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– AKi trecut prin vremuri dificile. V-aKi născut în timpul marii crize econo-mice, aKi trăit în timpul războiului, apoiîn comunism. Pentru noi, cei maitineri, sunteKi ca o carte deschisă deistorie. Cum percepeKi vremurile deacum, cu pandemia actuală, cu digita-lizarea și toate celelalte? Cum v-aKiadaptat la noile reguli, cu masca, dis-tanKarea, etc.?R. Mul\umesc întâi pentru amabilainvita\ie la un interviu sub auspiciileAgen\iei de Știri Basilica patronată deSfânta Patriarhie sub îndrumarea Prea-fericitului Părinte Daniel, PatriarhulBisericii Ortodoxe Române. Apoi, pen-tru elogioasa prezentare a smerenieimele celor care urmăresc desfășurareadialogului, în care citesc așa cum poetica\i arătat ca într-o carte deschisă de isto-rie, întrucât cel care răspunde întrebări-lor însumează mai bine de opt decenii devia\ă, aceasta la rândul ei înscrisă peperioade cu particularită\i istorice dife-rit percepute de cei competen\i. Faptulimpune deci o grijă aparte pentru obiec-tivitatea în măsura în care limitele ome-nești o promovează; privitorii acestuia,desigur, apreciind mai mult sau maipu\in realitatea cunoscută din multipleizvoare, la vremea noastră îndeajuns deaccesibile. Și pentru că ne referim lavremuri, se poate lesne intui că pot fi maimult sau mai pu\in favorabile mersuluiînainte al vie\ii. Oricum, în numele cre-din\ei apelăm la izvoarele Revela\ieidumnezeiești, Sfânta Scriptură și Sfân-ta Tradi\ie, învă\ătura noastră crești-nească, care raportează toate la Dum-nezeu. Sfânta Scriptură arată că ”pentruorice lucru este o clipă prielnică și vremepentru orice îndeletnicire de sub cer”(Ecclesiastul 3, 1). Mântuitorul Însușizice: ”vremea Mea încă n-a sosit; darvremea voastră totdeauna este gata”(Ioan 7, 6). Sfântul Ilarie afirmă că”Timpul e de la Dumnezeu” (Despre”Sfânta Treime” II, 6, în Nicolae Mol-doveanu, Dic\ionar de în\elepciunepatristică, Comori dezgropate, Bucu-rești, 1997, p. 599, n. 5509).  Amintimși versurile din Glossa Luceafărului poe-ziei românești: ”Vremea trece, vremeavine / Toate-s vechi și nouă toate, / ce rău

și ce e bine / tu te-`ntreabă și socoate;...”(Mihai Eminescu, Poezii, Constan\a,2018, p. 387). Textele redate sunt suges-tive pentru orientarea asupra moduluide a privi societatea primei jumătă\i aveacului trecut din care am mai prins oparte, sesizând toate cele pozitive șinegative. Astfel, timpul marii crize eco-nomice amintite a fost sim\it chiar dacăeram la vârsta preșcolară, deoarece, închip firesc a afectat și învă\ământul, îndomeniul căruia activa întreaga familiecăreia apar\ineam, urmând Războiul alII-lea Mondial cu trei bombardamenteasupra orașului în care locuiam, în plusîn urma unei alarme derutante refugiin-du-ne în coloane, prin mărimea lorserios amenin\ate de către avia\ie, cât șide trupele terestre în conflict, până însatele apropiate în care teatrul luptelor aînsemnat o amenin\are mai mare decâtdacă se râmânea pe pozi\ia de acasă. Cuexperien\a trăită astfel din copilărie, lacare se mai pot adăuga exemplificări,oricine ar fi putut dobândi capacitatea dea intui mersul vremii cu sim\ământul dea dispune în timp de maturitatea angaj-ării în frământările pe care via\a le aduce.Schimbarea orânduirilor, desigur căaduce situa\ii noi, de multe ori contrarecelor obișnuite. Fiind vorba de durată,acomodarea a favorizat și calea de a găsiposibilită\i lesnicioase de a contribui lao conlucrare generală pe măsura condi-\iilor de pace și dezvoltare, chiar dacă semai iveau și curente adverse. După maibine de un deceniu de transformări, s-arputea zice radicale și odată cu termina-rea studiilor, pășind în rândul clerului amdobândit și o viziune de ansamblu a res-ponsabilită\ii ce revine în cadrul socie-tă\ii fiecărei institu\ii fundamentale a sta-tului, în cadrul acesteia fiecărui membrual ei. Direc\ionarea oarecum determi-nată ideologic a unora cerea totuși oarmonizare în cadrul desfășurării vie\iide obște, oamenilor Bisericii revenindu-le și datoria de a găsi calea potrivită prinatașamentul fa\ă de valorile religioase șimorale și care sunt mereu în concor-dan\ă cu ceea ce fiin\a omenească îșidorește. Intervin însă pe parcurs și eve-nimente neașteptate, ca de exemplu pan-demia actuală, care dincolo de războa-

ie, revolu\ii și altele se soldează pe lângădestule pierderi și cu vie\i omenești, ceeace impune adoptarea de noi reguli saunorme ce adesea contravin celor obi-șnuite până atunci. O referin\ă se cerefăcută în acest sens la purtarea măștii șidistan\area fizică protectoare fa\ă desemeni. Ori, în fa\a unei primejdiiiminente, desigur că se impune dreaptaurmare pe care ra\iunea și sim\irea omu-lui o acceptă întocmai spre continuareanestânjenită a construirii viitorului socie-tă\ii și, cu precădere, a celei din careface parte, a \ării și poporului. Desigur cămijloacele pe care știin\a și tehnica leinstrumentează în cadrul dat ajută ladepășirea obstacolelor, dar în toate,lucrarea sufletească își are rostul ce nupoate lipsi. Astfel, cântarul sufletescalege greutatea fiecărei descoperiri aînzestrării omenești. Dintre cele caresunt puse astăzi la îndemâna omuluipentru ob\inerea celor mai spectaculoa-se rezultate de subliniat digitalizarea. – Timpurile, le facem fiecare, bolileși toate neajunsurile sunt urmări fireștiale faptelor noastre. Cum vedeKi lumeade azi, s-a înrăit? Și-a pierdut credinKa?Cum sunt oamenii acum și cum erauînainte? În ce lume a trăit copilul Tra-ian? Cum era Timișoara? R. Lumea a fost creată de Dumne-zeu bună, iar Providen\a o \ine întoc-mai. Dacă omul cel dintâi a avut o căde-re din comuniunea cu Dumnezeu

aducând stricăciunea în armonia uni-versală, ca orice încălcare a unor normeobștești, aprecierea reluării unui cursnormal al desfășurării vie\ii \ine seamași de modul de a privi ansamblul aspec-telor determinante. Acesta, cum reiesedin istoria universală poate fi mul\umi-tor din punct de vedere material și nemu-l\umitor din punct de vedere spiritual,sau invers. Libertatea de care dispuneomul în general este aceea de a-și croisingur destinul, nu determinat, decât într-un fel, de propriul caracter și darurilecu care este prevăzut. Dacă ne oprim înzona noastră geografică, privind numaila învă\ământul teologic, e de observatcă după reluarea acestuia numărul can-dida\ilor la preo\ie a crescut foarte multfa\ă de cel de odinioară, ceea ce poateconchide că, nu s-a pierdut legătura cutradi\ia bisericească. Timișoara, pentrucă s-a făcut referire directă ca loc denaștere, creștere și activitate, dealtfel șicelelalte centre nu mai pu\in, Arad,Caransebeș, Oradea, Reși\a, a dispus decondi\iile necesare unei dezvoltări lacerin\ele vremii. Astfel, personal, dincopilărie am putut cunoaște sau sim\ialinierea sau diferen\a nivelului de trai înmajoritatea dimensiunilor activită\iiumane. Pentru a nu întrelăsa interesularătat prin întrebarea asupra modului încare copilăria percepe freamătul lumii, s-ar cere adaos faptul că, pe lângă avântulacestei perioade a vie\ii s-au ivit împre-

jurările de a fi în atmosfera celor mai învârstă, datorită înrudirilor, prieteniilorsau cunoștin\elor, într-un municipiu cupreten\ii și cu un cartier a cărui numirede Fabric lămurește structura, desigurși caracterul locuitorilor, vizând plurali-tatea etniilor, confesiunilor, îndeletnici-rilor și desigur altor factori care deter-mină întreaga activitate. În ceea ceprivește școala, la nivelul primar amfăcut-o la cea de Aplica\ie a Școlii Nor-male, ai cărei absolven\i tineri făceaupractică cu cei mici sub îndrumareainstructorilor și care, fiind mai apropia\ica vârstă, favorizau încadrarea școlarilorîn mersul general al vie\ii sociale. Princăile enumerate s-au putut cunoaște dife-rite medii sociale cu institu\iile, între-prinderile sau alte unită\i, cu rostul lor șibeneficiul pe care-l pot avea în muncă șiprin contribu\ia celor ce nu apar cu toateposibilită\ile de care dispun, adică ceimai mici. Într-un chip deosebit în Bise-rică au fost găsite elemente cunoscute șitotodată favorabile formării urmărite,tot dintre cele de care s-a făcut amintire.Ca sfânt lăcaș biserica parohială arăspuns întocmai exigen\elor vârstei cuaspira\iile ei. Astfel, mai ales în zilele deduminici și sărbători aci se revedeaucredincioși din toate straturile societă\iicu profesiunile și autoritatea sau presta-n\a ce o aveau. De subliniat că, era vre-mea în care monumentala catedrală nuera încă târnosită, adică până în 1946,după care dată fluctua\ia unora din ceicare frecventau biserica din parohie s-aîndreptat spre catedrală. Participarea laprogramul religios s-a desfășurat, înconsecin\ă, alternativ, între cele douăsfinte lăcașuri și după împrejurări laaltele din apropiere, fapt ce a ocazionato cunoaștere mai largă a oamenilor cutoate preocupările lor. În companiacolegilor de școală participarea la sluj-be se făcea în biserica parohială în razacăreia se găsea școala. Mai apoi, înmediul liceal, la Colegiul ConstantinDiaconovici Loga prezen\a era la unelecapele centrale mai încăpătoare ale car-tierului Cetate mai ales la vremea spo-vedaniei și împărtășirii dinaintea Praz-nicelor mari. Continuare în pagina 2

Interviu acordat de ÎPS Timotei, Arhiepiscop al Aradului –AgenKiei de Știri Basilica cu Sorin Constantin IoniKe

Recunoașterea autocefaliei a fost unsubiect complex. Deși autonomia Bis-ericii noastre era stabilită deja de 17 ani,fiind men\ionată în Constitu\ia din 1866,formalitatea de a cere recunoaşterea eide Patriarhia Ecumenică putea reprezen-ta „negaţiunea unui trecut întreg”, cumpreciza reprezentantul diplomatic românla Constantinopol din acea vreme, PetreMavrogheni.Au urmat numeroase discu\ii întreautorită\ile române și Patriarhia Ecu-menică, textul adresei care solicitaautocefalia a suferit mai multe modi-ficări pentru a se păstra „neatinse”drepturile Bisericii noastre.În final, în data de 25 aprilie 1885,Tomosul patriarhal a fost semnat de

Patriarhul Ecumenic şi de zecemitropoliţi membri ai Sinodului patri-arhal şi cuprindea câteva ideiesenţiale:- unitatea Bisericii lui Hristos,posibilitatea modificării „afacerilor deadministraţie eclesiastică şi de ordinea demnităţilor” în cadrul Bisericilorlocale, „în vedere cu poziţiuneaţărilor”.- acordarea binecuvântării şirecunoaşterea Bisericii RegatuluiRomâniei ca „neatârnată şi autoce-fală, administrându-se de propriulşi Sfântul său Sinod, având depreşedinte pe Înalt Prea Sfinţitul şiPrea Cinstitul mitropolit alUngrovlahiei şi exarh al României,

cel după vremi, nerecunoscând înpropria sa administraţiune internănici o altă autoritate bisericească,fără numai pe capul Bisericii Orto-doxe celei una, sfântă, sobor-nicească şi apostolică, pre Mântu-itorul Dumnezeu – omul, care estesingura temelie şi piatra cea dincapul unghiului şi întîiul şi supremulşi veşnicul Arhiereu şi Arhipăstor”.- proclamarea Sf. Sinod al Bis-ericii Române, ca „bucurându-se detoate prerogativele şi de toate drep-turile chiriarhiceşti inerente unei Bis-erici autocefale”.Pr. Prof. Dr. Mihai SăsăujanSursa: basilica.roContinuare în pagina 3
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Urmare din pagina 1În unele din locurile indicate, dupăo pauză de peste 40 de ani, vechiul pro-gram s-a reluat cu modificările norma-le în raportul cu trecerea timpului; s-arzice mai mult formale decât de fond,deci fără primejdia de a pierde esen\a.Recensămintele pe parcurs au dat datepromi\ătoare pentru analizarea aprofun-dată a stării religioase în general. Refe-rin\a la Timișoara are prioritate în func\iede cunoașterea personală, dar nu estestrăină cum s-ar pretinde, nici cea legatăde  Arad mai ales că din punct de vede-re al administra\iei bisericești, până în1940 jude\ul Timiș era sub jurisdic\iearădeană. La Arad, continuând tradi\iaînvă\ământului teologic, după încetareaactivită\ii fostei Academii s-au \inut larăstimpuri cursuri de scurtă durată pen-tru îndrumarea preo\ilor cu profesorititulari de la Institutele teologice uni-versitare din București și Sibiu și dinrândul acelora pornind îndemnul de a nuuita visul unei noi catedrale (pr. Prof.Dumitru Radu). După Revolu\iaromână din 1989 un prim gând pe liniabisericească a fost reînfiin\area școliiteologice, de data aceasta o Facultate deTeologie care a încadrat în plus și osec\ie de filologie și alta de asisten\ăsocială, de asemenea și un Seminar Teo-logic întrecând substan\ial rostul fosteișcoli de cântăre\i; apoi ca noutate cerutăde nevoi și o școală teologică-sanitară.S-au ini\iat odată cu reintroducerea Reli-giei în învă\ământ strângerea legăturilorBisericii și Școlii, reluându-și cursul șirevista ”Biserica și Școala”, care pre-cum indică titlul deservea ambele insti-tu\ii, urmând exemplul preotului Dimi-trie [ichindeal, sub numele căruia esteastăzi Școala Pedagogică locală. Stude-n\ii s-au îngrijit de apelarea la organiza-\iile de tineret, ca de pildă ASCOR, învirtutea faptului de a fi func\ionat în tre-cut asocia\ii similare, cum ar fi cea delectură, patronată de regretatul episcopdr. Grigorie Comșa. Pentru a avea cer-titudinea că nu s-a întrelăsat activitateaconstantă observată de la înfiin\areaEpiscopiei, pe temeiuri în bună partemoștenite, de amintit și grija pentru con-semnarea a ceea ce trebuie re\inut, întoc-mirea Cronicii eparhiei, chiar atuncicând a fost momentul în anul 1989.   – Cum era Europa? AKi studiat înGermani și în ElveKia. Ce ne puteKipune despre acea perioadă? R. Referin\a este în principal laBiserică, întrucât studiile s-au desfășuratîn cadrul ei, iar ea a fost sim\itoare laevolu\ia curentelor ce firesc s-au ivit învia\a lumii, lucrând potrivit învă\ăturii șimoralei ei, luând pozi\ie de apărare saude colaborare, după caz, totdeauna cuîn\elegerea potrivită unei institu\ii reli-gioase, promovând dialogul cu prec-ădere confesional, acesta fiind indicativși pentru celelalte. Până la perioada stu-diilor ecumenice și de specializare nuam ieșit peste hotarele \ării, dar amcunoscut cetă\eni străini, intuind astfelfelul de a gândi, de a vorbi sau trăi pro-priu confra\ilor lor. Despre orașul natals-a men\ionat deja, capacitatea prinînsăși componen\a popula\iei de a oca-ziona în\elegerea fa\ă de particularită\i-le etnice și religioase mai ales. De ase-menea, apropierea de frontieră a înlesnitși cunoașterea \ărilor din imediata vecin-ătate. Perioada era cea de fiin\are a Con-siliului Ecumenic al Bisericilor înaceeași cetate cu Organiza\ia Na\iunilorUnite, de deschidere ecumenică într-oconcordan\ă cu militarea pentru un cli-mat de în\elegere între \ări și popoare,asigurând pacea mondială, totodată uni-tatea europeană, ca și împlinirea idealu-rilor de totdeauna ale umanită\ii. Sta-giul la universită\i cunoscute a prilejuitcontacte cu conferen\iari și studen\i pro-veni\i de pe toate continentele, ceea ce a

