâmpinat decătre Preaonoratul părinte Beni Ioja,protoiereu al Protopopiatului Sebiș,alături de un sobor de preoci și dia-coni, de copii și tineri îmbrăcaci înstraie populare, de numeroși credin-cioși și de distinse oficialităci locale șijudecene.Ierarhul a binecuvântat lucrărileexterioare ale bisericii cu hramul„Sfincii Arhangheli Mihail și Gavri-il”, după care a oficiat Sfânta șiDumnezeiasca Liturghie în bisericaparohială. Din sobor au mai făcutparte: Preaonoratul Părinte AdrianZaha, protoiereu al ProtopopiatuluiIneu, Preacucernicul Părinte FlorinIoan Avram, preot paroh, DiaconiiLiviu Bisorca și Cristian MarianPetruc de la Catedrala Veche dinArad.

În cuvântul de învăcătură Ierarhula făcut o prezentare a concinutuluiistoric și profetic al pildei rostite deMântuitorul Hristos (Matei 21, 33-44).Această pildă are concintut istoric,adică s-a petrecut în timpul trecut,Domnul Hristos descriind nerecunoșt-inca poporului ales în pregătirea veniriilui Mesia și profetic, întrucât aceastăpildă a fost rostită de Hristos înainte cucâteva zile de răstignirea Sa.Din concinutul pildei vedem căDomnul Iisus Hristos identifică viacu Împărăcia lui Dumnezeu, iar lucră-torii viei sunt cei chemaci de Dum-nezeu să pregătească intrarea oame-nilor în Împărăcia Lui. Constatăm cutocii că noi suntem lucrătorii căroraDumnezeu le-a încredincat via – lumeaaceasta, iar Biserica lui Hristos arenevoie de slujitori responsabili, caresă nu lucreze ca și când ar fi proprietatepersonală, ci cu dragoste facă de Dum-nezeu și oameni.Răspunsurile de strană au fost datede către Grupul catehetic „SfântulStelian” al parohiei, condus de stu-dentul Denis Roșu-Drăgan.La sfârșitul Liturghiei, părinteleparoh Avram Florin Ioan a fost felici-tat pentru munca depusă, iar în semnde apreciere a fost hirotesit întruiconom.Preotul paroh a mulcumit Preas-fincitului Părinte Emilian pentru bucu-ria prilejuită, oferindu-i o icoană cuSf. Ierarh Sava Brancovici în semn derecunoștincă. De asemenea, a transmisÎnaltpreasfincitului Părinte Arhiepis-cop Timotei cuvânt de mulcumire pen-tru întreaga purtare de grijă părinteascăoferită comunităcii din Prunișor. Înacelași timp, a mulcumit pentruprezencă: preocilor, diaconilor, oficial-ităcilor judecene și locale, și tuturorcredincioșilor.Priveghere la Mănăstirea Gai,în ajunul Nașterii Maicii DomnuluiBinecuvântată, cum altfel ar puteafi ziua în care toaca și clopoteledeschid cerul pentru împreună-rugăci-unile ce urmează a fi înălcate de sluji-torii Sfintelor Altare și credincoșii carealeg a se părtăși de Privegheri șiLiturghii?O astfel de zi este și cea de 7 sep-tembrie, zi în al cărei apus bisericile șimănăstirile zugrăvesc timpul și lumeacu vecernii și privegheri din care,fiecare în parte și toci împreună, putemdeja culege bucuria zilei în care ușaviecii ni se deschide prin NaștereaMaicii bucuriei spre mântuirea a toatălumea.A bătut toaca și au răsunatclopetele a Priveghere, așa cum seîntâmplă de peste secole, și în aceastăseară, la Mănăstirea Arad-Gai careîmbracă astfel haina sărbătorii pentrua-și serba hramul ”Nașterea MaiciiDomnului”.În tihna unei seri scăldate de razeleapusului de soare și o liniște în care seadăpostea buna vestire a primului marepraznic din noul an bisericesc, credin-cioșii arădeni, deloc pucini la număr,respectând regulile impuse de pan-demia de coronavirus, au îmbogăcit cuprezenca și rugăciunea Gaiul, par-ticipând la Slujba Privegherii săvârșităde Preasfincitul Părinte EmilianCrișanul împreună cu un sobor de pre-oci și diaconi.În Cuvântul de învăcătură, Preas-fincia Sa a vorbit despre importancanașterii oamenilor prin binecuvântarealui Dumnezeu revărsată asuprapărincilor, ca o conlucrare a omului cuDumnezeu, o acceptarea a Dragosteilui Dumnezeu – izvorul viecii, și despreNașterea Maicii Domnului la o vârstăînaintată a părincilor săi, Drepcii

Ioachim și Ana, invitând pe toci ceiprezenci să descopere modul în careDumnezeu lucrează în viecile noastre.Să descopere și să devină la rândul lornăscători de virtuci, cu dragoste facăde Dumnezeu și oameni, indiferent delocul în care s-ar afla.O zi și o binecuvântată seară încare credincioșii, slujitorii SfântuluiAltar au cântat împreună cu Ierarhullor ”Nașterea ta, de Dumnezeu Născă-toare Fecioară, bucurie a vestit latoată lumea, că din tine a răsăritSoarele dreptăOii, Hristos, Dumnezeulnostru. Și dezlegând blestemul a datbinecuvântare și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaOă veșnică”(sursa:glasulcetatii.ro).Nașterea Maicii Domnului –hramul bisericii din AlunișUn ,,astăzi” atât de luminos nedeschide timpul și calea, încât cu greuputem a-i pătrunde taina și binecu-vântarea. Pentru că Astăzi ușa vieOii sedeschide, astăzi raza Soarelui celuiînOelegător răsare, astăzi Maicabucuriei se naște spre mântuirea atoată lumea.Astăzi, 8 septembrie, zi de bucurie,zi de binecuvântare pentru întreagalume, căci astăzi este începutul mân-tuirii noastre. Când nimeni nu maispera la biruinca binelui asupra răului,rugăciunea arzătoare a DrepcilorIoachim și Ana avea să primească celmai frumos, binecuvântat și înălcătorrăspuns prin aducerea pe lume a vasu-lui ales al Lui Dumnezeu: FecioaraMaria.
Vas ales al lui Dumnezeu a cărui

naștere a fost astăzi prăznuită și în
Parohia Aluniș din Arad, unde credin-
cioșii de toate vârstele au luat calea
bisericii închinată Nașterii Maicii
Luminii. Bucuria zilei a fost sporită
pentru comunitatea din Aluniș de
prezenca Preasfincitului Părinte Emil-
ian Crișanul care, împreună cu un
sobor de preoci și diaconi, a oficiat
Sfânta Liturghie Arhierească. În
cuvântul de învăcătură, Preasfincia Sa
a sădit în inimile celor prezenci, și
nădăjduim noi că prin intermediul
acestui articol și în sufletele tuturor
celor care îl citesc, un gând nădăj-
duitor, bun de purtat în fiecare clipă a
viecii: În orice situaOie ne-am afla, să
știm că avem în Maica Domnului un
ajutor necondiOionat și nerefuzat!Cuvântul IerarhuluiNașterea Maicii Domnului –bucurie și binecuvântare pentru lume”Cu privire la Nașterea MaiciiDomnului avem pucine informacii carene sunt oferite nu de Sfânta Scriptură,ci de Tradicia Bisericii. Din aceastacunoaștem că părincii Sfintei FecioareMaria se numeau Ioachim și Ana, caretrăiau în Nazaret. Părincii Maicii Dom-nului erau bătrâni, atunci când dupămulte rugăciuni, milostenie și ascezăau dobândit prin binecuvântarea luiDumnezeu un copil. Așa după cum șialcii părinci au făcut făgăduince lui