contribuit la închegarea unor prieteniice prevesteau legături extinse pe multi-ple planuri, având în vedere că univer-sitarii reprezentau diferitele ramuri saufacultă\i ce vizau viitoarele profesiuni. S-au înmul\it legăturile cu credincioșiiortodocși români stabili\i în străinătate,făcându-se slujbe și contactând și peortodocșii de alte etnii, săvârșindu-seserviciile religioase în spa\ii puse la dis-pozi\ie de către felurite confesiuni,întărind astfel o colaborare satisfăcătoa-re și pentru localnici. De men\ionat că,astăzi între altele, Biserica noastră dis-pune în aceste \ări, fa\ă de trecut, de omitropolie cu parohii bine organizatepotrivit Statutului în vigoare. Cu aceastăexperien\ă s-a realizat o dobândă folo-sitoare muncii ulterioare consacrate uni-tă\ii Bisericii și, în același timp propăși-rii societă\ii.    – AKi fost profesr la Seminarul dinCaransebeș, secretar eparhial la Arad,apoi la Timișoara, vicar administratival Arhiepiscopiei Timișoarei șiCaransebeșului, aKi devenit ierarh înperioada comunistă. Cu ce provocări v-aKi confruntat din partea regimului caslujitor al Bisericii? Dar personal? (AKi avut un unchi, notar care a făcutînchisoare în acele vremuri. Ne puteKispune ceva despre el?)R. Am intrat în func\ie îndată după1960 când pozi\ia Bisericii în raport custatul era statornicită în cadrul noii orân-duiri, neapărând evenimente de tensiu-ne. Orice neajuns se putea îndrepta fie înmod direct între compartimentele anga-jate ale birocra\iei, fie prin mijlocireaMinisterului sau mai apoi Departamen-tului ori Secretariatului de Stat pentruCulte. La locul activită\ii am avut mul\u-mirea de a nu înregistra vreun momentdin cele indicate. Sectorul fiind subve-n\ionat de stat, celor ce lucrau le reveneaîndatorirea unei activită\i corecte într-oarmonizare în ansamblul celorlalte sec-toare pentru asigurarea contribu\iei tutu-ror cetă\enilor la afirmarea \ării pe planmondial. În legătura unchiului dr. Tibe-riu Seviciu nu am consemnat nici oobserva\ie. A fost cinci ani de\inut poli-tic. A fost deputat în Parlament din par-tea Partidului Liberal, de asemenea și înorganismele bisericești, ca AdunareaEparhială a Episcopiei Aradului, dupăce încă din școală s-a aflat în aten\iaepiscopului Miron Cristea, devenitPatriarh al Bisericii Ortodoxe Române.După școala primară în comuna Ieșnic,jude\ul Timiș-Torontal, azi prevăzutăcu un așezământ monahal, a absolvitLiceul, azi Colegiul Coriolan Bredicea-nu din Lugoj și Facultatea de Drept dinCluj, activând ca notar public în Lugoj,fiind și președinte de asocia\ii culturaleși sportive, ca de exemplu pentru echi-pa Vulturii și corala Ion Vidu. S-aremarcat în lucrările de renovare a bise-ricii din oraș și în sprijinirea școlilor.Cimitirul local i-a înscris numele în rân-dul personalită\ilor bănă\ene înmor-mântate. – SunteKi ierarhul cu cea maiîndelungată păstorire (mă înșel?). Spu-neaKi la un moment dat că în slujire aKifost mai mult conservator și continua-tor. Cu toate acestea, aKi ridicat o cate-drală nouă, aKi edificat mănăstiri, Semi-narul monahal de la Prislop ș.a. Careeste realizarea care vă bucură cel maimult? Ce proiecte de viitor aveKi pentrueparhie? Ce mandate lăsaKi urmașilor? R. Cele două însușiri le-am folosit însensul de respect pentru tradi\ie, dar șipentru înnoire. Conservarea nuînseamnă și stagnare, ci faptul că reali-tatea păstrează toate bunele însușiri care,la rândul lor, rezistă deteriorării. Tradi-\ia Bisericii are o valoare deosebită. Pen-tru o în\elegere mai realistă de men\io-nat că înnoirea trebuie să păstrezeesen\ialul a ceea ce stă la temelie. Pen-

tru că s-a amintit de ridicarea sfintelorlocașuri, de exemplu stilul Catedraleiarădene a \inut să adopte și liniile defi-nitoare ale clădirilor reprezentative alelocului, pentru a nu fi străină ansamblu-lui și să nu deformeze planul general alconstruc\iei. Credincioșii din toate vre-murile au luat ca model pentru lăcașuri-le de cult vechile temple, nu constru-c\iile profane spre a fi locuri dereculegere și înăl\are. Dacă sunt ierarhullocului cu cea mai lungă arhipăstoriredesigur că îmi revine obliga\ia păstrăriicelor moștenite cu răspunderea în fa\aviitorului, în conformitate cu tot ceea ceeste valoros și cu aceeași măsură să seîntregească, neîntrelăsând cu nimic pre-ferin\ele celor care ostenesc la noi intre-prinderi. Consultarea cu clerul și cre-dincioșii în organismele îndreptă\ite aconstituit permanent modalitatea pro-prie de lucru. De exemplu, construc\ianoii Catedrale a dispus de la începutpână la sfârșit, în toate etapele, de uncomitet de sprijin alcătuit din credincio-șii competen\i în materie a căror aport afost decisiv. Ca un proiect de viitor,socotit important este cel al refacerii edi-ficiului alăturat Centrului Eparhial, adicăfostul internat diecezan, mai apoi SpitalTBC, iar pe mai departe obiectiv social,întâi de toate cămin pentru vârstnici. Demen\ionat că eparhia are un astfel decămin de propor\ii mai mici la mănăsti-rea Tămand și un altul în parohia Dor-goș, care se îmbie celor doritori. Acolounde nu are propriile spa\ii, Biserica îșioferă serviciile religioase unită\ilor destat cu o capelă în Centrul pentru vâr-stnici Arad, prevăzută și cu preot sluji-tor.  S-ar privi în aceasta împletirea din-tre tradi\ie și înnoire. Biserica a dispus încursul vremii și de spa\ii culturale. Înprezent în municipiu are un centrumodern la parohia Arad Bujac. Poatereprezenta un mandat lăsat celor careurmează în loc și în cuprinsul eparhiei.Este acreditată convingerea că genera-\iile viitoare luând aminte la cele împli-nite vor continua lucrarea în ritmul avân-tului vie\ii însăși, exigen\elor oamenilorspre tot mai numeroase și mari realizări. – SunteKi singurul ierarh în viaKădintre cei care au oficiat hirotoniaarhierească a actualului Patriarh înurmă cu 31 de ani, la Timișoara. Cumera pe atunci Părintele Patriarh –epis-copul vicar Daniel Lugojanul? CumaKi descrie pe scurt activitatea Bisericiisub păstorirea Preafericirii Sale? R. Într-adevăr se amintesc momen-te emo\ionante, ca ale unui act de hiro-tonie, ce prevestea pentru noul episcopurcușul cuvenit pregătirii și compete-n\ei dovedit pe parcurs. Func\iile de pro-fesor universitar și de consilier patriarhalde\inute până la acea dată când i se încre-din\a un nou mandat de responsabilitate

au dat mărturie deplină despre împliniri-le de prestigiu, temeiuri pentru altele maimari pentru timpul ce urmează. Ate-n\ia sa s-a îndreptat spre tot ceea ceeste constructiv și reprezentativ pentruBiserică și societatea care urmăreșterealizarea personalită\ilor spre a repre-zinta cu demnitate întreaga istorie a\ării și poporului. Au fost astfel avute învedere pe baza legisla\iei bisericești șiîn virtutea misiunii sacerdotale toatesectoarele angajate într-o lucrare cuîn\elepciune proiectată. Așadar, e deprivit la o vreme de afirmare plenară aînsușirilor Bisericii în lumina Provide-n\ei, cum am subliniat altcând.– Azi sunt tot felul de tulburări înviaKa publică referitoare la Biserică. Întimpul pandemiei au fost restricKii,îndoieli, dezbateri... Ce sfaturi aKi oferitinerilor care vor să slujească Biserica,fie din poziKie de cleric, fie ca mireni? R. Clerul trebuie să fie prezent înorice mediu cu întreaga capacitate a vir-tu\ilor cerute pentru care însuși să deamărturie că le de\in: ascultare, răbdare,omenie, în\elepciune, filantropie. La felși membrii organismelor parohiale, con-silii și comitete, putând fi antrena\i șibunii credincioși sau bisericani pregăti\ipentru misiune. – Timp de șapte ani aKi fost ierarhși pentru comunităKile românești dinUngaria. Am obseravat că viaKa biseri-cească a românilor din afara graniKe-lor Kării este uneori mai grea, dar șifrumoasă. ComunităKile sunt mai uniteîntre străini. Cum era / este în Unga-ria? Ce ar trebui să facă Biserica pen-tru românii din Ungaria în Anul oma-gial al pastoraKiei românilor din afaraRomâniei?R. Vecinătatea în curs de veacuri aadus legături strânse, care au favorizat șipe cele de nuan\ă religioasă. Astfel, afost posibilă înfiin\area unui vicariat orto-dox român în orașul de frontieră Gyula,devenit mai apoi gazda Episcopiei româ-nilor ortodocși din Ungaria. Religia îșipăstrează respectul și deschiderea fa\ăde un dialog constant pe toate planurilesociale. De câte ori am poposit singur sauînso\ind pe regretatul patriarh Teoctistsau pe mitropolitul Nicolae al Banatului,am avut o primire călduroasă atât în rân-dul popula\iei românești, cât și a celeimaghiare, în plus intrare până la cele maiînalte autorită\i de stat pentru rezolvareacerin\elor curente locale. Oricum, viziteleau fost reciproce între clerul și credin-cioșii de acolo și din \ara mamă și se cercontinuate, fiecare însemnând un sporîn legăturile stabilite până acum. Profe-sori de muzică din Arad s-au deplasatadesea spre a sprijini activitatea corurilorparohiale de dincolo de grani\ă. Demen\ionat că în îndrumarea pastoralănecesară până la func\ionarea Episco-

piei proprii și după aceea, legăturile auprimit o notă în plus și prin concursul datde Episcopia Oradiei, care efectiv s-aangajat în împlinirea dorin\elor din paro-hiile mai apropiate de orașul de reșe-din\ă. Cele două eparhii din \ară,împreună cu cea amintită, având bineî-n\eles binecuvântarea Patriarhiei Româ-ne, înte\esc legăturile fră\ești \inândmereu trează conștiin\a apartenen\ei laBiserica din \ara mamă prin întreagalucrare ce o desfășoară. – În diaspora, românii suntgăzduiKi de creștinii de alte confesiuni,împrumută de la ei locașe de cult sauchiar se slujește cu rândul. AKi repre-zentat Biserica la diverse conferinKeinterconfesionale și intercreștine. CumvedeKi relaKia actuală a Bisericii Orto-doxe cu celelalte confesiuni? R. Aspecte ale dialogului Ortodoxieicu confesiunile creștine au mai intervenitîn cursul convorbirii. Desigur că în fie-care Biserică Ortodoxă acesta se des-fășoară în contextul legăturilor localepractice. În general are condi\ii optimede a se dezvolta. Există o conlucraremai ales că se impun unele cerin\e, ca deexemplu în privin\a căsătoriilor mixte,spre a evita și exercitarea unui prozeli-tism neavenit. Ospitalitatea liturgică esteobservată cu multă în\elegere, în acestcaz constatând că în bună parte credin-cioșii Bisericilor Ortodoxe na\ionale s-au îngrijit de dobândirea propriilorlocașuri de cult, spre a se feri de even-tuale înrâuriri sau de primejdia jurisdi-c\iilor necanonice. De cele mai multe oriînzestrarea lor s-a făcut din \ara mamă,în semn de întărire a asigurării grijiipărintești de care se bucură. Mai frec-vente sunt legăturile cu bisericile istori-ce locale, având rezultate promi\ătoarede conlucrare în timp. Nu este de prisosa atrage aten\ia însă că există și unelerezerve, de exemplu în luna ianuarie afiecărui an o săptămână este rezervatărugăciunii pentru unitatea creștină; adicăîn locurile de rugăciune ale fiecărui cultse adună credincioșii de diferite credin\esub același text biblic călăuzitor, spre areflecta asupra problemelor care îi unescsau îi despart, căutând și calea spre oconvergen\ă prin felul de a gândi și a trăicreștinește. În ultimii ani poate tocmaipentru faptul că s-au dovedit bineveni-te întâlnirile pentru o cunoaștere reci-procă și angajare în mediul spiritual, s-au ivit persoane care, fără a-și afișaapartenen\a, acostau pe cei apar\inătoriOrtodoxiei, spre a le imputa deschidereaspre ecumenism. În cazul angajării uneidiscu\ii, inoportunii nu dovedeau orien-tarea potrivită în cauza abordată. Des-igur că se impune o lucrare stăruitoareîntr-un câmp larg oferit adevărateimisiuni. Consulta\iile în cadrul Ortodo-xiei se fac cu deplină competen\ă șiatentă pregătire, fiind oglindite în hotărâ-rile sinodale, ca de exemplu de la Sfân-tul și Marele Sinod al Bisericii Ortodo-xe de la Creta din anul 2016.– Ce credeKi despre slujirea media -tică a Bisericii? Despre prezenKa cleri-cilor pe reKelele de socializare? Pande-mia a dovedit că este necesară, darimplică și destule riscuri. Cum ar trebuicreștinul să folosească noile tehnologii? R. Prezen\a bisericească pretutin-deni prin radio, televiziune, presă despecialitate, etc. este binevenită, cu aceeade a fi pregătită cu pricepere și angaja-re de convorbiri oficiale de înaltă \inută.Socotim că acei credincioși care recurgla folosirea noilor tehnologii trebuie săaibă în vedere nu doar aspectul instruc-tiv, de cunoaștere mai extinsă a rându-ielilor bisericești, ci și aspectul de edu-care și edificare sufletească în via\aliturgică și morală a Bisericii, ceea ce arcontribui la afirmarea propriei conștiin\ecreștine. 

Interviu acordat de ÎPS Timotei, Arhiepiscop al Aradului –AgenKiei de Știri Basilica cu Sorin Constantin IoniKe
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Vineri seara, în săptămâna a cinceaa Postului Mare, în timpul Utrenieizilei liturgice de sâmbătă, se citeşteImnul Acatist al Maicii Domnului,cunoscut şi sub numele de AcatistulBunei Vestiri.Acest imn datează din secolul alşaptelea şi se datorează recunoştinţeilocuitorilor Constantinopolului faţă deMaica Domnului pentru izbăvireacetăţii de o invazie străină. Astăzi, cân-tăm acest imn ca mulţumire pentruajutorul primit de la Maica Domnului,cea pururea rugătoare pentru noi înfaţa Mântuitorului Hristos.Imnul Acatist al Maicii Domnuluieste singurul acatist care este citit încadrul unei slujbe bisericeşti. Genulliturgic al acatistului apare destul detârziu, în secolul al şaptelea, dar reiaanumite formule literare şi retorice dinAntichitatea greacă şi din cântărileVechiului Testament. Tradiţia spunecă salvarea de invazia din 626 a capi-talei Imperiului Bizantin de cătreMaica Domnului stă la baza alcătuiriiacestui imn deosebit închinat Preas-fintei Născătoare de Dumnezeu. Înacel an, Patriarh al Constantinopoluluiera Serghie I, care a făcut procesiunecu icoana Maicii Domnului de la Bis-erica Vlaherne, cetatea fiind scăpatăde invadatori în chip minunat, cu aju-torul unei furtuni pe mare. De aceea şicântarea de început a imnului, cunos-cută astăzi sub numele de condac,spune: „Apărătoare Doamnă, pentrubiruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne dinnevoi, aducem ţie…”De-a lungul vremii, Imnul Acatista fost cântat cu prilejul mai multor

praznice, care sunt amintite în text(Naşterea Domnului şi Buna Vestire),parţial sau complet, dar s-a încetăţen-it în ziua liturgică de sâmbătă din acincea săptămână a Postului Mare,când se săvârşea priveghere de toatănoaptea (pannihis) la biserica din Vla-herne.Astăzi, această priveghere se slu-jeşte spre seară, în timpul Utrenieiobişnuite din post citindu-se, întrerupt,în patru stări, Imnul Acatist, iarcântarea introductivă „ApărătoareDoamnă” este un laitmotiv al acesteiUtrenii, numită în popor „Denie”, de laslavonescul „vdenie”, care înseamnăpriveghere.Compoziţia Imnului Acatist estedeosebită de alte cântări bisericeşti. Înliteratura bizantină, cu excepţiaimitărilor ulterioare ale acestui imn,cunoscute sub numele general de„acatiste”, nu s-a păstrat nici o operă deacest gen. Cea mai apropiată structurăde acest gen utilizată în cultul bis-ericesc o constituia odinioară „con-dacul”, atât în planul compoziţiei, câtşi al metricii. Imnul Acatist are o strofăde deschidere, un fel de şapou, dupăcare urmează 12 strofe lungi şi 12strofe scurte, în total 24, conform alfa-betului grecesc, sub formă de acrostih,adică fiecare literă e la începutul uneistrofe. Toate cele 24 de strofe suntnumite în tradiţia bizantină icoase, caresunt împărţite în icoase scurte, numiteulterior condace, şi se încheie cu„Aliluia”, precum şi icoase lungi, careconţin heretismele, traduse din greacăprin „Bucură-te!” şi care e o reluare aformulei de adresare din unele opere

de laudă a persoanelor din Antichi-tatea greacă.La finalul fiecărui şir de heretismese rosteşte „Bucură-te, mireasă nenun-tită!” sau, în traducerea mai utilizată lanoi astăzi, „Bucură-te, Mireasă,pururea fecioară!”, text preluat dincondacul de la praznicul Bunei Vestiri,alcătuit de Sfântul Roman Melodul(^556).Toate icoasele au aceeaşi schemăritmică, pe baza cuvintelor izosilabiceşi a alternanţei silabelor accentuate şineaccentuate. Structura metrică aImnului Acatist al Maicii Domnuluieste compusă astfel: heretismele dinicoase sunt reunite în câte şase perechi,fiecare pereche conţinând câte douăfraze care se reflectă ca în oglindă,urmând o rimă specială din Antichi-tatea târzie. Prima pereche deheretisme conţine 10 compoziţii, adoua 13, a treia 16, a patra 14, a cinceaşi a şasea 11. Pe lângă această core-spondenţă ritmică împerecheată, celemai multe heretisme din Acatist conţinexpresii poetice folosite în VechiulTestament, respectiv antiteza logică şisemantică, precum şi paralelismul. Încele mai multe fraze se foloseşteparonomazia, care se pierde în traduc-ere. De asemenea, textul are multeantinomii, sinonimii, figuri de stil careînfrumuseţează compoziţia foartemult.Conţinutul istoric şi dogmatic alAcatistului se poate împărţi în două:partea narativă, care relatează eveni-mentele vieţii pământeşti a MaiciiDomnului şi copilăria lui Hristos, con-form Evangheliilor canonice şi Proto-

evangheliei lui Iacov (icoasele 1-12), şipartea dogmatică, în care se relateazăînvăţătura ortodoxă despre Întruparealui Dumnezeu-Cuvântul şi mântuireaneamului omenesc (icoasele 13-24).Introducerea („Apărătoare Doam-nă…”) nu este legată de conţinutulAcatistului şi are o altă structură met-rică, fiind un adaos ulterior. Apariţiaacestui icos este legată de cântarea demulţumire pentru salvarea cetăţii decătre Maica Domnului în anul 626. Întraducerile contemporane, cuvântuloriginal „cetatea”, însemnând Con-stantinopolul, a fost schimbat cu „robiităi”. Într-un „Condacar” de secol zecese spune că, atunci când Acatistul estecitit la praznicul Bunei Vestiri, acesticos introductiv (proimia) sau condac-ul, cum îi zicem acum, nu se rosteşte,el fiind legat de sâmbăta a cincea a

Postului Mare, când se făceapomenirea scăpării cetăţii de invaziavrăjmaşă.În această sâmbătă, începând cuvineri seara, când săvârşim Utreniacu Acatistul, o cântăm în chipdeosebit pe Maica Domnului, precumşi toate minunile pe care le săvârşeştede dragul celor care-i cer ajutorul.Acatistul se cântă pe larg, cu ton înalt,ca şi când însuşi timpul se opreştepentru a o admira pe cea care este„mai cinstită decât heruvimii şi maislăvită, fără de asemănare, decât ser-afimii”. Pr. Eugeniu RogotiSursa:https://ziarullumina.ro/teolo-gie-si-spiritualitate/liturgica/imnul-acatist-multumire-si-evlavioasa-admiratie-catre-maica-luminii-162035.html

Imnul Acatist, mulKumire și evlavioasă admiraKiecătre Maica Luminii

Recunoașterea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 
Urmare din pagina 1
- datoria acestuia de a pomeni în

„sfintele sale diptice, după tradiţiunea
veche a sfinţilor şi purtătorilor de Dum-
nezeu părinţi”, pe patriarhul ecumenic.- datoria Bisericii Ortodoxe Românede a se consulta cu celelalte Bisericiortodoxe autocefale „în toate prob-lemele importante canonice şi dogmat-ice, care au trebuinţă de o chibzuire maigenerală şi mai comună, după sfântulobicei al părinţilor, păstrat de la început”,de asemenea, datoria preşedintelui Sfân-tului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne de a trimite gramata sinodală,la instalarea sa, celorlalte Biserici auto-cefale, acestea având aceeaşi datorie.La aceeaşi dată, Patriarhia Ecu-menică trimetea o enciclică, patriarhi-ilor Ierusalimului şi Alexandriei şi Bis-ericilor Ciprului, Rusiei, Greciei,Serbiei şi Carlovitzului , informându-le despre recunoaşterea autocefaliei Bis-ericii Române şi cerându-le sărecunoască frăţeşte Biserica OrtodoxăRomână ca autocefală şi de sine admin-istrată în toate.
Tratativele diplomatice

Contextului politic și bisericesc dinacea vreme s-au adăugat tratativelediplomatice de succes între autorită\ileromâne și Constantinopol, arată Pr.prof. univ. dr. Mihai Săsăujan.„Secretul tratativelor diplomaticepurtate între guvernul României, prinreprezentanţii diplomatici români dinConstantinopol, şi Patriarhia Ecu-menică, pentru obţinerea recunoaşteriicanonice a autocefaliei bisericeşti, aavut efectul unei „lovituri de teatru”, laConstantinopol”, spune Pr. MihailSăsăujan citând o adresă a ministruluiplenipotenţiar din Constantinopol, G.M. Ghika către ministrul român deexterne, Ion Câmpineanu.

„Reuşita acestor tratative a fostapreciată pozitiv în cercul diplomaţilordin capitala Imperiului Otoman, maipuţin din partea ambasadei Rusiei. Put-erea de stat repurta, desigur, o victoriepe plan politico-bisericesc, care îiîntărea poziţia în stat, dar care o şiresponsabiliza în gândirea şi constru-irea, pe mai departe, a proiectului gen-eros de consolidare a României mod-erne, ce implica şi o Biserică ortodoxănaţională puternică şi unită pentru soci-etatea românească”, a declarat pentruBasilica.ro profesorul Facultă\ii deTeologie din București.„Guvernul liberal, condus de I. C.Brătianu, a fost, desigur, interesat înmodul cel mai direct, de iniţiativaPatriarhiei Ecumenice, de recu -noaştere a autocefaliei Bisericii Orto-doxe Române”.„Răspunsul pozitiv la propunereapatriarhului Ioachim IV, venea pe fon-dul interesului întreţinerii de relaţii

internaţionale cordiale şi pe fondulinteresului pentru reglementarearelaţiilor Bisericii Române cu Patri-arhia Ecumenică, prin care BisericaRomână să primească un statut oficialcanonic recunoscut şi de celelalte Bis-erici ortodoxe autocefale”.„Desigur, din punct de vederepolitic, independenţa politică de statreclama, în mod implicit şi logic nece-sar, şi independenţa bisericească”,a explicat părintele semnalând că Mi -nistrul D. A. Sturdza, ministru al Afa -cerilor Externe (1 august 1882 – 1 feb-ruarie 1885) şi apoi ministru al Cultelorşi al Instrucţiunii Publice (2 februarie1885 – 1 martie 1888), a avut un rolesenţial în coordonarea tratativelormenţionate.
Au fost și opozanKiromâni

El a amintit că erau și opozan\ipolitici români care au adus în cadrul

dezbaterilor Senatului, argumenteîmpotriva tratativelor diplomatice aleguvernului român cu Patriarhia dinConstantinopol.Din punctul lor de vedere,„recunoaşterea” autocefaliei BisericiiRomâne constituia o încălcare a prin-cipiilor fundamentale ale constituţieiRomâniei, cărora nu li s-au recunoscutputerea, cerând consacrarea de la oautoritate străină. Sinodul carereprezenta în stat, Biserica, fiind creatprin lege – „suveranitatea noastrănaţională”, nu mai avea nevoie, îngândirea acestora, de recunoaştereapatriarhului din Constantinopol.
Ierarhia română a avut oatitudine fermă

Pe tot parcursul acestui timp, ierarhiiromâni ortodocşi din cadrul Sf. Sinod alBisericii Române au susţinut legitimi-tatea şi necesitatea tratativelor diplomat-ice purtate pentru recunoaşterea autoce-faliei bisericeşti, printr-un act canonicdin partea Patriarhiei Eumenice.„În cadrul dezbaterilor pe aceastătemă, în cadrul Senatului României,episcopul Romanului, MelchisedecŞtefănescu, aducea complimentul săuprofund Ministerului Cultelor şiInstrucţiunii Publice, ‹care a făcutacest mare bine Ortodoxiei în generalşi bisericii române în parte›, con-testând punctul de vedere alopozanţilor politici”, spune Pr. MihailSăsăujan.Episcopul Melchisedec a arătat „căîntregul efort diplomatic venea înîntâmpinarea stabilirii unei relaţiicanonice corecte cu Patriarhia Ecu-menică, existând, în mod real, interesulpentru unitatea dogmatică şi canonicăcu celelalte Biserici ortodoxe autocefaleşi nu izolarea Bisericii române”, explicăpărintele profesor.