Dumnezeu, și Ioachim și Ana aupromis că dacă vor avea un prunc îlvor închina lui Dumnezeu.Pe fondul acestei promisiuni,Ioachim și Ana au primit veste de laDumnezeu, prin Arhanghelul Gavriil,că va naște pe Maria, ca va deveni vasales al Lui.În ceea ce privește locul nașteriiMaicii Domnului, au fost emise maimulte ipoteze: Nazaret, orașul deobârșie a lui Ioachim, Betleem, orașulnatal al Anei sau Ierusalim, fapt sug-erat de existenca aici a unei bisericidedicate Sfintei Ana.Ziua de 8 septembrie reprezintăziua sfincirii unei biserici cu hramul„Nașterea Maicii Domnului”, con-struită în Ierusalim de cătreîmpărăteasa Eudoxia, socia împăratu-lui Teodosie al II-lea (408-450). Bis-erica a fixat ziua a opta a anului bis-ericesc, pentru că cifra 8 simbolizeazăeternitatea sau viaca fără de sfârșit.Troparul Nașterii Maicii Domnu-lui exprimă sensurile evenimentului,adică bucurie pentru lumea ce îl aștep-ta pe Mesia, rolul ei de a naște pe Fiullui Dumnezeu, Soarele dreptăOii,dezlegarea blestemului primiloroameni și așezarea Fecioarei Mariaca Maică a VieOii, pentru că Iisus Hris-tos a biruit moartea prin Învierea Sa.Maica Domnului este numită întextele sfintelor slujbe, locaș al luiHristos – Dumnezeu, Biserica ceasfântă, Maica Luminii, Maica VieOii.Fecioara Maria, cea plină de har, estepersoana umană care are cea mai pro-fundă și puternică legătură cu Preas-fânta Treime, tocmai că din ea a luatfire omenească Fiul lui Dumnezeu.Maica Domnului este răspunsul luiDumnezeu dat părincilor ei, dar șidrepcilor Vechiului Testament, încâtnașterea minunată a Fecioarei Marianu trebuie privită ca fiind un act arbi-trar al lui Dumnezeu, care intervinebrusc în istorie, ci venirea pe lume acelei care urma să-I fie Mamă Fiuluiîntrupat al lui Dumnezeu.Sfincii Părinci ai Bisericii,văzând că Domnul Hristos asociazăla fericirea Maicii Sale și pe „cei ce
ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l
păzesc” (Luca 11, 27-28), consid-eră că sufletul fiecărui creștin poatefi deodată fecioară și maică. Eleste fecioară dacă rămâne fidelînvăcăturii lui Hristos, iar maică,dacă naște virtuci prin punerea înfapte a cuvintelor Domnului.Maica Domnului se roagă împre-ună cu Biserica și este permanent izvorde bucurie și nădejde pentru toci cei ceo cheamă în ajutor, este ocrotitoare afecioarelor și a mamelor, păzitoare acopiilor și a tinerilor, sprijinitoare abătrânilor și a săracilor, vindecătoare abolnavilor și călăuză a celor dezorien-taci. Astfel în orice situacie ne-am afla,să știm că avem în Maica Domnuluiun ajutor necondicionat și nerefuzat.Dacă oamenii ne uită, sunt indifer-enci la problemele noastre, ne fac răusau ne tratează inuman, să conștien-

tizăm rolul Maicii Domnului în viacaBisericii și să o simcim ca pe o Mamăplină de iubire și încelegere. Părin-tească binecuvântare și ajutor de laDumnezeu tuturor, iar celor care pur-taci numele Maicii Domnului, Mulciani cu bine!”, a spus PreasfinMitulPărinte Emilian Crișanul.(sursa:glasulcetatii.ro)Înăl=area Sfintei Cruci. Liturghie Arhiereascăși Te Deum la începutul anului școlar, în CatedralaVeche din AradDe veghe credincioșilor arădeni demai bine de un secol și jumătate, șimartora peste timp a tuturor bucuri-ilor și încercărilor Cetăcii Aradului,Catedrala Veche s-a dovedit a fi șiastăzi încelept, tăcut, rugător și vrednicmartor unei noi încercări. O încercarecăreia suntem cu tocii astăzi chemaci a-i culege încelesul tocmai din prazniculÎnălcării Sfintei Cruci…”Din punct de vedere istoric,această sărbătoare ne aduce aminte demai multe evenimente: aflarea SfinteiCruci în timpul Sfântului Împărat Con-stantin cel Mare și înălOarea ei în văzulcredincioșilor de către patriarhulMacarie în ziua de 14 septembrie, anul335; readucerea ei la Ierusalim în tim-pul împăratului Heraclie (629), dupăce a fost răpită de perși. Amândouă,momente care s-au Oinut în BisericaÎnvierii, ctitorită de Sfântul Constantinpe mormântul Domnului Iisus Hris-tos. Asumarea Crucii de către DomnulHristos, însă, nu rămâne un evenimentistoric, ci un model de lucrare a omu-lui pe pământ, o participare liberă aomului la viaOa lui Dumnezeu: „Dacăvoiește cineva să vină după Mine, să selepede de sine, să-și ia crucea și să-Miurmeze” (Marcu 8, 34).”, a spusPreasfincitul Emilian.Încredincaci, așa a spus ierarhulcelor prezenci să fie, de puterea Cruciiși a Învierii care se vede și în Biserică,dar și în viaca poporului român, răstig-nit adeseori în istorie, dar care a știut săînvieze mereu datorită credincei,capacităcii sale de jertfă, suferincă șinădejde. Sfânta Cruce și credinca înÎnviere au transfigurat poporul românîntr-un neam de sfinci și eroi, iar cadovadă de netăgăduit în faca tuturorstau crucile de pe turlele bisericilor,stă Crucea Monument de pe MunteleMic, stau crucile din răspântiile dru-murilor din satele noastre și stă CruceaEroilor de pe Muntele Caraiman,sfincită în chiar ziua Înlcării SfinteiCruci, în urmă cu 92 de ani.
„Sfânta Cruce, astăzi înălOată,