„În cadrul discuţiilor pe margineatextelor autocefaliei, ierarhia ortodoxăromână a avut o atitudine fermă,urmărind ca interesele ei directe săpoată primi o rezolvare favorabilă”, asubliniat Pr. Săsăujan.El a mai semnalat că „din motivepolitice – bisericeşti, Patriarhia Ecu-menică a recunoscut, canonic, deplinaindependenţă a Bisericii Române,câştigând, pe această cale, şi unpartener în proiectul solidarizării şiunităţii Ortodoxiei în spaţiul sud-esteuropean”.
Independenţa bisericească internă

„Începea o perioadă, care seanunţa importantă pentru întărireaBisericii Ortodoxe Române, pentrurolul pe care-l va juca, pe mai departe,în viaţa credincioşilor româniortodocşi şi a societăţii româneşti,umbrită, însă, în ultimul sfert de veacXIX, de interesele politicianiste, careau avut o influenţă negativă asupraautonomiei interne bisericeşti”.„Puterea de stat, care a acţionatpentru obţinerea independenţei bis-ericeşti externe, nu a respectat, înaceeaşi măsură, şi independenţa bis-ericească internă”, a precizat părin-tele profesor.„Biserica Ortodoxă Română dinvechiul regat, rămânea, pe maideparte, o instituţie naţională de stat,care funcţiona pe baza legilor de statbisericeşti. Procesul de unificare bis-ericească, înregistrat în prima jumă-tate a sec. XX, în contextul unificăriipolitice, după 1 dec. 1918, a adus mod-ificări substanţiale în gândirea statu-tului de organizare a Bisericii Orto-doxe Române, autonomiei internebisericeşti, acordându-i-se o atenţiesporită”.
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Preotul pensionar Ștefan Păcurar, fost parohîn Nădlac, a trecut la viaKacea veșnică
Duminică, 11 aprilie 2021, Prea-cucernicul Părinte pensionar ŞtefanPăcurar, fost preot în Parohia Nădlac,Protopopiatul Arad, a trecut la via\acea veșnică, la vârsta de 69 de ani.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop Timotei împreună cu PreasfinţitulPărinte Episcop vicar Emilian Crişan-ul, alături de preo\ii și credincioșii dinArhiepiscopia Aradului se roagăBunului Dumnezeu să-i așeze sufletulîmpreună cu drep\ii și să dăruiascămângâiere membrilor familiei îndo-liate și fiilor duhovnicești.Date biografice:Preacucernicul Părinte ŞtefanPăcurar, s-a născut la data de 17 ian-uarie 1952, în localitatea Nădlac, Jud.Arad.

După absolvirea şcolii gimnazialea urmat cursurile Seminarului Teo-logic din Caransebeș şi ale Facultăţiide Teologie Ortodoxă din Sibiu.În 22 august 1971 se căsătorește cutânăra Ana Lupaşcu.Este hirotonit preot la 14 septem-brie 1973, pe seama Parohiei Minişulde Sus Protopopiatul Ineu. La 11 mar-tie 1976 este transferat în Parohia Năd-lac, Protopopiatul Arad, unde a des-făşurat o bogată activitateduhovnicească, social-filantropică şiculturală până în iulie 2017, când s-apensionat.La 26 august 2005, pentru bogataactivitate desfășurată în parohie, estehirotesit iconom stavrofor de cătreÎnaltpreasfin\itul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului.Părintele Ştefan Păcurar a încetatdin viaţă la vârsta de 69 de ani, într-unspital din Franţa.
Slujba înmormântării a fost

săvârșită duminică, ora 15, în biserica
,,Sfântul Ierarh Nicolae” din Nădlac.

Tânărul preot Adrian-Ioan Șerban, de la Parohia Poienari,a încetat din viaKă
Cu profundă durere am aflat că

astăzi, 16 aprilie 2021, tânărul părinte
Adrian-Ioan Șerban, preot în Parohia
Poienari, Protopopiatul Sebiș, a trecut
la via\a cea veșnică, la vârsta de 38 de
ani.În aceste momente grele șidureroase, ierarhii arădeni, Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop Timoteiîmpreună cu Preasfinţitul Părinte Epis-cop vicar Emilian Crişanul, alături depreo\ii și credincioșii din Arhiepis-

copia Aradului se roagă Bunului Dum-nezeu să-i așeze sufletul împreună cudrep\ii și să dăruiască mângâieresufletească și întărire membrilor fam-iliei îndoliate și fiilor duhovnicești.Date biografice:Preacucernicul Părinte Adrian-Ioan Șerban, s-a născut la data de 2septembrie 1982, în Municipiul Arad,Jud. Arad.După absolvirea Școlii Gimnazialedin Șiclău a urmat cursurile Semi-narului Teologic Ortodox din Arad,ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad și ale Mas-teratului în cadrul aceleiași institu\ii.În 1 noiembrie 2003 se căsătoreștecu tânăra Elena Maier. În 2005 se nașteunica lor fiică, Ioana.A fost hirotonit preot de către Înalt-preasfin\itul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, la 24 iulie 2004, peseama Parohiei Alun, ProtopopiatulDeva. La 1 aprilie 2007 este transfer-at în Parohia Ruda, Protopopiatul

Deva, iar la data de 1 august 2014 estetransferat în Parohia Poienari, Pro-topopiatul Sebiș unde slujește până laîncetarea din via\ă.Părintele Adrian-Ioan Șerban aîncetat din viaţă la vârsta de 38 de ani,în urma unor probleme de sănătate.Trupul neînsufle\it al părinteluiAdrian-Ioan a fost depus în bisericadin localitatea natală Șiclău, Pro-topopiatul Arad. Slujba înmormântăriia fost săvârșită duminică, 18 aprilie.
Părintele Butar Pascu din Parohia Monoroștia, atrecut la viaKa cea veșnică
Cu profundă durere am aflat căastăzi, 18 aprilie 2021, în zi deduminică, Preacucernicul PărinteButar Pascu, preot paroh în ParohiaMonoroștia și filia Dumbrăvi\a, Pro-topopiatul Lipova, a trecut la via\aveșnică, la vârsta de 62 de ani.Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop Timotei împreună cu PreasfinţitulPărinte Episcop vicar Emilian Crişan-ul, alături de preo\ii și credincioșii dinArhiepiscopia Aradului se roagăBunului Dumnezeu să-i așeze sufletulîmpreună cu drep\ii și să dăruiascămângâiere membrilor familiei îndo-liate și fiilor duhovnicești.Date biografice:Preacucernicul Părinte Butar Pascus-a născut la data de 21 septembrie1958, în localitatea Groșii Noi, Jud.Arad.După absolvirea şcolii gimnazialea urmat cursurile Seminarului Teo-logic din Caransebeș.În 6 iulie 1980 s-a căsătorit cutânăra Rodica Manuela Culda. Dincăsătoria lor s-au bucurat de venirea pelume a celor două fiice, Ioana și Sorina.

A fost hirotonit preot la 3octombrie 1980, pe seama ParohieiRoșia Nouă, Protopopiatul Lipova, decătre PS Părinte Visarion Aștileanu.Din anul 1998 până astăzi a păstoritcredincioșii din Parohia Monoroștia șisatul Dumbrăvi\a, Protopopiatul Lipo-va. Pentru bogata activitate desfășu-rată în parohie, în anul 2002 a fosthirotesit de către ÎPS Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, iconom, iarîn anul 2012 iconom stavrofor.Părintele Butar Pascu a încetat dinviaţă la vârsta de 62 de ani.Slujba înmormântării a fostsăvârşită miercuri, 21 aprilie, în biser-ica din Dumbrăvi\a.Bunul Dumnezeu să îi ierte şi să îiodihnească în Împărăţia Sa ceacerească împreună cu aleşii Săi!Veşnica lor pomenire din neam înneam! Biroul de presă al Arhiepiscopiei Aradului

PreoKi arădeni trecuKi la Domnul

O nouă apariKie editorială
Autorul căr\ii, Părintele Dr. IonelPopescu, cunoscut spa\iului ecleziasticși cultural prin contribu\ia consecven-tă și bine conturată în slujirea Bisericiiși a școlilor teologice din Banat, oferăcititorilor aceste gânduri ce împletesc,deodată, prezentul cu trecutul într-omemorie comună, așternută în scris.Lucrarea de fa\ă, structurată pe douăplanuri, are în vedere atât creionareaunor momente sau personalită\irecente, cât și redescoperirea trecutuluiprin fapte, evenimente și persoaneluminoase. Explica\iile simple, conciseși pe în\elesul fiecărui creștin, dedicatecu precădere omului recent, com-pletează o necesitate pastorală actuală.Dacă în societatea contemporană infor-ma\ia devine tot mai sterilă, iar intero-ga\iile esen\iale se sting, fiind asaltatede insensibilitatea pragmatismului ego-latru, cartea Părintelui Ionel Popescu,vine ca o reflec\ie lucidă asupra conști-in\ei, demnită\ii și noble\ei umane con-turate de cultura spirituală. Această cronică duhovniceascăbeneficiază de un „cuvânt înainte” alPărintelui Mitropolit Ioan al Banatului,urmată de un argument al autorului șide două capitole distincte, cu teme din-tre cele mai diverse.Primul capitol, denumit Prid-voarele credinDei, cuprinde un buchetde articole dedicate Teologiei pastoraleși liturgice, punctând câteva tâlcuiri laSărbătorile presărate de-a lungul anu-lui bisericesc. În debut este surprinsăperioada Săptămânii Mari în care suntreliefate Patimile Mântuitorului Hris-tos, sensul suferin\ei mântuitoare șiIubirea dumnezeiască ce s-a manifes-tat deplin și fără margini în aceste zileîn care Biserica a trăit sub semnul „tris-te\ii radioase”. Și așa cum era și firesc,

autorul așază și „Sărbătoarea Sărbă-torilor” în dezbaterea sa teologică, sub-liniind importan\a decisivă a TaineiÎnvierii Lui Hristos ca Taină a învieriifiin\ei umane. Ne sunt prezentate șicâteva clarificări terminologice ce \inde această perioadă pascală, făcându-se astfel și diferen\a, necesară, dintreSfânta Euharistie și Pâinea sfin\ită dePaști. De asemenea, pomenireamor\ilor rânduită în răstimpurile anu-lui este un alt subiect abordat, fiindarătată, atât necesitatea rugăciunii pen-tru cei adormi\i, cât și legăturapomenirii celor adormi\i ca act deînveșnicire în gândurile noastre și înMemoria veșnic vie a Împără\iei LuiDumnezeu. Postul și felul în caretrebuie să fie în\eleasă Sărbătoareacreștină sunt alte teme dezbătute de-alungul acestui capitol. Părintele IonelPopescu remarcă și atrage aten\iaasupra asaltului secularizării ce semanifestă tot mai pregnant în soci-etatea postmodernă și la modul în careomul modern celebrează și în\elegeSărbătoarea creștină, pierzând, adese-ori, din vedere profunzimea, realitateași dimensiunea ei spirituală.Pe lângă aceste medita\ii, suntinserate o seamă de evenimente și ac\i-uni filantropice petrecute în mijloculparohiei Timișoara Iosefin. Finalulcapitolului este dedicat muzicii reli-gioase și laice din perioada VechiuluiTestament, studiu ce reliefează între-pătrunderea artei muzicale religioasecu cea de factură populară. iu istoric șiliterar” surprinde și creionează profilulunor personalită\i ce s-au remarcat petărâm bisericesc și cultural, lăsând omoștenire inepuizabilă, nouă, celor deacum și acelora ce vor veni după noi.Este cartografia unei pilde vii ce

descrie împlinirea dezideratuluivoca\ional, valorificat în domenii mul-tiple, precum cel teologic, literar,istoric și artistic.În căușul amintirilor, autorul îievocă pe doi dintre ierarhii bănă\eni,slujitori ai Bisericii din acestemeleaguri. Cel dintâi, Înaltpreasfin\it-ul Ioan, actualul mitropolit al Banatu-lui care a împlinit șase ani de arhipăs-torire în slujba Lui Dumnezeu și apoporului dreptcredincios, iar cel deal doilea, Episcopul de pie memorie,Emilian Birdaș, cel care a reînfiin\ateparhia Caransebeșului, după ce,vreme de aproape cincizeci de ani, afost desfiin\ată printr-un decret abuziv,emis de organele comuniste în anul1948. Această filă de istorie reparato-rie, redă solemnitatea momentuluiinstalării bătrânului vlădică chemat,din nou, la reclădirea unei vechi vetreepiscopale ce poartă și astăzi adâncireverbera\ii teologice și culturale.Alături de cei doi ierarhi, răsună,ca un ecou netăcut al trecutului, chipuldistinsului preot și profesor, MirceaPăcurariu, membru al AcademieiRomâne și „dascăl model, documentat,serios, cinstit, harnic, exigent, patriotluminat, dăruit familiei și misiunii pre-o\ești”(p. 116), înscris pentru „tot-deauna în galeria celor mai vrednicislujitori ai Bisericii” (p. 117). Sunt ală-turate și profilurile preo\ilor: AtanasieConciatu, martir al Marii Uniri, al scri-itorului evreu convertit la ortodoxie,Mihail Avramescu și al cunoscutuluiprofesor Nicolae Achimescu, istoric alreligiilor, recent trecut la Domnul.Oamenii de cultură, precum avocatulMihail Gropoștianu, cel care s-anumărat printre sus\inătorii înfiin\ăriiPatriarhiei Române și sculptorul,

prozatorul și dramaturgul Aurel Gheor -ghe Ardeleanu, întregesc lucrarea defa\ă. Cartea se încheie cu două măr-turii de asumare mărturisitoare înfăp-tuită de clericii și credincioșii din Biledși Becicherecu Mic, atunci cândpoporul român se lupta, cu durere șisperan\ă, pentru eliberarea de sub dic-tatura regimului comunist-ateu. De asemenea, autorul ne oferă oclarificare asupra anumitor no\iuni teo-logice a căror semnifica\ie nu esteîntotdeauna în\eleasă pe deplin deomul contemporan, așa încât, putemspune că această carte se înscrie, atât

pe linia preocupărilor pastorale, cate-hetice și de teologie actuală, cât și pelinia descrierii istorice și comemora-tive, coordonate ce pot contribui la edi-ficarea spirituală și culturală a citi-torului.Așadar, cartea de fa\ă adună lao-laltă cugetările și reflec\iile personaleale Părintelui Dr. Ionel Popescu asupratrecutului recent al Bisericii, ceea ceface ca arhitectura întregii lucrări săfie pecetluită de o viziune lucidă șirealistă, ușor de parcurs și de în\eles. Diacon Dr. Alexandru Dan Adam



SLUJIRICHIRIARHALE 
Târnosirea bisericii din incintaClinicii Laser System din VladimirescuÎn Duminica a 3-a din Post (a Sfin-tei Cruci), 4 aprilie 2021, începând cuora 9.00, Înaltpreasfin\itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a ofi-ciat slujba de târnosire a bisericii cuhramul ,,Sfântul Apostol Andrei” –paraclis arhiepiscopal, din incinta Cli-nicii Laser System din Vladimirescu,Arad.După slujba de târnosire, Înalt-preasfin\ia Sa, împreună cu un soborde preo\i și diaconi, a săvârșit Sfânta șiDumnnezeiasca Liturghie a SfântuluiVasile cel Mare.În cuvântul de învă\ătură ChiriarhulAradului a explicat pericopele scriptur-istice ale duminicii (Evrei, cap. 4-5 șiMarcu cap. 8) vorbind despre ,,Luareacrucii”, privind cultul ei în arhitectura,iconografia, imnografia Bisericii cureferire la slujba târnosirii bisericiiașezământului, cu îndemnul de acunoaște învă\ătura de credin\ă privindSfânta Cruce și cinstirea jertfei Mântu-itorului. Totodată, Înaltpreasfin\ia Sa aîndemnat la urmarea crucii în via\acreștină prin lucrarea filantropică, cuexemplificarea conlucrării în cadrulașezământului amintit.După cuvântul de învă\ătură rostitde către Chiriarhul nostru, PărinteleGheorghe Gligor, vicar eparhial, a datcitire Diplomelor de ctitor ce au fostînmânate de către Înaltpreasfin\itulPărinte Timotei domnului SherzadAsad Fatah, managerul clinicii și doam-nei Maricica Motoi, administrator.La finalul Sfintei Liturghii, PreotulBogdan-Ioan Tod, inspector/referentResurse Umane la Centrul Eparhial șicare va sluji la acest paraclis, a fost dis-tins de către Înaltpreasfin\itul PărinteTimotei cu rangul de iconom stavro-for. După aceasta, Părintele Bogdan-Ioan Tod a adus cuvânt de mul\umireierarhilor arădeni pentru apreciere șisus\inere în lucrarea pe care o des-fășoară, precum și tuturor preo\ilor, ofi-cialită\ilor locale și jude\ene, conduceriiși angaja\ilor clinicii și credincioșilorprezen\i la acest eveniment sfânt şiimportant pentru toată comunitatea.Răspunsurile liturgice au fost oferitede Grupul vocal „Trifon Lugojan” dinArad.Potrivit tradi\iei Bisericii OrtodoxeRomâne, la finalul ceremonialului reli-gios, to\i credincioșii prezen\i au avutprilejul de a intra în Sfântul Altar, înch-inându-se înaintea Sfintei Mese, loculunde se aduce Sfânta Jertfă cea fără desânge a Noului Legământ. (Protos. Dr.Iustin Popovici)PrezenKă chiriarhală în Duminica a 4-a din Post, la Catedrala Arhiepiscopalădin AradÎn Duminica a 4-a din Postul Mare(a Sfântului Ioan Scărarul), 11 aprilie2021, Înaltpreasfin\itul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, a participatla Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie aSfântului Vasile cel Mare, săvârșită decătre un sobor de preo\i și diaconi înCatedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad.La momentul rânduit, Chiriarhularădean, în cuvântul de învă\ătură a vor-bit credincioşilor prezenţi despre,,Rugăciune şi post” (pe baza citirilorscripturistice: Evr. 6 și Marcu 9 şi acărţii Scara Raiului a Sf. Ioan Scărarul),îndemnându-i a folosi vremea postuluipentru sporită rugăciune şi participareala sfintele slujbe. De asemenea, Înalt-preasfinţia Sa a stăruit asupra citirilorduminicii (Efes. 5 şi Matei cap. 4 şi 5)legate de cinstirea sfântului duminicii, aSfântului Ioan Scărarul privind bunafolosire a timpului prin cumpătare în

ceea ce priveşte hrana, precum şiînălţarea gândului prin rugăciune asig-urând astfel buna purtare sau umblareaîn lumină a creştinului.Credincioșii prezen\i la sfânta slujbăs-au bucurat de prezen\a Întâistătătoru-lui eparhiei în mijlocul lor în cea de-a 4-a duminică din post și de cuvântul deînvă\ătură împărtășit. (Protos. IustinPopovici)Duminica a 5-a a PostuluiMare, la Catedrala Arhiepiscopală din AradÎn Duminica a 5-a din Postul Mare(a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca),18 aprilie 2021, Înaltpreasfin\itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a par-ticipat la Sfânta și DumnezeiascaLiturghie a Sfântului Vasile cel Mare,săvârșită de către un sobor de preo\i șidiaconi în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad.La momentul rânduit, Chiriarhularădean, în cuvântul de învă\ătură a vor-bit credincioşilor prezenţi despre,,Îndreptarea cugetului” (pe baza citir-ilor scripturistice: Evr. 9 și Marcu 10)cerută în slujba Ceasurilor Bisericii, tre-buitoare pentru buna rânduială în via\acreștină. Citirile duminicale, între careși cele de cinstire a Sfintei Cuv. MariaEgipteanca (Gal. 3; Lc. 7), fac referirela aceea că Mântuitorul îndreaptă gân-durile celor doi apostoli ai Săi, Iacov șiIoan, precum și a fariseului Simon, în adiscerne între îndreptarea prin lege sauprin credin\ă, adică din prevederile legiisau propriile cerin\e sufletești. Întregultrebuie să observe dreptatea divină.Îndemnul este acela de-a urma pildavie\ii cuvioasei care a găsit calea îndrep-tării prin pocăin\ă, după cum a arătatÎnaltpreasfin\ia Sa.La finalul slujbei credincioșiiprezen\i au primit binecuvântareaÎntâistătătorului Eparhiei Aradului.(Protos. Iustin Popovici)Sfântul Mare Mc. Gheorghesărbătorit de arădeniVineri, 23 aprilie, de sărbătoareaSfântului Mare Mucenic Gheorghe,purtătorul de biruinţă, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a participat la Sfânta Liturghie aDarurilor înainte sfin\ite săvârșită înCatedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad.În cuvântul de învă\ătură, Înalt-preasfin\ia Sa a vorbit despre ,,Particu-larităDile calendaristice” (și pe bazacitirilor scripturistice ale sărbătorii: Fp.Ap., cap. 12; Ioan, cap. 15-16), legate deciclurile sărbătorilor, adică cu dată fixăși cu dată schimbătoare, de exemplucea de astăzi, a Sfântului Gheorghe, dela 23 aprilie, cunoscând și mutare înfunc\ie de data Sfintelor Paști, înaintesau după. Pentru armonizarea edifica-toare în instruirea și educarea credin-cioșilor Biserica ia aminte permanent larânduiala sfintelor slujbe, cum, de pildăSfânta Liturghie de astăzi a Darurilormai înainte sfin\ite. Sinaxarul sfântu-lui, am adăuga și a celor care se sărbă-toresc împreună, cu via\a și pătimirealor, ca și biruin\ă asupra răului, se armo-nizează cu imnele de biruin\ă ce core-spund perioadei de pregătire pentru săr-bătoarea Sfintelor Paști. Îndemnulpentru to\i creștinii este de pregătirepentru această biruin\ă a vie\ii asuprapăcatului și a mor\ii, mai ales că ziuaurmătoare se face pomenirea învieriilui Lazăr, a arătat Chiriarhul arădean.Sfântul Gheorghe este și ocrotitorulOștirii Române, încă din anul 1920, iarîn anul 1999 a fost proclamat protec-torul Oștirii Române, de către Parla-mentul României.Aproape un milion de românipoartă numele acestui mare sfânt, pre-cum și nenumărate biserici. Doar înArhiepiscopia Aradului avem 27 de bis-erici care au ca hram pe Sfântul MareMc. Gheorghe, purtătorul de biruin\ă.(Protos. Iustin Popovici)

Duminica Floriilor sărbătorităla catedrala Arhiepiscopalădin AradÎn ziua Praznicului Intrării Dom-nului în Ierusalim, 25 aprilie 2021, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a oficiat SfântaLiturghie în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad, înconjurat deun sobor de preo\i și diaconi.În cuvântul de învă\ătură chiriarhula vorbit despre ,,Învierea cea de obște”(pe baza citirilor scripturistice alepraznicului: Filipeni cap. 4, Ioan cap.12), imnul sărbătorii fiind în concor-dan\ă cu anotimpul dezmor\irii, dupăcel al iernii, adică a primăverii, regen-erării naturii înconjurătoare, arătândmăre\ia crea\iei divine. Floriile vestescSfintele Paști sau ,,trecerea” pe care dinpunct de vedere spiritual omul trebuiesă o facă continuu, spre mai bine,învingând orice răutate. Intrarea Dom-nului în Ierusalim spre jertfă mântu-itoare pentru credincioși, deschide caleaspre Ierusalimul ceresc, aceea a întâmp-inării celei de-a doua veniri a DreptuluiJudecător, iar aceasta prin învierea tutur-or spre răsplătire la dreapta judecată.Săptămâna Sfintelor Pătimiri în rân-duiala bisericească oferă prilejulcercetării conștiin\ei fiecăruia asupraîndeplinirii datoriilor creștinești, a ară-tat Înaltpreasfin\ia Sa.Răspunsurile liturgice au fost oferitede corul restrâns al Catedralei Arhiepis-copale, dirijat de diac. Laviniu Morar-iu. La finalul slujbei au fost sfin\iteramurile de salcie ce ne amintesc deîntâmpinarea Mântuitorului Hristos demul\imile din Ierusalim care strigau„Osana! Binecuvântat este cel ce vineîntru numele Domnului” (Matei 21, 9),ce au fost împăr\ite credincioșilorprezen\i la sfânta slujbă. (Protos.IustinPopovici)
AGENDA PREASFINJITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Liturghie Arhierească la Paraclisul din incinta CliniciiLaser System din VladimirescuÎn Duminica a 5-a din PostulPaștelui, la Paraclisul arhiepiscopal dinincinta Clinicii „Laser System” dinVladimirescu, Preasfin\itul PărinteEmilian Crișanul, împreună cu un soborde preo\i și diaconi, a săvârșit SfântaLiturghie Arhierească.Cuvântul Ierarhului: ,,Duminica a5-a din Postul Mare este numităDuminica Sfintei Cuvioase MariaEgipteanca, pentru că Sfânta Biserică adorit ca în fiecare duminică din Post săașeze trepte către Înviere: credin\a, rugă-ciunea, asceza și astăzi pocăin\a, iarSfânta pomenită astăzi este o pildă apocăin\ei și a înnoirii duhovnicești aomului prin rugăciune, smerenie și post.La Sfânta Liturghie sunt rânduite afi citite două texte din Sfânta Evanghe-lie, și anume Prevestirea PătimirilorDomnului și cererea fiilor lui Zevedeu(Marcu 10, 32-45), iar apoi un textevanghelic în legătură duhovniceascăcu Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca,PocăinDa femeii păcătoase (Luca 7, 36-50).Apropiindu-ne de SărbătoareaÎnvierii Domnului, pericopa evanghe-lică de la Sfântul Marcu, adică vestireade către Domnul Hristos a pătimirilorSale și dialogul pe care l-a avut cuucenicii Săi, ne pregătesc și pe noi pen-tru a în\elege sensul Crucii Sale și alÎnvierii, dar și raportarea noastră lavia\a, pătimirile și Învierea Domnu-lui….Suntem în biserica paraclisarhiepiscopal „Sf. Ap. Andrei” din inc-inta Clinicii „Laser System”, clinică încare sunt îngriji\i mul\i oameni bolnavi,care au nevoie de dragostea și rugăci-

unea noastră, pentru ca nădejdea în aju-torul lui Dumnezeu să le întăreascăcredin\a în înviere și via\a veșnică.Felicităm pe ctitori, fiindcă au în\elesnecesitatea prezen\ei unei biserici aicipentru oamenii bolnavi, pentru admin-istra\ia clinicii, pentru medici și asis-ten\i, dar și pentru to\i dreptmăritoriicreștini din regiune. Dumnezeu săprimească rugăciunile și să ne binecu-vinteze pe to\i cu harul și darurile Salebogate.”, a spus Preasfin\itul PărinteEmilian Crișanul, în acest al cincileapopas pe calea spre Înviere.Într-o frumoasă lucrare și așezare, șipentru că tot am făcut aducere aminteîntru începutul acestor rânduri de o fru-moasă sărbătoare a cununii timpuluiacestei zile, trebuie să așezăm șirecunoștin\ei la adăpostul căreia stăacest paraclis propria cunună. Iar aceas-ta nu este alta decât încreștinarea rodu-lui gândului bun, nepotul domnuluiSherzad Asad Fatah, care prin tainaSfântului Botez săvârșit ieri de Preas-fin\itul Părinte Emilian Crișanul a prim-it numele Sfântului Apostol Andrei, celcare, de altfel, este și ocrotitorul spiritualal Paraclisului.Final de Liturghie, binecuvântare,emo\ie, bucurie și Liturghie dupăLiturghie la căpătâiul celor care îșipoartă neputin\ele și bătrâne\ile în inc-inta Clinicii Laser System dinVladimirescu. (sursa:glasulcetatii.ro)Slujire Arhierească cu prilejulhramului Parohiei Aradul NouO zi de mare sărbătoare pentruParohia Ortodoxă „Sf. M. Mc. Gheo-rghe” din Aradul Nou, a fost Vineri 23aprilie 2021, la prăznuirea SfântuluiMare Mucenic Gheorghe, ocrotitorulspiritual al bisericii parohiale şi al aces-tei comunităţi, când preo\ii și credin-cioșii Parohiei au avut bucuria de a-lprimi în mijlocul lor pe Preasfin\itulPărinte Emilian Crișanul – Episcopulvicar al Arhiepiscopiei Aradului.La sosire, ierarhul a fost întâmpinatîn fa\a bisericii de un ales sobor de pre-oţi precum și de numeroși credincioși șicopii, îmbrăcaţi în frumoasele straiepopulare și cu flori în mână.Preasfin\itul Emilian a săvârșit maiapoi arhiereasca Sfântă Liturghie aDarurilor mai înainte sfin\ite înconjuratde un sobor de preoţi şi diaconi: P.C.arhid.ic.stravr. Mircea Proteasa – con-silier economic, P.C. pr.ic.strav. TeodorFaur – parohul bisericii, P.C. pr.ic.stavr.Simion Fărcu\ – preot pensionar îmbis-ericit la această parohie în care a slujit,P.C. pr.ic.stravr. Gabriel Cosmin Mariș– preot slujitor la această parohie șiP.C. arhid. ic.stravr. Gheorghe Lehaci.În cuvântul de învă\ătură, Preas-fin\ia Sa a vorbit credincioșilor desprevia\a Sfântului Marelui Mucenic Ghe-orghe și biruin\a în ispite și încercăriadusă de rugăciunile către sfântul prăz-nuit. „Datorită mărturisirii de credin\ă aSfântului dar și a harului lui Dumnezeucare a lucrat prin el, cultul SfântuluiGheorghe s-a dezvoltat foarte mult înBiserica creștină până astăzi, încât foartemulte biserici și mănăstiri, chiar și în\ara noastră, îi poartă hramul. Evlavianoastră la Sfântul Mare Mucenic Ghe-orghe se datorează muceniciei sale șiharului lui Dumnezeu care lucrează prinmărturisitorii Lui. (…) Dumnezeupregătindu-ne și pe noi prin SfântulGheorghe și al\i sfin\i mucenici ca atun-ci când dăm de greu, când avem ispite,când avem probleme în mărturisirea decredin\ă în comunitatea în care trăim, înfamilia în care trăim, la serviciu, să neaducem aminte de Sfântul MareMucenic Gheorghe și de ceilal\imucenici care au biruit cu ajutorul luiDumnezeu toate încercările. (…) Lamul\i ani celor care purta\i numele Sfân-tului Marelui Mucenic Gheorghe, lamul\i ani tuturor fiilor și fiicelor acesteiparohii care are această biserică cu hra-mul Sfântului Marelui Mucenic Gheo-rghe. Dumnezeu să vă dăruiască sănă-