este semnul libertăOii după Dum-
nezeu și ne dă puterea de a-L iubi pe
Dumnezeu, a iubi creaOia Sa și de a-
i iubi pe semeni. Dumnezeu este mai
mult ca oriunde în Cruce. El s-a făcut
Cruce pentru noi din iubire. Crucea
este un mod de viaOă, este viaOa lui
Dumnezeu pe pământ și este mod-
elul vieOii omului care vrea să ajungă
să trăiască în cer, și tocmai de aceea,
să fim încredinOaOi că prin acest
semn, semnul Crucii, și noi vom
învinge”, a mai spus PreasfincitulPărinte Emilian Crișanul.(sursa:glasulcetatii.ro)Slujire Arhierească în biserica Parohiei Arad-Micalaca Veche ICe zi plină de bogată însemnătatene este dăruit a trăi astăzi! EsteDuminică, a 18-a după Rusalii, esteziua prăznuirii Sfântului Ierarh MartirAntim Ivireanul și mai este ziua în caresuntem chemaci a ne smulge din cap-cana întrebării care umbrește tot maimulte suflete: ”La ce bun să…?”.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5A ne smulge și a face alegeri, dândCezarului ce este al Cezarului și luiDumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Pede o parte, suntem chemaci a alege din-tre noi, prin vot, acei oameni cu careCetatea să poată sta demnă și lumi-noasă înaintea lui Dumnezeu, iar pede altă parte chemaci suntem a devenipescari de oameni.Scris stă astăzi în calendar, ca titlual Evangheliei citite: ,,Pescuirea min-unată”. O minune săvârșită de Mântu-itorul în faţa ucenicilor Săi, la vedereacăreia Petru s-a înfricoşat şi a zis: ”Ieşi,Doamne, de la mine, că sunt om păcă-tos”, teamă căreia Mântuitorul îirăspunde cu: ”Nu te teme, de acumînainte vei fi pescar de oameni!”.Însă cum Evanghelia, deși dedemult scrisă, este mereu pentru astăzi,prin Petru, chemarea de a fi pescari deoameni ne este adresată fiecăruia din-tre noi. Pescari de oameni, prin cuvânt,prezencă și faptă, indiferent în locul încare ne-am afla, indiferent de ce nelin-iști și probleme am întâmpina; pescaride oameni, ascultând Cuvântul luiDumnezeu și luând exemplu de laApostolii și Sfincii Săi; pescari, ase-meni Sfântului Ierarh Martir astăziprăznuit; pescari de oameni, fiecare înparte, pentru a putea fi în același duh,duhul lui Dumnezeu, toci împreună.Împreună, în duh de bine, cu pâineși sare și frumos înveșmântaci în sfin-tele straie populare, l-au întâmpinat înaceastă dimineacă pe PreasfincitulPărinte Emilian Crișanul tinerii cred-incioși de toate vârstele care au luatcalea bisericii ”Sf. Mucenic Gheo-rghe” din Parohia Arad – MicălacaVeche I. O biserică de la a cărei zidireși sfincire de împlinesc în acest an 175de ani și în care, Preasfincia Sa, împre-ună cu un sobor de preoci și diaconi, asăvârșit Sfânta Liturghie Arhierească.A împreună-slujit și înălcat rugăciunipentru buna rânduială a zilei și a lumii,îndemnându-i pe credincioși să poartespre casele dumnealor îndemnul de afi, după putincă și voincă, pescari deoameni.Cuvântul IerarhuluiOmul cu har și dar este chemat să fie misionar”Duminica a 18-a după Rusalii(Pescuirea minunată) are conotacieaparte pentru viaca spirituală a fiecăruiadintre noi, prin prisma Evangheliei(Luca 5,1-15) ce se citește în cadrulSfintei Liturghii. Sfântul Evanghelist șiApostol Luca, ne istorisește faptul căDomnul Hristos a urcat în corabia luiSimon Pentru de pe lacul Ghenizaret,de unde învăca mulcimile de oameniaflate pe cărm. Apoi a poruncit uceni-cilor să meargă în larg și să aruncemrejele pentru a pescui pește. SfântulPetru îi spune Domnului că toatănoaptea au pescuit, însă nu au prinsnimic. Ascultând de Învăcătorul lor,ucenicii aruncă mrejele în apă și pes-cuiesc foarte mult pește. Minuneaaceasta îl determină pe Sfântul Petru săîngenuncheze în facă Domnului Hris-tos și să spună: „Ieși de la mine,
Doamne, că sunt om păcătos!”. Înacest context Domnul schimbă traiec-toria activităcii lui Petru, dar și a celor-lalci ucenici, devenind din pescariobișnuici „pescari de oameni”.Corabia pe mare, din care învăcaDomnul Hristos mulcimile, prefiguraBiserica lui Dumnezeu și lucrarea ei înlume. Ucenicii au ascultat de Dom-nul, s-au smerit și au pescuit multpește. Noi trebuie să fim în cora-bie permanent și să ascultăm învăcătu-ra Domnului Iisus Hristos întru răb-dare și smerenie. Atitudinea SfântuluiPetru și a celorlalci ucenici după pes-cuire, arată ce atitudine luăm noi în

timpul întâlnirii noastre cu MântuitorulIisus Hristos, în Biserică, în rugăci-une, în Euharistie și în societate.Cei ce ascultă de Dumnezeu nutrebuie să aibă teamă. Harul lui Dum-nezeu completează neputinca umană,schimbă situaciile dificile prin care tre-cem și ne ajută să rezolvăm prob-lemele cu care ne confruntăm, așadupă cum spune Sf. Ap. Pavel: „Toatele pot întru Hristos, Cel care măîntărește” (Filipeni 4,13).Suntem oameni păcătoși, darchemăm ajutorul lui Dumnezeu,binecuvântarea și iertarea Lui pentru adeveni buni creștini și misionari în Bis-erica Domnului Hristos. Totodatăobservând că ucenicii Domnului autrudit toată noaptea la pescuit fărărezultat, iar apoi pescuirea minunată,încelegem că Dumnezeu ajută peoamenii smerici și harnici. Minunilese fac cu oamenii care se roagă, carelucrează și conlucrează cu harul luiDumnezeu.Nimic fără Dumnezeu! Nihil sineDeo! Mântuitorul Hristos spune uceni-cilor Săi, dar și nouă că: „Fără Minenu puteOi face nimic” (Ioan 15,5).Adică din ceea ce săvârșim ca faptebune, acestea le facem cu puterea șiharul lui Dumnezeu.Într-o lume agitată și afectată deboală și păcat, a fi pescar deoameni (slujitor al Bisericii), pare omisiune dificilă. Însă dacă ne gândimla condiciile în care au lucrat SfinciiApostoli și urmașii lor, nu ni se pare căeste greu. Mijloacele misiunii și slujiriinoastre între oameni sunt multe (tele-fon, internet, radio, televiziune, presăetc) și la îndemână. Puterea de convin-gere prin cuvânt și faptă sunt cele maiimportante mijloace prin care preotul,profesorul, medicul, inginerul, părinciiîn familie, creștinul ș.a., pot pune înpractică chemarea Domnului IisusHristos la împlinirea Evangheliei înlume.Sărbătorind astăzi pe Sfântul IerarhMartir Antim Ivireanul (1650-1716),ne gândim la modul minunat în careDumnezeu a rânduit un georgian cap-tiv la Constantinopol, recuperat dePatriarhia Ecumenică, apoi la Ierusal-im, și adus în bara Românească decătre Sfântul Voievod Martir Con-stantin Brâncoveanu, să pescuiască,să păstorească atât de rodnic sprebinele românilor ortodocși din toateprovinciile.Tipograf și starec la MănăstireaSnagov, tipograf la mănăstireaCetăcuia (Iași) și București, Episcopal Râmnicului (1705-1708) și Mitro-polit al Ungro-Vlahiei (1708-1716),Sfântul Antim Ivireanul a fost un bunpăstor și învăcător, ilustru om de carteși de arte. În toate slujirile avute atipărit 63 de cărci liturgice și de folosduhovnicesc, 39 de cărci tipărite cumâna sa, 21 în limba română, iar 4cărci au fost scrise de el însuși. Esteconsiderat întemeietorul limbii litur-
gice românești. Cărcile tipărite de el s-au răspândit în toate cinuturile locuitede români și mai ales în Transilvania,contribuind la păstrarea și cultivareacredincei ortodoxe și a identităciiromânești. Sfântul Antim poate fi con-siderat un apostol al neamului româ-nesc. Didahiile sale, cartea de prediciconcine învăcături dogmatice, liturgice,morale îndemnuri și rugăciuni,încelegând sufletul poporului român,sensibilităcile și așteptările lui spiri-tuale.Întru-unul dintre îndemnurile sale,foarte actual, ne învacă așa: „Să facemcum face ariciul că, după ce merge lavie, întâi se satură el de struguri șiapoi scutură viOa de cad boabele pe josși se tăvălește pe dânsele de se înfing