tate și Sfântul Gheorghe să văînso\ească via\a cu mult ajutor și cumultă biruin\ă” a spus Preasfin\itulPărinte Emilian Crișanul.După săvârșirea Sfintei Liturghii,Preasfin\ia Sa a binecuvântat darurile cevor fi oferite Spitalului Jude\ean AradCompartimentului Pediatrie, spre folo-sul copiilor, ca o continuare a sprijinu-lui pe care Arhiepiscopia l-a oferitmereu prin ac\iunile socio-medicale dinultimul timp. Cele 3 televizoare si douămăsu\e mobile ce vor fi oferite acolo,sunt achizi\ionate de Asocia\ia Orto-doxă „Sf. M. Mc. Gheorghe” AradulNou din banii primi\i în urma dona\iilorcredincioșilor care au participat la pro-gramul copiilor de confec\ionare amăr\ișoarelor, desfășurat în luna febru-arie.P.C. părinte Teodor Faur parohulbisericii a adresat apoi cuvinte demul\umire Înaltpreasfin\itului PărinteTimotei Arhiepiscopul Aradului pentrupărinteasca purtare de grijă și Preas-fin\itului Părinte Emilian Crișanul Epis-copul Vicar al eparhiei, pentrudragostea și binecuvântarea adusăîntregii parohii, prin prezen\a Preas-fin\iei Sale în mijlocul nostru. Și pen-tru că s-au împlinit mai multe eveni-mente, în numele enoriașilor și a tuturorcredincioșilor prezen\i, preo\ii slujitoriau dăruit Preasfin\iei Sale o icoanăMaica Domnului, un Arhieraticon pen-tru slujirea arhierească și un buchet deflori ca simbol al recunoștiin\ei șipre\uirii pentru ierarh. A urmat apoislujba de Sfin\ire a apei și rânduialaSlujbei hramului, cu înconjurarea bis-ericii. La final, to\i credincioșii au fostinvita\i să se bucure de agapa fră\eascăcu prilejul hramului. (Pr. Gabriel C.Mariș)Singura biserică din Arad închinată SfinKilor Ierarhi IlieIorest și Sava Brancovici și-aserbat pentru prima dată hramulAstăzi, 24 aprilie, singura bisericădin Arhiepiscopia Aradului închinatăSfin\ilor Ierarhi Ilie Iorest și Sava Bran-covici, mitropoli\ii Transilvaniei, și-aserbat pentru prima dată hramul…În ,,vizită”, ,,acasă la Sfântul Sava”,a fost astăzi și Preasfin\itul Părinte Emil-ian Crișanul care, împreună cu un soborde preo\i și diaconi, a săvârșit SfântaLiturghie Arhierească..Cuvântul Ierarhului a fost despre,,Adevărul credin\ei și jertfa dragostei”„În această realitate putem săîn\elegem mărturisirea de credin\ă orto-doxă a Sfin\ilor Mărturisitori Transil-văneni din diferite perioade ale istoriei.Sărbătorirea Sfin\ilor Ierarhi Sava Bran-covici (1656-1680, cu o întrerupere detimp în păstorirea Transilvaniei), IlieIorest (1640-1643) și Simion Ștefan(1643-1656, cel care a tipărit Noul Tes-tament de la Bălgrad- Alba Iulia la1648), mitropoli\ii Transilvaniei, neduce cu gândul la genera\iile de româniortodocși care au luptat pentru păstrareacredin\ei ortodoxe și a românismului întimpul persecu\iilor calvine și catolice înTransilvania. Este firesc să recunoaștemadevărul istoric, fără patimă și resenti-mente, cu dorin\a ca Evanghelia Mân-tuitorului nostru Iisus Hristos să fie în\e-leasă în duhul celor șapte SinoadeEcumenice și a tâlcuirilor Sfin\ilorPărin\i ai Bisericii.Suntem aici, la Ineu, unde s-a năs-cut Sfântul Sava Brancovici în urmă cu400 de ani (1620-2021) și unde anultrecut, în toamnă, am sfin\it această bis-erică închinată acestui sfânt local șiSfântului Ilie Iorest. Din cauza situa\ieicreate de răspândirea Coronavirusului– Covid-19, nu am putut să organizămanul trecut evenimentele spiritual-cul-turale planificate care să marchezeîmplinirea a 400 de ani de la naștereaSfântului Ierarh Sava Brancovici. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Așadar, suntem la primul hram albisericii închinate sfin\ilor Mărturisitoripomeni\i astăzi…Ne rugăm lui Dum-nezeu, ca prin mijlocirea Sfin\ilor Ier-arhi pomeni\i astăzi, să ne inspire înlucrarea noastră ortodoxă personală, dinfamilie și comunitate.”, a spus Preas-fin\itul Părinte Emilian Crișanul, încuvântul așezat la sufletele credin-cioșilor prezen\i la Sfânta Liturghie.(sursa:glasulcetatii.ro)Hramul bisericii ,,IntrareaDomnului în Ierusalim” dinParohia Arad-Grădiște IIPreasfin\itul Părinte EmilianCrișanul, împreună cu un sobor de pre-o\i și diaconi s-a rigat cu credincioșiiarădeni ai acestei parohii, dându-letuturor binecuvântare în zi de sărbă-toare și amintindu-le că adevăratabucurie a zilei ar trebui să fie dată de tri-umful Mântuitorului în inimile oame-nilor, astfel încât aceștia să în\eleagăsensul faptelor Lui, al pătimirilor și almor\ii pe Cruce.Cuvântul Ierarhului: Fiul lui Dum-nezeu smerit și omul chinuit de moarte„Sărbătoarea Intrării Domnului șiMântuitorului nostru Iisus Hristos înIerusalim, Floriile, după cum se mainumește în popor (de la florile pe carele purtau în mâini copiii și mul\imilecând Domnul a intrat în Ierusalim), esteo sărbătoare a bucuriei și triste\ii.Această zi în compara\ie cu următoarelezile ale pătimirii Domnului Hristos aratăun contrast între cuvintele poporului:„Osana, Fiul lui David, bine estecuvântat Cel ce vine întru numele Dom-nului” și strigătul aceluiași popor:„Răstignește-l, răstignește-l pe El”.Sfânta Evanghelie (Ioan 12,1-18)ce se citește la Dumnezeiasca Liturghie,prezintă vizita Domnului Hristos în casalui Lazăr pe care îl înviase din mor\i șirecunoștin\a surorilor acestuia pentrufapta Sa prietenească și dumnezeiască;convorbirea cu Iuda Iscarioteanul; sfat-ul arhiereilor ca să-l omoare și pe Lazăr;și Intrarea Domnului în Ierusalim…Intrarea Domnului în Ierusalim are odublă semnifica\ie duhovnicească. Înprimul rând reprezintă biruin\a Saasupra mor\ii lui Lazăr, care preîn -chipuie învierea cea de obște. În aldoilea rând Intrarea Domnului Hristosîn Ierusalimul pământesc este prefigu-rarea Intrării Sale ca om în Ierusalimulceresc.Purtăm în această zi flori și ramuride salcie în mâini, după ce sunt binecu-vântate de către preo\i, ca semn al biru-in\ei noastre asupra ispitelor șipăcatelor, și totodată semnele virtu\ilordobândite în perioada postului. Suntembiruitori împreună cu Mântuitorul IisusHristos, Care ne dă putere, har și iertare.El trebuie lăsat să intre permanent îninima noastră, pentru a ne ajuta săbiruim și noi moartea sufletului cadespăr\ire de Dumnezeu.Să pășim în cuprinsul SăptămâniiPătimirilor Domnului, încredin\a\i fiindcă, creștinismul este religia care înviazăcrucea. xiei noastre este învierea. Noisuntem chema\i la înviere, „cu moarteape moarte călcând”, a spus Preasfin\i-tul Părinte Emilian Crișanul în cuvân-tul de învă\ătură așezat la sufletele cre -dincioșilor. (sursa:glasulcetatii.ro)
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Săptămână duhovnicească înParohia Șomoșcheș, Protopopiatul IneuSăptămâna a IV-a a Sfântului şiMarelui Post, a însemnat pentru cred-incioșii din Parohia Ortodoxă ,,SfântulMare Mucenic Dimitrie” din Șomoșcheș,păstorită de Părintele Sebastian Bun-tean, Săptămână duhovnicească.Programul Săptămânii duhovniceştia început în lunea din Săptămâna a IV-a a Sfântului și Marelui Post, prin

săvârşirea în biserica parohială a slujbeiVecerniei, de către părintele Petru Jula(Parohia Cuvin) și părintele Răzvan Sas(Parohia Vinga). Cuvântul de învă\ă-tură fiind \inut de Pr. Petru Jula, fiu alsatului Șomoșcheș, care a vorbit despreperioada duhovnicească în care neaflăm.Săptămâna duhovnicească a con-tinuat până în 11 aprilie. În fiecare searăau fost săvârşite slujbe specificeperioadei postului, urmate de un cuvântde învăţătură susţinut de preoţii invi-taţi. Astfel, mar\i seara, invita\i înmijlocul credincioşilor din Șomoșcheșau fost părin\ii Răzvan Sas și NicoarăGrec de la Maramureș, Parohia Borșa.Părintele Nicoară Grec a vorbit despre„rugăciune”; miercuri, invita\ii serii aufost părin\ii Tu\u Petcu\ preot pension-ar si Ioan Raul Bele preot paroh al paro-hiei Secaș și filiei Iacobini, fiu al satu-lui nostru, Pr. Tu\u Petcu\ vorbinddespre ,,Necesitatea postirii”; joi seara,invitat a fost Părintele CiprianSălăvăstru, de la Parohia Mo\iori, carea vorbit despre „virtuDile creștine”;vineri seara, invitat a fost PărinteleCrașovan Dumitru de la Parohia Clado-va de Timiș, care a vorbit despre are aPostului Mare”, sâmbătă seara,PărinteleMarius Brai\ de la Parohia Cermei, le-avorbit credincioşilor despre ,,Semnifi-caţia rugăciunilor adresate SfinDilor”.Săptămâna duhovnicească s-aîncheiat în Duminica a IV-a intitulată șiDuminica Sfântului Ioan Scărarul, undeprezent în mijlocul credincioşilor a fostPărintele Arhid. Florin Sirca, InspectorȘcolar de Specialitate la InspectoratulȘcolar Jude\ean Arad, precum și dom-nii profesori de Religie: Cristian Șandorși Cătălin-Iulian Drăgan, fiu al satului,întâlnindu-se astfel în rugăciune șicomuniune Biserica și Școala. Părin-tele Inspector Florin Sirca le-a vorbitcredincioșilor despre „Scara SfântuluiIoan Scărarul și despre rugăciune”.La finalul slujbei din ultima zi, slu-jitorii Sfântului Altar și credincioșiiprezen\i, s-au rugat Bunului Dumnezeu,Doctorul și Tămăduitorul sufletelor șitrupurilor noastre, să îndepărteze toatăboala și suferinţa din popor și să neînve\e să pre\uim via\a și sănătatea cadaruri ale Sale.Credincioșii din Șomoșcheș auapreciat această ini\iativă a părinteluiparoh și au participat cu multă evlavieși interes la aceste seri de rugăciune,binecuvântare și întărire duhovnicească.(Prof. Cătălin-Iulian Drăgan)AsociaKia ViaKa Fapta Dragostei a donat produse deigienă personală deKinutelornecăutate din PenitenciarulAradÎn Perioada Postului Mare, preo\iiFlorin Dan Ardeuan, preot paroh alParohiei Chesin\, împreună cu preotulDaniel Ungur, preot paroh al ParohieiPăuliș, fondatori ai Asocia\iei Via\aFapta Dragostei, la rugămintea preotu-lui de poli\ie penitenciară Vlad One\, auvenit la Penitenciarul Arad, pentru adărui de\inutelor necăutate de cătrefamiliile lor, mai multe produse deigienă personală.Alese mul\umiri aducem Asocia\ieiVia\a Fapta Dragostei, care a împlinitaceastă binefacere pentru cei afla\i lavreme de încercare și necaz în cadrulPenitenciarului Arad, ca o împlinire aSfintei Scripturi, care ne îndeamnă pefiecare dintre noi să nu-i uităm nici pecei din temni\ă, afla\i în suferin\ă, con-form Sfintei Evanghelii după Mateicapitolul 25, versetul 36.Darurile aduse pentru cei afla\i îndeten\ie, nu este singura operă social-filantropică pe care această Asocia\ie oare la nivel local. Asocia\ia Via\a FaptaDragostei, vine în mijlocul de\inu\ilordin Penitenciarul Arad, în urma unorevenimente sus\inute care au avut unscop caritabil în renovarea și dotarea

cu mobilier a mai multor grădini\e șicreșe din jude\ul Arad. (Preot de poliDiepenitenciară , Vlad OneD)Recital de pricesne în ParohiaGroșeniAflându-ne în penultima Duminicădin cadrul Postului Sfintelor Păresimi,textul Pericopei Evanghelice de laMarcu vine și ne relatează faptul cumMântuitorul Iisus Hristos, le aminteștedin nou Apostolilor săi despre patimileși moartea Sa pe Cruce.Dar, ca de fiecare dată, nu ezită săpună toate acestea în corela\ie cuÎnvierea Sa din mor\i, fără de care cred-in\a noastră ar fi fost zadarnică.Îndreptându-ne cu mintea și cusufletul spre urcușul duhovnicesc încare această perioadă prepascală nepune să medităm profund asupra vie\iinoastre, Iisus Hristos ne oferă cea maibună pova\ă pentru a ne izbăvi de păcat-ul slavei deșarte și al mâniei, făcândapel la supunere, smerenie și la slujireaaproapelui nostru, lucrând pe de altăparte cu frică și cu căin\ă adevărată lamântuirea noastră.Aceste virtu\i au fost frumos creion-ate și în parohia Groșeni, din Pro-topopiatul Ineu, unde modelul smere-niei, al căin\ei adevărate și al dorin\ei dea ne îndrepta pașii spre Împără\iaCerească au fost eviden\iate prindeosebitul recital sus\inut de tânărainterpretă de muzică populară MariaMihali, care a îmbălsămat inimile tutur-or cu frumoase pricesne.La finalul Sfintei Liturghii, preotulparoh a felicitat-o și i-a mul\umit pen-tru înăl\ătorul recital, oferindu-i în darun buchet de flori și o icoană cu MaicaDomnului care să o ocrotească mereu învia\ă și în cariera muzicală.Duminica viitoare, comunitateaortodoxă din această parohie se vabucura de prezen\a unei alte interpretea muzicii populare în persoana AlineiCeuca, care va înmiresma pentru a douaoară inimile celor care vor veni să oasculte cu drag. (Student teolog, DenisRoșu-Drăgan)Concursul de pricesne pentrucopii - ,,SfinKișorii glăsuiesc”, ediKia IDuminică 18 aprilie 2021 în biser-ica Parohiei Ortodoxe Aradul Nou aavut loc prima edi\ie a Concursului depricesne pentru copii „Sfin\ișorii glă-suiesc”.Copiii au interpretat fiecare câte opriceasnă ortodoxă fără acompaniamentsau negativ, în port na\ional, sub îndru-marea preo\ilor și a coordonatorilor(părin\i sau profesori). Concursul a fostjurizat de o comisie formată din preo\iislujitori ai parohiei, profesori de muzicăbisericească, de canto și reprezentan\i aiAsocia\iei Ortodoxe „Sf. M. Mc. Ghe-orghe” Aradul Nou.To\i copiii participan\i au primitdiplomă, medalie, trofeu, iconi\e, căr\ide rugăciuni și dulciuri, prin purtarea degrijă a membrilor Asocia\iei mai susamintite. (Pr. Gabriel Mariș)Icoane pe sticlă pictate de copiii de la Liceul Special,,Sfânta Maria” Arad„Lăsa\i copiii să vină la Mine…”.Aceste cuvinte ale Mântuitorului IisusHristos i-au inspirat pe profesorii și ele-vii de la Liceul Special „Sfânta Maria”Arad să implementeze, în cadrul școl-ii, un proiect deosebit, cu tema „Lumi-na Învierii”.În cadrul acestui proiect, școala aavut ca parteneri Arhiepiscopia Aradu-lui (Consilier cultural, Protos. Dr. IustinPopovici), Inspectoratul ȘcolarJude\ean Arad (Inspector școlar pentruînvă\ământ special și special integrat,Prof. Hri\cu Svetlana Zagorka, Inspec-tor școlar pentru Limba română, Prof.Kuschausen Cristina, Inspector școlarpentru management institu\ional șireligie, Arhid. Prof. Sirca Florin) șiParohia Variașu Mare (Preot parohDr.Baba Lucian).

Preșcolarii și elevii de la Liceul Spe-cial „Sfânta Maria” au pictat icoane pesticlă, au confec\ionat lucrări în tehnicidiverse (iris folding, quilling, colaj, desen,pictură), au creat poezioare și povestioare,toate acestea fiind expuse în bisericaParohiei Variașu Mare, urmând a fidăruite enoriașilor acestei parohii.Proiectul s-a dorit a reprezenta unmijloc de stimulare a interesului eleviloratât pentru lectură şi creaţie literară, câtși pentru arta plastică, a urmăritdez-voltarea sim\ului artistic al elevilor;realizarea unor activită\i atractive pen-tru copii; crearea unui climat prietenosîntre copiii și cadrele didactice impli-cate; dezvoltarea interesului elevilorpentru artă, în toate formele ei; dez-voltarea aptitudinilor şi încurajarea tal-entului/abilită\ilor de orice fel, dar, maiales, a avut inten\ia de a-i apropia pecopii de Biserică. (Prof. Carina Baba)Seri duhovnicești în ParohiaCinteiIn perioada 12-17 Aprilie, ParohiaCintei a organizat în săptămâna a 5-adin Postul Mare potrivit tradi\iei comu-nită\ii seri duhovnicești menite săamplifice credin\ă în contextul stării depandemie.Prima seară duhovnicească la sluj-ba Pavecerni\ei Mici Părintele invitatFlorin Bej de la Parohia Crocna Pro-topopiatul Sebiș in tema abordată a vor-bit despre puterea rugăciunii SfântuluiEfrem Sirul;În a doua seară duhovnicească laslujba vecerniei Părintele BoteaAlexandru de la Parohia Dieci Pro-topopiatul Sebiș a sus\inut tema referi-toare la mărturisirea sinceră a păcatelorin vederea dobândirii sănătă\ii sufleteștiși trupești;Cea de – a treia searăduhovnicească a fost cea a Canonuluicelui Mare al Sfântului Andrei Critean-ul. Parintele invitat Marius Vidican deParohia Bătănia din Ungaria a prezen-tat tema legata de suferin\a amplificatăde credin\ă în vremea pandemiei;În a patra seară duhovnicească laslujba vecerniei Părintele invitat RocsaSebastian de la Parohia Pescari cu filiaFenis a sus\inut tema privitoare la anco-rarea noastră in credin\ă în vremea pan-demiei având ajutorul Mântuitorului șial Maicii Domnului;În a cincea seara duhovnicească laslujba Deniei Acatistului Bunei vestiriPărintele invitat Ilica Ciprian de la Paro-hia Sintea Mica a abordat tema legatade libertate și sănătate în contextul pan-demiei;Serile duhovnicești s-au încheiatsâmbătă 17 aprilie cu slujba vecernieiunde Părintele invitat Nicu Radulescude la Parohia Santana 1-a sus\inut temaurcușului spre înviere in perioada Trio-dului men\ionăm că Parohia Cintei seafla la a 19 a edi\ie a săptămâniiduhovnicești.Anul acesta din cauza pandemieiedi\ia s- a desfășurat limitat urmând căîn Postul Nașterii Domnului sa orga-nizăm acest eveniment mai extins. (PrDr Nicu Breda)Cântecul care te cheamă larugăciune, ediKia a XII-a, GurahonKPentru noi, creştinii, Perioada Sfân-tului Post este cea mai folositoare desuflet, după cum arată învăţătura patris-tică: „Postul este maica sănătăţii tru-peşti şi sufleteşti” (Sfântul Ioan Gură-de-Aur); postind, mintea poate ficurăţită şi primeşte ascuţime prin lip-sirea trupului de aburii mâncărurilorgrase şi prin împodobirea lui cu vir-tuţile înfrânării.Acum este perioada în care copiii șitinerii, roiesc în jurul bisericii pentru adeprinde tehnica de a bate toaca.Toaca este o chemare a credincio-sului la slujbă. Aşa cum spun SfinţiiPărinţi toaca simbolizează sunetul cares-a auzit atunci când Hristos Domnul a

fost răstignit pe cruce. Este sunetul carene aduce aminte că Hristos s-a răstignitşi ne cheamă la slujbă“.Bătutul toacei își are începutul înprimele secole ale religiei creștine. Întimpul persecu\iilor, slujbele erauanun\ate prin bătaia în ușă cu un ciocande lemn. Mai târziu, în scrierilePărin\ilor Bisericii, toaca a devenit sim-bolul lemnului Sfintei Cruci pe care afost răstignit Mântuitorul Iisus Hristosși al cuielor bătute în Sfintele Salemâini.Mai ales în mediul rural, sunetultoacei și al clopotelor a fost văzut, din-totdeauna, ca fiind chemarea la rugăci-une și la slujbă. Prin limbajul ei, toacaîndeamnă la o atmosferă de meditaţie şide rugăciune, în care putem simţimăreţia slujbelor ortodoxe, alături devaloarea şi frumuseţea lor.În cadrul parteneriatului dintre Bis-erica Ortodoxă Gurahonţ şi Liceul„Ioan Buteanu” cu binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Părinte ArhiepiscopTimotei Seviciu, în fiecare an, în aceastăperioadă, în Parohia Gurahonţ, în cadrulprogramului catehetic „Hristosîmpărtăşit copiilor” se desfăşoară con-cursul de bătut toaca „Cântecul care techeamă la rugăciune”, cu premii deSfintele Paşti.Anul acesta în data de 21 aprilie2021 a avut loc cea de-a XII ediţie aconcursului, care s-a desfăşurat în curteabisericii.La acest concurs au participat unnumăr de 30 de elevi, din parohia Gura-hon\ și din partea Liceului „IoanButeanu” Gurahon\.În deschiderea concursului a vorbitPreacuviosul Părinte Iustin Popovicicare a transmis mesajul de felicitare alChiriarhului arădean, după care a felic-itat organizatorii, în mod special pepărintele paroh Mo\ Aurelian Iulian șiconducerea liceului din Gurahon\ și aurat mult succes participan\ilor.Concursul a fost jurizat de:Din partea Arhiepiscopiei AraduluiPărintele Protos. Dr. Iustin Popovici,consilier cultural, din partea Bisericiiortodoxe Gurahon\ Pr.paroh Mo\ Aure-lian Iulian, din partea Liceului ,,IoanButeanu”, dir. Păiușan Teodor, prof. demuzică Brînda Nicoleta și prof. dereligie Mu\ Ana.Au fost acordate premii și men\iu-ni: premiul de excelen\ă a fost acordatelevului Iancu Ștefan de la Școala Gim-nazială nr. 20 din Timișoara; premiul Ia fost acordat elevei Braica Ionela clasaa VII-a de la Liceul ,,Ioan Buteanu”Gurahon\; premiul al II-lea elevilorLupei Adorian clasa a IV-a și DanRobert clasa a II-a de la Liceul ,,IoanButeanu” Gurahon\ ; premiul al III-leaelevei Negru Katia clasa I de la Liceul,,Ioan Buteanu” Gurahon\ și men\iunituturor celorlal\i elevi participan\i.De asemenea, din partea BisericiiOrtodoxe Gurahonţ fiecare concurent aprimit o diplomă de participare, o carte,iconi\e și dulciuri.Preotul paroh Mo\ Aurelian Iuliana mul\umit Preacuviosului PărinteIustin Popovici, și conducerii Liceului,,Ioan Buteanu” Gurahonţ, juriului șiparticipan\ilor spunând: ,,Iată cu aju-torul Bunului Dumnezeu s-a încheiat şiaceastă ediţie care a adus multăbucurie în sufletele tinere ale elevilor,care prin trăirea lor religioasă duc maideparte obiceiurile şi tradiţiile noastrestrăbune și totodată arată că vor fi cred-incioşi de nădejde ai Bisericii noastreOrtodoxe”.Concursul s-a desfășurat în concor-dan\ă cu prevederile în vigoare împotri-va răspândirii noii epidemii.La sfârșit Părintele Iustin a oficiat oslujbă de pomenire la mormântul fos-tului pr.paroh Mo\ Crăciun Dorel, cti-torul Bisericii din Gurahon\ și ini\ia-torul acestui concurs de bătut toaca.(Înv. MoD Daiana Andra)Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Procesiune cu sălcuKe șiConcurs de bătut toaca, în Parohia PrunișorAflându-ne cu o zi înainte dePraznicul Intrării în Ierusalim a Dom-nului nostru Iisus Hristos, suntemchema\i să ne aducem aminte și de uniidintre marii ierarhi ai Transilvaniei, iarpe această cale \in să amintesc pe Sf. Ier.Sava Brancovici care a fost unul dintreprimii arhipăstori care s-a ocupat decatehizarea tinerilor din Mitropolia pecare o avea sub păstorire.Punând accentul pe via\a morală acredincioșilor săi, și dorind să discred-iteze supersti\iile și obiceiurile păgâne,a încurajat preo\ii să facă activită\i șco-lare și duhovnicești cu tinerii și cu cred-incioșii imediat după terminarea pro-gramul liturgic. Cu acest prilej aîntocmit o carte de legi bisericești ce aavut ca scop men\inerea credin\ei pureîn rândul păstori\ilor săi.Luând exemplul de la el, și med-itând asupra vie\ii emblematice șiasupra păstrării obiceiurilor creștinebune, tinerii din grupul catehetic „Sfân-tul Stelian” al parohiei Prunișor au ple-cat în procesiune după ramuri de salcie,din curtea Sfintei Biserici până la loculspecial amenajat din jurul monumentu-lui eroilor ce deservește una dintretroi\ele satului.La momentul cuvenit, preotul paroha înmânat crengu\ele copilașilor, ca maiapoi acestea să fie aduse în sfântul locașunde vor fi sfin\ite mâine în cadrul slu-jbei și împăr\ite credincioșilor cabinecuvântare și mângâiere.Tot în această zi, a avut loc și unconcurs de bătut toaca, în care 30 detinerii dornici de a-și arăta îndemânarea,au avut prilejul să încânte pe cei prezen\icu frumoasele sunete emanate de lovi-turile de ciocan.La finalul tuturor activită\ilor, tiner-ii și copiii au fost premia\i cu diferitedaruri și încuraja\i să păstreze tezaurultradi\iilor religioase. (Student teolog,Denis Roșu-Drăgan)Sărbătoarea sălcuKelor și ,,Slujirea Ortodoxiei în Pandemie” în Parohia arădeană ScânteiaContinuând o frumoasă tradi\ieiubită atât de cei mai în vârstă cât și decopii și tineri, Parohia Scânteia –Dome-niul Lupaș a fost gazda Sărbătorii Săl-cu\elor, eveniment îndătinat în Sâmbă-ta Floriilor, la ini\iativa IPS PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, șiavând în centru pelerinajul aducerii săl-cu\elor la biserică și sfin\irea lor. Auparticipat, cu respectarea regulilor deconduită determinate de situa\ia socio-medicală în care ne aflăm, credincioșidin parohiile Zimand Cuz – Utviniș șiScânteia-Domeniul Lupaș membri șibeneficiari ai Centrului de Mediere aImplicării în Comunitate – CentrulM.I.C. „Prietenii Mei” (Ioan 15,14),centru ce a fost inaugurat în urmă cu doiani tot în cadrul Sărbătorii Sălcu\elor.Copii și tinerii activi ai Centrului„M.I.C. – Prietenii Mei” au asigurat,cu ajutorul bisericii din Zimand Cuz șicu ajutorul biciletelor, sălcu\ele ce aufost sfin\ite la finalul procesiunii și dupăsăvârșirea Vecerniei Floriilor. Aceiașitineri au marcat cu acest prilej finalulrepeti\iilor pentru proiectul „Slujireaortodoxiei în pandemie”, proiect ini\iatși promovat de ierarhii ArhiepiscopieiAradului, la încheierea sărbătorii săl-cu\elor desfășurându-se filmările pentruproiectul amintit. În acest fel și încondi\iile socio-medicale cunoscute, amreușit să păstrăm și ideea de fond a aces-tei sărbători și anume aceea de a fi prilejde întâlnire între ierarhi și tineri.Pentru a răsplăti și încununa muncatinerilor, ceilal\i credincioși s-au îngijitca sărbătoarea să cuprindă și o agapăfră\ească „suedeză” așa cum au numit-o tinerii inspirându-se din cunoscutulbufet suedez pe care l-am adaptat la