în ghimpii lui și duce și puilor. Așa săducem și noi, fiecare, pe la caselenoastre, copiilor și celor ce n-au mersla biserică, din cuvintele ce am auzitdin Sfânta Evanghelie și dintr-altecărOi, ca să-i hrănim și pe dânșii cuhrana cea sufletească”.”, a spus Preas-fincitul Părinte Emilian Crișanul.(sursa:glasulcetatii.ro)
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Ierarhii arădeni au participatla ședin=a festivă a Consiliuluiprofesoral la Seminarul Teologic Ortodox din AradÎn prima zi a lunii septembrie aavut loc ședinca Consiliului Profesoralla Seminarul Teologic Ortodox dinArad, cu ocazia începerii anului școlar2020-2021.Evenimentul festiv a avut loc înAula Magna Facultăcii de TeologieOrtodoxă din Arad în prezenca ier-arhilor arădeni, IPS Părinte Arhiepis-cop Timotei Seviciu și PS PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar, a Pro-tos. Iustin Popovici, Consilierul cul-tural al eparhiei, cu participareacadrelor didactice, în condicii derespectare a normelor igienice de dis-tancare socială.În deschidere, diac. prof. CălinTeuca, noul director al SeminaruluiTeologic Ortodox din Arad, a expuspunctual direcciile de lucru pentruanul școlar proaspăt început, încondiciile delicate provocate de pan-demia de coronavirus. Totodată, amulcumit pr. prof. Pompiliu Gavra,fostul director al seminaruluiarădean, pentru toată activitatea șiefortul depus în sprijinirea și progre-sul școlar al elevilor.În cuvântarea sa, Părintele Pom-piliu Gavra a mulcumit ierarhilor pen-tru suscinere și tuturor colegilor pentruconlucrare, urmând a-și continua activ-itatea ca preot în Parohia Pecica I.ÎPS Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a accentuat importancaunei legături strânse între școală și cen-trul eparhial, spre oferirea unuiînvăcământ de calitate, axat pe disci-plină și pe coordonata formării spiri-tuale a elevilor, ca manifestare avocaciei teologice pe întreg parcursulviecii.PS Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului asubliniat la rândul său importancatratării individualizate a elevilor, cuaplecare atentă pe nevoile educacionaleși sufletești ale fiecăruia, pentru asig-urarea unui mediu favorabil creșteriiarmonioase, în contextul actual dom-inat de incertitudine.La sfârșit, ierarhii au felicitatcadrele didactice pentru activitateadesfășurată în anul școlar precedent șii-au încurajat spre o activitate rodnicăîn noul an școlar, caracterizată degăsirea celor mai bune metode șimijloace pentru a oferi un învăcământde calitate, cu respectarea tuturor indi-caciilor educacionale și normelor san-itare.Două noi teze de doctorat îndomeniul Dreptului bisericescsus=inute la Facultatea de Teologie Ortodoxă din AradPentru Facultatea de TeologieOrtodoxă ”Ilarion V. Felea” din Aradînceputul noului an bisericesc a coin-cis cu debutul altor activităci și eveni-mente academice, de o reală impor-tancă pentru teologia românească.Astfel, în ziua 3 septembrie 2020au fost suscinute două noi lucrări dedoctorat în Teologie, la disciplinaDrept bisericesc.

În prezenca ÎnaltpreasfincituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, primul candidat, Pr. Drd. Florin-Ioan Avram, a prezentat lucrarea„Iconomie şi acrivie în tradiţiacanonică a Bisericii Ortodoxe”, cerc-etare realizată sub coordonarea Pr.Prof. Univ. Dr. Constantin Rus. Dincomisia prezidată de Pr. Prof. Univ.Dr. Cristinel Ioja au mai făcut partePr. Prof. Univ. Dr. Nicușor Beldimanși Arhid. Prof. Univ. Dr. George Grig-orică de la Facultatea de Teologie Orto-doxă Patriarhul Justinian dinBucurești și Pr. Conf. Univ. Dr. LucianFarcașiu de la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad.Din referatul coordonatorului s-aurecinut următoarele aprecieri: ”lucrareaelaborată de Pr. Drd. Florin-IoanAvram răspunde exigenţelor ştiinţificeactuale, specifice domeniului Teolo-gie. Tema lucrării este inedită atât înstructura, cât şi prin implicaţiile şi per-spectivele ei. În ceea ce priveşte car-acterul ştiinţific, lucrarea se integreazăîn exigenţele formale ale stadiului for-mativ, de pregătire pe care îl reprezin-tă, fiind fundamentată pe izvoare şi peo bibliografie actuală, în concordanţăcu tema şi cu aprofundarea conceptelordin aria pe care o cercetează. Lucrareaare 282 de pagini, fiind fundamentatăpe 848 note de subsol şi pe o bibli-ografie extinsă însumând 26 de izvoarebiblice, patristice şi canonice, 264lucrări de specialitate şi 152 articole şistudii conexe temei.Problematica iconomiei bisericești șia acriviei reprezintă o temă funda-mentală a Dreptului canonic ortodox,cele două principii fiind esenciale înaplicarea canoanelor”. În aceeași zi, în faca aceleiașicomisii amintite mai sus, a fost suscin-ută o a doua teză de doctorat intitu-lată: Lazăr Iacob şi opera sa canoni-co-juridică. O evaluare canonico-juridică a contribuţiei sale la dez-voltarea dreptului bisericesc. Aceas-ta a fost elaborată de Pr. Drd. TudorBudeanu, sub îndrumarea ştiinţifică aPr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus.Din aprecierile coordonatorului s-au desprins următoarele concluzii:”lucrarea arată că acest canonist a rev-olucionat cercetarea știincifică a studi-ilor de Drept canonic, valoarea aplica-tivă a acestei teze se descoperă prinraportarea rezultatelor cercetării laevaluarea contextului istoric actual”.Lucrarea are 438 de pagini, fiind fun-damentată pe 796 note de subsol şi peo bibliografie extinsă însumând 20 deizvoare biblice, istorice şi canonice,72 lucrări de specialitate, 78 articole şistudii conexe temei și 24 documentede arhivă.În urma deliberării comisiilor, can-didacii au fost declaraci Doctori înTeologie.La final, părintele decan, CristinelIoja, a mulcumit ÎPS Timotei pentruprezencă și sprijinul constant arătat facăde Facultatea de Teologie din Arad,felicitându-i totodată pe candidaci pen-tru efortul de cercetare depus. Încuvântul său, părintele decan a avocatparteneriatul special avut cu Facultateade Teologie Ortodoxă din București,materializat prin multiple activităci aca-demice comune, apreciind prezencapărincilor profesori din capitală ca omărturie întru continuitate a acestorlegături.În intervencia sa, ÎPS ArhiepiscopTimotei a adus câteva precizări impor-tante în legătură cu cele două temeabordate. În finalul alocuciunii aadresat un cuvânt special de mulcu-mire membrilor comisiei, evidenciindbucuria prilejuită de prezenca dis-tinșilor profesori de la Facultatea deTeologie Ortodoxă din București. 

Masa bucuriei în ParohiaZăbraniÎn acest an, la începutul lunii Sep-tembrie, în apropierea PrazniculuiNașterii Maicii Domnului, Arhiepis-copia Aradului, prin purtarea de grijăa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis-cop Dr. Timotei Seviciu, a venit însprijinul persoanelor defavorizate dinParohia Zăbrani, care au beneficiat deproduse alimentare în cadrul partene-riatului naţional ,,Masa Bucuriei”derulat de către Patriarhia OrtodoxăRomână şi Selgros Cash& Carry;oferindu-le o mângâiere sufletelor şivieţiilor lor.Maica Domnului este și mângâiereacelor necăjiţi şi întristaţi, pentru că oricegest de dragoste venită din inimă estebineplăcut lui Dumnezeu. Este frumossă dăruieşti! Îţi oferă probabil una dincele mai mari satisfacţii pe care le poateavea omul în viaţă. Momentul în carevezi bucuria sinceră din ochii celuicăruia i-ai dăruit e suficient pentru a teface să te simţi împlinit şi e greu să sub-stitui cu altceva această trăire. Un SfântPărinte spunea: „Cu cât dăruieşti maimult cu atât vei primi mai mult”.Părin=i cu copii și tineri dinParohia Firiteaz, pelerini în<ara Maramureșului, Cluj șiAlba18 tineri din Parohia Firiteaz, Pro-topopiatul Arad, însocici de preotulparoh Vlad-Sergiu Sandu și de famil-ia acestuia, au avut parte de o binecu-vântare și o perioadă încărcată deemocie și bucurie.După ce și-au sărbătorit hramul, lapraznicul Adormirii Maicii Domnu-lui, tinerii sârguincioși și extrem deatașaci de biserică și activităcile ei auprimit de la părintele lor duhovnicescîn dar un pelerinaj gratuit la mănăstir-ile din bara Maramureșului și Transil-vania. Pelerinajul s-a desfășurat pe par-cursul a patru zile în care s-au închinatla mai multe sfinte moaște, au vizitat12 mănăstiri, Cimitirul Vesel dinSăpânca, „Memorialul Durerii” dinSighetu Marmaciei, mai multe orașe, s-au plimbat cu mocănica și s-au bucuratde atmosfera caldă și încărcată de isto-rie, tradicie și spiritualitate din acestezone binecuvântate de Dumnezeu. Deasemenea, au zâmbit, au lăcrimat, aucântat, au povestit, s-au bucurat unii deceilalci, toate acestea făcând ca acestpelerinaj să rămână așezat în sufletelemembrilor celor două familii cu ai lorcopii și a celor 10 tineri participanci.Pelerinajul a fost organizat, înprimul rând, pentru a-i răsplăti pe tociacești tineri care pe parcursul celoraproape șase ani de când a fost insta-lat noul preot în parohia lor au fostnelipsici de la toate slujbele, mani-festându-se cu o dragoste deosebităfacă de biserică, fiind de un real folospentru buna organizare a tuturor ser-viciilor religioase. Acești tineri suscinpe deplin cântarea la strană, se îngri-jesc de curăcenia din biserică și ajută întoate activităcile sociale, culturale șipastoral-misionare desfășurate încuprinsul acestei parohii.Acest pelerinaj care completeazășirul multiplelor activităci desfășurateîn această parohie, în care locuiescdoar 150 de ortodocși, cu privire latematica „Anului omagial al pastoracieipărincilor și copiilor” se integrează înproiectul „<ara noastră-i o comoară”demarat în anul 2015, în cadrul căruiacopiii și tinerii din parohie au parcursmai bine de 10 000 de km, vizitândtoate regiunile cării. „Prin acestepelerinaje încercăm să le așezăm copi-ilor și tinerilor în suflete dragosteafaOă de Oară, de istorie, de tradiOie și detot ceea ce este românesc. Continuare în pagina 7

Actualitate eparhială – Septembrie 2020



Urmare din pagina 6Să se bucure că sunt români șiortodocși. De asemenea, le-am gânditpe toate ca fiind o formă prin care săle mulOumesc pentru efortul pe careaceștia îl fac în permanenOă pentrubiserica și activităOile noastre”, măr-turisește părintele paroh.Proiectul ,,Pregătește și tu uncopil”, în Parohia GroșeniȘtim cu tocii că anul acesta școalaîncepe într-o perioadă dificilă datorităepidemiei care s-a abătut asupraîntregii lumi. Astfel, după îndemnuldin mesajul Preafericitului PărintePatriarh Daniel, cu prilejul începeriinoului an școlar, avem încredincarea căși anul acesta „parohiile vor continuasă ajute cu rechizite școlare pe eleviidin familiile defavorizate”.Acest lucru s-a și întâmplat,deoarece, ziua de Înainte-prăznuire aNașterii Maicii Domnului a oferit unprilej de bucurie pentru câciva tineri șicopilași din Parohia Groșeni, Pro-topopiatul Ineu, care au beneficiat debunătatea unor oameni cu suflet mare.Astfel, în prag de începere a unui nouan școlar în care elevii își vor puteaîmbogăci mai mult cunoștincele gen-erale, la iniciativa părintelui parohRadu Sas, și la apelul făcut către eno-riași, micii prichindei care provin dinfamilii cu o situacie financiară maislabă, au beneficiat de hăinuce, ghioz-dane și rechizite școlare.Bucuria și mai mare a fost prile-juită de invitacia adresată tuturor copi-ilor, care sunt așteptaci în cursul săp-tămânii acesteia pentru a se rugaîmpreună la Sfânta Biserică cu ocaziaînceperii noului an școlar și mai apoipentru a realiza câteva activităci educa-tive și recreative care vor avea loc în„satul de vacancă” al Parohiei.Proiectul ,,Ghiozdanul cu detoate – ai carte, ai parte”, înParohia CărandÎn Parohia Cărand, în data de 14septembrie, de sărbătoarea ÎnălcareaSfintei Cruci, a avut loc prima etapă aproiectului „Ghiozdanul cu de toate-aicarte ai parte”. Obiectivele generaleale acestui proiect sunt mencinereabunei conlucrări între Biserică șiȘcoală și implicarea elevilor ȘcoliiGimnaziale din Cărand în viaca litur-gică și misionară a Parohiei Cărand.Ca obiective particulare, acest proiectare în vedere în prima etapă, ajutorareași suscinerea materială a elevilornevoiași în procesul de învăcare, iarmai apoi implicarea tuturor elevilor înactivităci educative și social-filantrop-ice. Ultima etapă a proiectului va con-sta în premierea primilor trei elevi carevor avea cele mai bune rezultate laînvăcătură la sfârșitul anului școlar2020-2021 și care vor dovedi o impli-care deosebită în activităcile desfășu-rate în cadrul parohiei.Deoarece anul școlar 2020-2021va fi unul atipic din cauza pandemieide coronavirus, pentru a încuraja pemai departe implicarea activă aelevilor în misiunea și viaca Bisericii pede-o parte și pentru a-i suscine în pro-cesul de învăcare pe de cealaltă parte,părintele paroh al parohiei Cărand,Florin Gașpar, a dat anunc la ceremo-nia de deschidere a anului școlar, laproiectul „Ghiozdanul cu de toate- aicarte ai parte”. În după masa zilei aufost dăruite din partea Bisericii, unnumăr de șase ghiozdane echipate curechizite școlare mai multor elevinevoiași.În cara noastră învăcământul s-anăscut în Biserică. Biserica a fosttemelia și promotoarea școlii și aînvăcământului românesc, fiind făuri-toare și păstrătoare a limbii românedin cele mai vechi timpuri ale istoriei

poporului român. În parohia Cărandexistă o puternică legătură între Biser-ică și Școală, misiunea Bisericii fiinddesfășurată și în spaciul de învăcământ.Icoana Sf. Ierarh Sava Brancovici, pictată în SfântulMunte Athos, a sosit în orașulnatal Ineu, la împlinirea a 400de ani de la nașterea saOrașul Ineu s-a înveșmântat astăzi,15 septembrie, în straie sărbătorești,căci Parohia Ineu-Centru a primitIcoana Sfântului Ierarh și MărturisitorSava Brancovici, Mitropolitul Tran-silvaniei, născut la Ineu în anul 1620.Momentul de astăzi a marcat toto-dată, împlinirea a 400 de ani de lanașterea Sfântului Ierarh Sava, fiu allocului. Mulcime de credincioși dinIneu si împrejurimi au umplut biseri-ca Parohiei Ineu-Centru pentru a fi păr-tași la bucuria întâmpinării icoaneisfântului ocrotitor al orașului Ineu,executată cu deosebită măiestrie artis-tică în atelierele Mănăstirii Vatopeddin Sfântul Munte Athos.După întâmpinare, soborul de pre-oci a săvârșit slujba Vecerniei sub pro-tia Preaonoratului Părinte AdrianZaha, Protopopul Ineului, din soborfăcând parte Pr. Sever Mocan de laParohia Ineu-Traian, Pr. Dan Tureande la Parohia Ineu-Centru, Pr. FlorinCulda de la Parohia Vasile Goldiș șiPr. Radu Constantinescu de la Biseri-ca ,,Izvorul Tămăduirii”-Capela SpitalIneu.În cuvântul de învăcătură, Pr. Prot.Adrian Zaha a arătat, privitor la Sfân-tul Ierarh Sava, că acesta este foarteiubit de toci ineuanii, pentru că pe aces-te meleaguri s-a născut și s-a arătat unvrednic slujitor și chiar luptător pentrudreapta credincă și neamul românesc.Tot în cadrul cuvântului, Preacucerni-cia sa a evidenciat un aspect deosebitde actual: ,,Sfântul s-a întors acasăcând a fost holeră, astăzi sfântul seîntoarce la Ineu în timpul acestei pan-demii, ca să ne elibereze de frică, deteamă, icoana lui fiind o mângâierepentru toOi credincioșii și un semn alsperanOei că așa cum în acele timpurioamenii au trecut peste holeră, vomtrece și noi cu bine peste acestă pan-demie având credinOă în Dumnezeu”.Comemorarea eroilor din anul1944, în Parohia PrunișorO datorie morală pentru fiecarecetăcean este aceea de a redescoperivaloarea incomensurabilă a braviloreroi care și-au dat viaca pentru neam șicară.Astfel că în Parohia Prunișor a avutloc oficierea unei slujbe de pomenirepentru eroii căzuci pe câmpurile de luptădin această localitate. Totodată, tineriiparohiei îmbrăcaci în costume populareau suscinut un program artistic, amintindprin cântecele patriotice dragostea decară a înaintașilor și de asemenea jertfape care aceștia au depus-o. La acesteveniment au participat un numărînsemnat de credincioși, invitaci și ală-turi de aceștia fiind prezenci și reprezen-tanci ai autorităcilor locale. Spre finalulevenimentului a avut loc o ceremoniede depunere de coroane.

Satul Prunișor este cunoscut prinluptele de apărare care au avut loc înanul 1944. Pentru a încelege ceea ce s-a petrecut în acea perioadă, amintescurmătoarea poezie:„Vai, Doamne ce greu războiA mai fost în sat la noi,În septembrie patruzeci și patru,Când armatele maghiareAu trecut peste hotarebara să ne cucereascăȘi pe noi să ne robească…Iar dușmanu-nverșunatBiserica a bombardatCase a incendiatȘi morci pe câmp a lăsatDar frontul nu l-a spart…” (Culesde Roșu Zaharia);Un poet contemporan din satulPrunișor creiona curajul și demnitateaeroilor, dar și datoria omului de astăzide a-și aminti și a cinsti pe acei oamenicare au pus mai presus de toate„pământul sfânt” al cării noastre.,,În Dealul Baii, vegheat-aciPrunișorul,Să fie azi aicea și să nu-i ducemdorul.De secole pe-această glie-a-nvinspoporulMândru i-a fost trecutul și falnicviitorul.Acei ce aci căzut cu faca în cărână,Visând ziua de azi și patriaromână.Cu pieptu-aci apărat, pământul desub talpăSeninul zării, muncii și susurul deapă.Dintr-un abis se-aude feeric, glasetern…Andrei, Ghiorghiu, Dinescu,Vasile, Eugen.Exemplul vostru este pe viitorîndemn,Cinstindu-vă-n memorii, într-unmoment solemn.”(Gheorghe Ciucur – Momentsolemn la Prunișor)Oferirea de ghiozdane copiilordin parohiile Buhani, Bon=eștiși PrunișorLa începutul noului an școlar unnumăr de 100 de copii din ParohiileBuhani, Boncești și Prunișor au prim-it în dar un ghiozdan echipat cu toatecele necesare pentru desfășurareaactivităcilor școlare.Astfel că prin dragostea tinereiAlexandra Timar – reprezentanta Aso-ciaciei „Îngeri pentru suflete” și prinimplicarea preocilor parohiiloramintite, s-a putut organiza aceastăacciune atât de îmbucurătoare pentrubeneficiari.Această acciune derulată seîncadrează în contextul „Anului oma-gial al pastoraciei părincilor și copiilorși a Anului comemorativ al filantropi-lor ortodocși români”, creionândimportanca milosteniei și a întraju-torării.Mencionez că Asociacia „Îngeripentru suflete” este un sprijinnecondicionat pentru toci cei care demulte ori nu se pot bucura asemeneaaltor oameni, care nu se confruntă cusituacii materiale precare. Totodată

acciunile de acest fel organizate de aso-ciacie se derulează pe tot cuprinsulcării.Simpozion studen=esc-masteralla Facultatea de Teologie Ortodoxă din AradFacultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad a organi-zat luni, 21 septembrie 2020, un sim-pozion studencesc-masteral. Sim-pozionul se desfășoară subgenericul Familia creștină – priori-tate a pastora=iei Bisericii Ortodoxe.Manifestarea academică are locsub egida Arhiepiscopiei Aradului și aUniversităcii „Aurel Vlaicu” din Arad,printr-un proiect financat de MinisterulEducaciei Nacionale.Lucrările simpozionului s-audeschis la ora 9.30, în curtea Facultăciide Teologie. La deschiderea festivă auluat parte Înaltpreasfincitul Părinte Dr.Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, Preasfincitul Părinte Dr.Emilian Crișanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Aradului, Prof. Univ.Dr. Ramona Lile, Rectorul Univer-sităcii „Aurel Vlaicu” din Arad, Pr.Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, DecanulFacultăcii de Teologie, profesori, stu-denci și masteranzi ai Facultăcii deTeologie din Arad, precum și studenciși masteranzi din Mitropolia Banatului,invitaci la această manifestare.În deschiderea manifestării Pr.Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Fac-ultăcii de Teologie, a adresat cuvântde salut invitacilor și participancilor. Aurmat cuvântul Doamnei Prof. Univ.Dr. Ramona Lile, Rectorul Univer-sităcii „Aurel Vlaicu”. Din partea stu-dencilor și a masteranzilor a vorbitdomnul masterand Alin Florin Ciotea.În încheierea festivităcii Înaltpreas-fincitul Arhiepiscop Timotei a adresatcelor prezenci un cuvânt de salut și debinecuvântare.Tot în cadrul deschiderii festive afost lansat și prezentat volumul sim-pozionului studencesc-masteral orga-nizat de către Facultatea de Teologiedin Arad în anul 2019. Volumulîntrunește studiile studencilor și mas-teranzilor participanci la simpozionuldesfășurat anul trecut, evidenciind,totodată, implicarea Facultăcii deTeologie din Arad în activitatea decercetare la nivelul studencilor și mas-teranzilor.După deschiderea festivă au urmatsecciunile simpozioanelor, care s-audesfășurat pe durata întregii zile deluni incluzând dezbateri, pauze decafea și concluziile simpozionului.Manifestarea s-a bucurat de par-ticiparea studencilor și masteranzilorde la școlile teologice din MitropoliaBanatului, înscriindu-se în mani-festările „Anului omagial al pastoracieipărincilor și copiilor” și al „Anuluicomemorativ al filantropilor ortodocșiromâni” din Patriarhia Română.Simpozion Na=ional anual aldoctoranzilor, la Facultatea deTeologie Ortodoxă din AradÎn zilele de 21 și 22 septembrie2020, Facultatea de Teologie Orto-doxă „Ilarion V. Felea” din Arad aorganizat simpozionul nacional al doc-toranzilor, intitulat: Provocări actualela adresa unită=ii familiei creștine.Paradigme pastorale și misionare.Manifestarea academică și cultur-ală, ajunsă deja la cea de-a 5-a edicieanuală, se desfășoară sub egidaArhiepiscopiei Aradului și a Univer-sităcii „Aurel Vlaicu” din Arad, printr-un proiect financat de Ministerul Edu-caciei și Cercetării.Lucrările simpozionului s-audeschis la ora 9.30, în curtea interioarăa Facultăcii de Teologie. Ladeschiderea festivă au luat parte Înalt-

preasfincitul Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului, Pres-fincitul Părinte Dr. Emilian Crișanul,Episcopul vicar al ArhiepiscopieiAradului, Prof. Univ. Dr. RamonaLile, Rectorul Universităcii „AurelVlaicu” din Arad, Prof. Univ. Dr. Flo-rentina Munteanu, Directorul ȘcoliiDoctorale, Pr. Prof. Univ. Dr. CristinelIoja, Decanul Facultăcii de Teologie,profesori, doctoranzi, masteranzi, stu-denci, și invitaci, respectându-senormele de distancare fizică impuse deautorităci.În deschiderea manifestării, Pr.Prof. Dr. Cristinel Ioja a adresat cuvân-tul de salut invitacilor de la prezidiuprecum și tuturor participancilor. Încontinuare, părintele decan a evocatsituacia generată de pandemie, care afăcut să fie amânată desfășurarea man-ifestării, momentul prielnic ivindu-seacum. Prin aceste proiecte, Facultateade Teologie încurajează și suscine con-cret activitatea de cercetare a doctor-anzilor, toate referatele acestora fiindreunite în revista, cu aparicie anu-ală, Studia Doctoralia.A urmat apoi, cuvintele de salut șide apreciere din partea doamnelor pro-fesoare Ramona Lile și FlorentinaMunteanu. Din partea doctoranzilor avorbit Pr. drd. Vlad-Sergiu Sandu. Încuvântul său ÎPS Arhiepiscop Timoteia felicitat organizatorii pentru fru-moasa iniciativă, evocând și diverseleprovocări pastorale ce se manifestăastăzi la adresa familiei, care necesităun răspuns adecvat din partea Bisericiiși a teologiei ei.Tot în cadrul deschiderii festive afost lansat și prezentat volumul sim-pozionului doctoral, organizat de cătreFacultatea de Teologie din Arad înanul 2019.După deschiderea festivă au urmatsecciunile programate. Manifestările s-au bucurat contribucii tematice ale doc-toranzilor facultăcilor de teologie dinCluj-Napoca, Alba-Iulia, și bineînceles,ai facultăcii gazdă.
Instalări de noi preoMi în parohii arădene 

Instalarea noului preot parohîn Parohia SânpaulCu binecuvântarea Înaltpreasfinci-tului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, în după masazilei de 6 septembrie, duminica searala ceasul Vecerniei, a avut loc insta-larea părintelui Ichim Mihai Adrian decătre Preaonoratul Părinte ProtopopFlavius Axente Petcut alături de unsobor de preoci, din care a făcut parteşi părintele Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial.În prezenca autorităcilor locale și aunui număr însemnat de credincioși, afost săvărșită slujba Vecerniei.Răspunsurile liturgice au fost date deun grup de teologi, colegi ai viitoruluipărinte, condus de diaconul MorariuLaviniu, dirijorul corului CatedraleiArhiepiscopalei „Sfânta Treime „Arad. Cuvântul de învăcătură a fostrostit de către părintele protopop Flav-ius Petcut. Părintele Protopop FlaviusPetcut, a mulcumit părintelui GavraPompiliu, pentru activitatea desfășu-rată în această parohie, urându-i să aibămult spor duhovnicesc în noua parohieunde a fost transferat și anume ParohiaPecica I, iar acesta din urmă, a suscin-ut un discurs de rămas bun, în cadrulcăruia a făcut o retrospectivă a celor 14de ani petrecuci în această parohie,mulcumind ierarhilor, ostenitorilor cen-trului eparhial și ai protopopiatuluiArad, cât și credincioșilor ParohieiSânpaul, pentru suscinerea acordată întot acest timp. Continuare în pagina 8

Pagina 7 Septembrie 2020
Actualitate eparhială – Septembrie 2020



Septembrie 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; 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

MarMi, 1 septembrie – A săvârșitSfânta Liturghie în Catedrala Arhiepis-copală din Arad, rostind un cuvânt deînvăcătură despre „Istoria Brâului Mai-cii Domnului”. La finalul acesteia, Chi-riarhul arădean a săvârşit Slujba de Te-Deum la începutul anului bisericesc şia rostit rugăciunea de început de an. Aparticipat la ședinca Consiliului Profe-soral al Seminarului Teologic Ortodoxdin Arad. A prezidat ședinca Perma-nencei Consiliului eparhial.Joi, 3 septembrie – A participat lasuscinerea tezelor  de doctorat apreotului Florin Ioan Avram și preotTudor Budeanu doctoranzi ai Facultăciide Teologie Ortodoxă-Arad din cadrulUniversităcii „Aurel Vlaicu” din Arad; Duminică, 6 septembrie – Asăvârșit Sfânta Liturghie în CatedralaArhiepiscopală din Arad, predica fiindpusă sub titlul ,,Biserica și lumea” (cf.I Cor. 16, Matei 21). În cadrul slujbei,Înaltpreasfincia Sa a săvârșit hirotoniaîntru preot a diaconului dr. LucianBaba, fiul regretatului părinte TeodorBaba, fost conferenciar universitar laFacultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ila-rion V. Felea” din Arad, pe seama Paro-hiei Variașu Mare, Protopopiatul Arad,iar la finalul slujbei l-a hirotesit întruduhovnic.Luni, 7 septembrie–Asăvârșit sluj-

ba Vecerniei cu Litie în altarul de vară dincurtea Mănăstirii Hodoș-Bodrog, rosti-tind un cuvânt de învăcătură.MarMi, 8 septembrie – A săvârșitSfânta Liturghie în altarul de vară dincurtea Mănăstirii Gai, predica fiind pusăsub titlul „Numire grăitoare”(Filip 2,Luca 10). În cadrul slujbei, Chiriarhul ahirotonit întru diacon pe tânărul Daniel-Ionel Costina, profesor de religie, aces-ta urmând a fi hirotonit preot pe seamaParohiei Hunedoara Timișană, Proto-

popiatul Arad.Joi, 10 septembrie – A prezidatședinca Permanencei Consiliuluieparhial.Duminică, 13 septembrie –A slu-jit Sfânta Liturghie arhierească la Cate-drala episcopală din Caransebeș la invi-tacia Preasfincitului Părinte Lucian,alături de un sobor de ierarhi, preoci șidiaconi. Luni, 14 septembrie – A săvârșitSfânta Liturghie arhierească la Mănăsti-

rea Feredeu,  predica find pusă sub tit-lul,,Izvor de binefaceri” (cf. I Cor. 1;Ioan 19). În cadrul slujbei, Înaltpreas-fincia Sa a săvârșit hirotonia întrupreot a diaconului Daniel-Ionel Cos-tina, pe seama Parohiei HunedoaraTimișană, Protopopiatul Arad. Lafinalul slujbei, noul hirotonit a fosthirotesit duhovnic.MarMi, 15 septembrie – Aparticipat la festivitatea de deschidere aanului școlar 2020-2021 la SeminarulTeologic Ortodox din Arad, rostind uncuvânt de binecuvântare. A săvârșit înCatedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Trei-me” din Arad, slujba Vecerniei și Aca-tistul Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de laPartoș, ocrotitorul Banatului. La finalulAcatistului, Chiriarhul arădean a adre-sat credincioșilor prezenci un cuvânt deînvăcătură despre ,,Mitropolitul Sfânt alBanatului”.Miercuri, 16 septembrie – Aparticipat la ceremoniile de evocare șicomemorare a eroilor detașamentuluiPăuliș, la împlinirea a 76 de ani de laeroicele lupte din septembrie 1944,săvârșind slujba parastasului în memo-ria eroilor, și rostind un cuvânt de come-morare.Duminică, 20 septembrie – Asăvârșit Sfânta Liturghie în CatedralaArhiepiscopală din Arad, predica fiind

pusă sub titlul  ,,Sufletul și viaOa pe dru-mul mântuirii” (cf. Gal. 2; Marcu 8 și9). Luni, 21 septembrie – A participatla simpozionul studencesc-masteraldesfășurat sub genericul „Familiacreștină – prioritate a pastora=iei Bise-ricii Ortodoxe” organizat de Facultateade Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din Arad.Vineri, 25 septembrie – A prezidatședinca Permanencei Consiliuluieparhial.Duminică, 27 septembrie –A par-ticipat la Sfânta și Dumnezeiasca Litur-ghie săvârșită de către un sobor depreoci și diaconi în Catedrala Arhiepis-copală ,,Sfânta Treime” din Arad. Încadrul slujbei s-au rostit rugăciuni pen-tru odihna sufletului vrednicului depomenire Mitropolit Nicolae Corneanual Banatului, la 6 ani de la trecerea sa lacele veșnice. În seara zilei, Chiriarhularădean a participat la Slujba Vecernieisăvârșită în Catedrala Arhiepiscopală,rostind un cuvânt de învăcătură despre,,Personalitatea Sf. Ier. Antim Ivirea-nul”, prăznuit în această duminică.MarMi, 29 septembrie – miercuri30 septembrie – A participat la ședincade lucru a Sfântului Sinod de la PalatulPatriarhiei. Pr. Dr. Vasile Cucu –

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinMitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Septembrie 2020

Urmare din pagina 7În continuare părintele protopop,a oficiat instalarea noului preot.Acesta i-a înmânat părintelui IchimMihai Adrian, Sfânta Evanghelie,Sfânta Cruce și cheia bisericii,explicându-i acestuia cât și credin-cioșilor importanca deosebită a aces-tui act, cât și semnificacia simbolicăa acestor trei obiecte liturgice.Noul preot al Parohiei Sânpaul,părintele Ichim Mihai Adrian a adusmulcumirile cuvenite Bunului Dum-nezeu pentru toate darurile revărsatepeste dânsul, ÎnaltpreasfincituluiPărinte Timotei și PreasfincituluiPărinte Emilian Crișanul pentruîncrederea și suscinerea acordată,părintelui protopop, preocilor sluji-tori, oficialităcilor locale, familiei șituturor credincioșilor care i-au fostalături în acest moment important alviecii sale.Instalarea noului preotparoh în Parohia IermataCu binecuvântarea Înaltpreas-fincitului Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului, în dupămasa zilei de 8 septembrie, de săr-bătoarea Nașterii Maicii Domnului,a avut loc instalarea părinteluiFlavius Gheorghe Lazea, ca preotparoh în Parohia Iermata, Pro-topopiatul Ineu, de către Preaono-ratul Părinte Protopop Adrian Zaha,alături de un sobor de preoci condusde PC Părinte Teodor Pavel, con-silier eparhial.În prezenca autorităcilor locale șia unui număr însemnat de credin-cioși, a fost săvărșită slujbaVecerniei. Cuvântul de învăcătură afost rostit de către părintele consili-er Teodor Pavel. 

Preaonoratul Părinte ProtopopAdrian Zaha, a mulcumit părinteluiGheorghe Mance pentru activitateadesfășurată în această parohie, urân-du-i pensie îndelungată și liniștită,iar acesta din urmă, a suscinut un dis-curs de rămas bun, în cadrul căruia afăcut o retrospectivă a celor 44 deani petrecuci în această parohie. În continuare părintele AdrianZaha, a oficiat instalarea nouluipreot. Acesta i-a înmânat părinteluiFlavius Gheorghe Lazea, SfântaEvanghelie, Sfânta Cruce și cheiabisericii. Noul preot al parohiei Ier-mata, părintele Flavius GheorgheLazea, a adus mulcumirile cuveniteBunului Dumnezeu pentru toatedarurile revărsate peste dânsul, Înalt-preasfincitului Părinte Timotei șiPreasfincitului Părinte EmilianCrișanul pentru încrederea șisuscinerea acordată, părintelui con-silier, părintelui protopop, preocilorslujitori, oficialităcilor locale, fami-liei și tuturor credincioșilor care i-aufost alături în acest moment impor-tant al viecii sale.Instalarea noului preotparoh în Parohia SelișteaCu binecuvântarea Înaltpreas-fincitului Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului, în dupămasa zilei de 14 septembrie, de săr-bătoarea Înălcarea Sfintei Cruci, aavut loc instalarea părintelui Flav-ius David, ca preot paroh în parohiaSeliștea, Protopopiatul Ineu, de cătrePreaonoratul părinte protopop Adri-an Zaha, alături de un sobor de pre-oci, în prezenca autorităcilor locale șia unui număr însemnat de credin-cioși. A fost săvârșit Acatistul Sfin-tei Cruci, iar la finalul slujbei părin-

tele protopop a vorbit celor prezencidespre importanca și semnificaciaSfintei Cruci în viaca Bisericii și afiecărui credincios, pentru careCrucea nu este altceva decât puterealui Dumnezeu.Preaonoratul părinte protopop, amulcumit fostului preot paroh, părin-telui Ionel Morar pentru activitateadesfășurată în parohia Seliștea,urându-i spor duhovnicesc și misi-une rodnică în noua parohie încred-incată spre păstorire, iar acesta dinurmă, a suscinut un discurs de rămasbun, mulcumind ierarhilor, osteni-torilor centrului eparhial și ai pro-topopiatului Ineu, cât și credin-cioșilor parohiei Seliștea, pentrususcinerea acordată în tot acest timpși i-a asigurat de suscinerea perma-nentă a sfinciei sale, ori de câte orivor avea nevoie.În continuare părintele AdrianZaha a oficiat instalarea noului preot.Acesta i-a înmânat părintelui FlaviusDavid, Sfânta Evanghelie, SfântaCruce și cheia bisericii, explicându-i acestuia cât și credincioșilor impor-tanca deosebită a acestui act, cât șisemnificacia simbolică a acestor treiobiecte liturgice.Noul preot al parohiei Seliștea,părintele Flavius David, a adusmulcumirile cuvenite Bunului Dum-nezeu pentru toate darurile revărsatepeste dânsul, ÎnaltpreasfincituluiPărinte Timotei și PreasfincituluiPărinte Emilian Crișanul, pentruîncrederea și suscinerea acordată,părintelui protopop, preocilor sluji-tori, oficialităcilor locale, familiei șituturor credincioșilor care i-au fostalături în acest moment important alviecii sale.

Parohia Arad – Calea 6 Vânători, gazda Cercului pastoral-misionar AradÎn urmă cu peste 100 de ani, la17 mai 1919, trupele româneștiintrau în Arad pentru instaurareaadministraciei românești, în loculcelei maghiare. ”În 17 mai 1919,Regimentul 6 Vânători a intrat din-spre Curtici, pe drumul care astăzi îipoartă numele, „Calea 6 Vânători”,avându-l în frunte pe colonelul Piri-ci. Dr. Sever Ispravnic a binecu-vântat armata română rostind cuvin-tele: „Astăzi își primește acest Arad,răsplata credincei sale într-un ideal.Aceasta este ziua cea mare, în careviteaza armată română, în numelelumii civilizate, înfăptuiește idealulunirii noastre cu românii de pre-tutindeni”. În acele momente, stu-dencii Institutului Teologic-Peda-gogic fluturau cele două steaguri, iarmulcimea adunată a întâmpinat-o cuflori și urale. Pe unele institucii a fostarborat tricolorul românesc. În facaprimăriei, au fost adresate cuvintede bun venit din partea conduceriilocale. Momentul a însemnatînceputul instaurării administracieiromânești.”Parohia Ortodoxă Română,Arad, Calea 6 Vânători a găzduitîntrunirea preocilor din cadrul Cer-cului pastoral-misionar Arad, care,cu binecuvântarea Înaltpreasfincitu-lui Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului s-au întâlnit, joi, 10 sep-tembrie, începând cu ora 10.00, înședincă lunară de lucru. În debutulîntâlnirii, Părintele Petru Ursulescu

coordonatorul Cercului pastoral-misionar a prezentat preocilorprezenci tematica Sfântului Sinodpentru anul 2020 ca fiind declarat”Anul omagial al pastoracieipărincilor și copiilor și Anul comem-orativ al filantropilor ortodocșiromâni”, în acest sens Părinteleparoh, Gheorghe Pop, prezentând unreferat intitulat ”Pastoracia copiilor șia Familiei. O temă constantă încadrul Bisericii Ortodoxe Române”.Preocii participanci au avut, fiecare,pe rând, intervencii pe margineaacestei teme, subliniind importancape care o are pastoracia tinerilor și afamiliilor creștine în contextul secu-larismului societăcii actuale. Soluci-ile găsite constituie modele de urmatpentru fiecare păstor de suflete, pen-tru o pastoracie rodnică și folositoare.
Următoarea întâlnire a preocilor

din cadrul Cercului pastoral-mision-
ar Arad 1 va avea loc la Centrul de
îngrijire vârstnici ”Bunătatea” din
Arad, în data de 1 octombrie, de
”Ziua vârstnicului”, unde, după
săvârșirea Sfintei Liturghii și
prezentarea referatului va avea loc o
acciune de binefacere adresată bene-
ficiarilor acelui Centru, realizată de
preocii din municipiul Arad.

Cercurile pastoral-misionare
intencionează, ca, pe lângă întărirea
frăcietăcii dintre slujitorii Sfintelor
Altare din orașul Arad să găsească
solucii practice privind pastoracia
credincioșilor și ajutorarea celor
aflaci în nevoi și a celor care nu mai
au pe nimeni.

(mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.arhiepiscopiaaradului.ro). 
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