agapa fră\ească pentru a respecta șinormele stării de alertă. În același gândde răsplată pentu tineri, părintele paroha rostit un cuvânt în care s-a subliniatdiversitatea vârstelor pe care la pot aveamembrii unei comunită\i dar și com-plementaritatea ce e cu mare folos săexiste între ele, fiecare categorie devârstă putând avea atât aportul specificcât și posibilitatea de a se inspira dinmodelul celorlalte categorii de vârstădupă îndemnul troparului Floriilor:„…și noi, ca pruncii, semnele biruin\eipurtând…” (Pr. Gabriel Vladu)Corul mixt al FacultăKii deTeologie Ortodoxă din Arad în misiune la MănăstireaHodoș-BodrogÎn Duminica Floriilor mul\ime decredincioși au participat la Sfânta şiDumnezeiasca Liturghie săvârșită decătre un sobor de slujitori, sub protiaPărintelui Iustin Popovici, consiliereparhial la Arhiepiscopia Aradului, lastrăvechea Mănăstire Hodoş-Bodrogdin Arhiepiscopia Aradului.Credincioşii prezenţi au avut prile-jul să se înalţe sufleteşte şi prin faptul căîn această mare zi de praznicîmpărătesc, continuându-se o tradiţie,răspunsurile liturgice au fost date deCorul mixt al Facultăţii de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad,dirijat cu multă măiestrie de maestrul dr.Mircea Buta, conferenţiar universitar lainstituţia teologică amintită. Corul mixtobişnuieşte ca în fiecare Post Mare săorganizeze un pelerinaj la cea maiveche mănăstire atestată documentardin ţara noastră, la Hodoş-Bodrog, pen-tru a se ruga şi înălţa spiritual alături devieţuitorii acestei mănăstiri.La momentul pricesnei, s-a cântatCântec de Florii, de Timotei Popoviciiar în timpul Împărtăşirii şi Miruiriicredincioşilor s-au cântat mai multecântări specifice perioadei PostuluiMare: Miluieşte-mă Dumnezeule, deGheorghe Cucu, (aranjament pentru cormixt de Nicu Moldoveanu), CămaraTa, de Nicolae Lungu şi Uşile pocăinţei,de pr. Ioan Şerb.Cuvântul de învăţătură a fost rostitde Protos. Dr. Nicolae Tang, lector uni-versitar la Facultatea de Teologie dinArad şi vieţuitor al sfintei mănăstiri.Cuvântul rostit s-a axat pe trei direcţii:încheierea celor 40 de zile de post șiînceputul Sfintelor Pătimiri ale Mântu-itorului (trecerea de la postul ascetic lapostul euharistic), cina/ospă\ul din Beta-nia unde Mântuitorul de uns cu mir denard, de mare pre\, de către Maria, soralui Lazăr și intrarea triumfală în sfântacetate, cu toate semnifica\iile ei. Mân-tuitorul este aclamat ca rege și elibera-tor, unii văzându-l ca pe un eliberatorpolitic, dar faptul că El a intrat călare peun mânz de asin mesajul s-a în\eles dela sine. Întreaga scenă s-a depolitizat,blânde\ea și smerenia Mântuitoruluiieșind în eviden\ă.La finalul slujbei, părintele NicolaeTang a mulţumit domnului profesorMircea Buta şi tuturor coriştilor pentruîmpreuna slujire şi răspunsurile litur-gice date în chip înălţător transmis-miţând mulţumiri alese PărinteluiProf.Univ.Dr. Cristinel Ioja, decanulFacultăţii de Teologie Oortodoxă ,,Ilar-ion V. Felea”, care a înlesnit prezenţacorului la mănăstire, iar la final a trans-mis sărbători cu bucurie şi lumină tutur-or pelerinilor prezenţi la sfânta slujbă.(Gabriel BăbuDău),,Duminica la Florii” în Parohia MorodaÎn Sămbăta dinaintea Praznicului„Intrării în Ierusalim a MântuitoruluiHristos”, tinerii Parohiei Moroda aumers în procesiune după sălcu\e, iar înDuminica Floriilor au organizat un„Concert Prepascal de pricesne”.În biserica cu hramul „Sfin\iiArhangheli” din Parohia Moroda, Pro-topopiatul Ineu, credincioșii au fost păr-tași la concertul prepascal de pricesne

intitulat: ,,Duminica la Florii”, ce are orezonan\ă regională specifică PostuluiMare, concert duhovnicesc ce a bucu-rat mintea și sufletul celor prezen\i.La concert, au bucurat sufletelecredincioșilor, Grupul de copii din Paro-hia Groșeni, Grupul Catehetic „SfântulStelian” din Parohia Prunișor, Grupulde tineri din Parohia Moroda, elevaSorina Magurean din Ineu, AlexandraMadarasz din Ineu, Carina Pirtea dinArad. Credincioșii s-au bucurat și deprezen\a invita\ilor speciali, a tinerelorinterprete de muzică populară, AlinaCeuca din Bistri\a și Lavinia Chifor dinOradea, care au transmis multă emo\ie.După concert, preotul paroh SorinStreulea a mul\umit Bunului Dumnezeupentru binecuvântata Duminică a Flori-ilor și a mul\umit tuturor interpre\ilor șipreo\ilor care au pregătit copiii din paro-hiile Groșeni și Prunișor, PărinteluiRadu Sas și Părintelui Florin Avram, iarla final, ca semn de pre\uire, interpre\ilorli s-a oferit Sfânta Scriptură și un buchetde flori! Slavă Lui Dumnezeu pentrutoate! (Pr. Sorin Streulea)TradiKie și continuitate de Florii la Semlac,,Împodobirea sălcuţelor” şi Sărbă-toarea Floriilor la Semlac este otradiţie pe care Biserica, Școala șiPrimăria o men\in vie. Istoricul acesteitradi\ii se pierde în negura timpului.Obiceiul locului este ca în ajun deFlorii, elevii şcolii gimnaziale dincomună să participe împreună cucadrele didactice, primarul comunei,părinţii şi bunicii la împodobirea săl-cuţelor.Sălcuţele sunt împodobite de eleviișcolii din localitate în Sâmbăta luiLazăr, cu panglici subţiri viu coloratecare simbolizează hainele aruncate deevrei înaintea lui Iisus la intrarea înIerusalim, iar ramurile verzi amintind debucuria locuitorilor Ierusalimului laintrarea în orașul Ierusalim a Mântu-itorului lumii cu o săptămână înaintede patima, moartea și Învierea Sa pen-tru via\a lumii. După ce ramurile de sal-cie sunt împodobite la școală to\i copi-ii alături de părin\i și de al\i credincioșise îndreaptă în alai cu aceste ramuri desalcie în mâini spre Biserica satului într-un mic pelerinaj. În drumul spre Biser-ică tinerii cântă de obicei Troparul,,Învierea cea de obște”. În acest an pelângă Troparul amintit, copiii, îndruma\ide către slujitorii Bisericii au adăugat înrepertoriul tradi\ional și cântări din celetrei Stări ale ,,Prohodului Domnului”.Ajunși la Biserică sunt întâmpinaţi depreoţii parohiei şi întreaga suflare încon-joară biserica în sunetul clopotelor, dupăcare cei prezenţi intră cu ele în bisericăpentru a fi sfinţite. Tradi\ia s-a păstrat șianul acesta și a adus cu ea speran\a cădeși secularizarea lumii este tot maiprezentă și în lumea satului totuși tradi\i-ile nu se sting. O particularitate a aces-tui an este că alaiul numeros a fost nevoitsă se adapteze rigorilor vremurilor deconstrângere pandemică.În Duminica Floriilor ramurile desalcie împodobite se împart credin-cioşilor care participă la SfântaLiturghie. (Pr. Ciprian-Cristian Tripa)Program spiritual-artistic ,,Învierea Domnului – nădejdea creștinilor”, susKinutde elevii Seminarului TeologicOrtodox AradCu ocazia Sfintelor Sărbători dePaști, elevii care fac parte din corurileSeminarului Teologic Ortodox dinArad au pregătit un program spiritual-artistic sub forma unui clip video real-izat în condi\ii tehnice deosebite în bis-erica Mănăstirii Arad-Gai.Materialul a fost realizat cu binecu-vântarea ÎPS. Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului și curespectarea tuturor măsurilor de dis-tan\are socială.În partea de început, PS. Părinte Dr.Emilian Crișanul, Episcop vicar al

Arhiepiscopiei Aradului, a rostit unmesaj pascal „plin de lumină, de sper-an\ă și totodată de bucuria Învierii Mân-tuitorului nostru Iisus Hristos dinmor\i”, adresat atât arădenilor, cât șituturor celor care îl vor viziona.Programul a fost conceput de cătredascălii de muzică ai școlii, prof. Mar-ius Lăscoiu-Martin și prof. Ștefan-Adri-an Bugyi, sub coordonarea Arhid. Prof.Călin Teuca, directorul SeminaruluiTeologic Ortodox Arad și cuprindeurmătoarele piese muzicale:Doamne al puterilor – (Corul mixt)Doamne, Iisuse Hristoase – (Corulde fete)Prohodul Domnului (în limbagreacă – Corul bărbătesc)Hristos a înviat! (Corul mixt)Întregul material poate fi vizionat pecanalul de Youtube: Seminarul Teolo gicOrtodox Arad, accesând următorul link:https://www.youtube.com/watch?v=4vOAqc4jjL0 sau pe pagina de Face-book: Seminarul Teologic OrtodoxArad(Prof. Marius Lăscoiu-Martin)Etapa eparhială a Concursuluicatehetic: ,,Biserica: familiaromânilor de pretutindeni”În data de 29 aprilie 2021, la Cen-trul Eparhial Arad a avut loc evaluareași premierea celor mai bune proiectecatehetice din Arhiepiscopia Aradului,înscrise în cadrul Concursului Na\ion-al Catehetic „Biserica: familiaromânilor de pretutindeni”.Evaluarea lucrărilor înscrise încadrul concursului a fost făcută de ocomisie numită de către IPS PărinteArhiepiscop Timotei și alcătuită dinProtos. Dr. Iustin Popovici, consilierulSectorului Cultural al Arhiepiscopiei,Pr. Gabriel Streulea, inspector eparhialonorific pe probleme misionare şi Prof.Marius Lăscoiu-Martin, profesor laSeminarul Teologic Ortodox din Arad.Premiul I a fost ob\inut de ParohiaGalşa din Protopopiatul Lipova, pre-miul al II-lea a fost ob\inut de ParohiaPrunişor, Protopopiatul Sebiş iar pre-miul al III-lea a fost câștigat de ParohiaPâncota din Protopopiatul Lipova.Concursul Na\ional Catehetic „Bis-erica – familia românilor de pretutin-deni” este organizat cu binecuvântareaPreafericitului Părinte Patriarh Daniel,de către Sectorul teologic-educa\ional alPatriarhiei Române, în parteneriat cuMinisterul Educa\iei şi Cercetării. Com-peti\ia se adresează copiilor participan\ila grupele catehetice din parohiile aflateîn \ară și diaspora românească, înscriseîn Programul Na\ional „Hristosîmpărtășit copiilor”.Patriarhia Română va premiacâştigătorii concursului cu: Diplomaomagialăa anului 2021 şi cărţi publicatela Editurile Patriarhiei Române pentrugrupa de cateheză şi Diploma omagialăa anului 2021 pentru coordonatori.(Diac. Emanuel-Ioan Proniuc)TradiKionala Procesiune ,,Drumul Crucii” la străvecheaMănăstire Hodoș-BodrogCu binecuvântarea Înaltpreasfin\it-ului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, și în acest an, în VinereaMare, credincioșii doritori să-și inten-sifice via\a duhovnicească au partici-pat la Procesiunea ,,Drumul Crucii”, lastrăvechea mănăstire Hodoș-Bodrog.La Mănăstirea Hodoș – Bodrog,această tradiţie dăinuie de câtevadecenii (mai precis din anul 1925), depe vremea episcopului Grigore Comșa,rânduiala constând pe atunci doar dinmeditaţii şi pe parcurs s-au adăugatunele cântări specifice Săptămânii Mari.Din anul 2000, procesiunea se facepe drumul de la mănăstire spre satulBodrogul Nou, drum pe care au fostamplasate 14 cruci, fiecare având câte oicoană cu una din cele paisprezeceopriri, conform mărturiilor SfinteiScripturi și ale Sfintei Tradi\ii, șianume: prima oprire: interogatoriul și

condamnarea la moarte; a doua oprire:arcada ,,Ecce Homo”, unde Iisus a luatcrucea; a treia oprire: Prima cădere a luiIisus sub povara Crucii; a patra oprire:întâlnirea lui Iisus cu Mama Sa; acincea oprire: întâlnirea cu Simon dinCirene; a șasea oprire: întâlnirea dintreIisus și Veronica; a șaptea oprire: Dru-mul Crucii întretăiat de Cardo Max-imus; a opta oprire: a doua cădere a luiIisus sub povara Crucii; a noua oprire:a treia cădere a lui Iisus sub povaraCrucii; a zecea oprire: dezbrăcarea luiIisus de hainele Sale; a unsprezeceaoprire: pironirea pe Cruce; a dois-prezecea oprire: Răstignirea și Moartealui Iisus; a treisprezecea oprire:coborârea de pe Cruce și cea de-a pais-prezecea oprire: mormântul și loculÎnvierii lui Hristos.Drumul Crucii durează aproximativtrei ore, iar pelerinii au de parcursaproximativ patru kilometri.După Slujba Ceasurilor care s-asăvârșit în biserica nouă a mănăstirii,soborul de de slujitori și peleriniiprezen\i au plecat în procesiune pe,,Drumul Crucii”, făcând câte un popasla fiecare dintre cele 14 cruci, unde s-aucitit pericope evanghelice, s-au înăl\atrugăciuni.La finalul procesiunii părintele Pro-tos. dr. Iustin Popovici, consilier cultur-al la Centrul Eparhial Arad şi vieţuitor înaceastă Sfântă Mănăstire, a rostit uncuvânt de învăţătură în care a evocatexemplul personajelor amintite la popa-surile procesiunii, și anume: MaicaDomnului, Veronica, Simon din Cirene,femeile Ierusalimului. De asemenea,părintele Iustin a vorbit despre fru-muse\ea duhovnicească a slujbelor dinSăptămâna Mare precum și despre folo-sul sufletesc și trupesc al rugăciunilorrostite în rânduiala Drumului Crucii.,,Drumul Crucii”, pe lângă faptul căeste un ritual bisericesc apreciat cumultă evlavie de credincioși, a devenito tradi\ie foarte cunoscută în aceste păr\iale \ării, credincioșii participând tru-pește și sufletește, ca o jertfă adusă luiDumnezeu pentru a primi ajutor lacererile lor și iertare de păcate. Aceastătradiţie a fost dusă şi în alte părţi decătre părinţi care au fost vieţuitori laMănăstirea Hodoş-Bodrog şi mai apoiau devenit stareţi la alte mănăstiri, pre-cum: Feredeu, Hadâmbu, din Iaşi şiSchitul Straja, din Hunedoara.Printre cei care au străbătut înaceastă zi Drumul Crucii s-au aflat cred-incioși din jude\ele apropiate, dar șiromâni care muncesc în străinătate șicare în aceste zile s-au întors acasă, pen-tru a sărbători Paștile alături de famili-ile lor, sublinind acest aspect mai ales înacest an omagial dedicat românilor dinafara grani\elor României și bunelelegături pe care le avem cu aceștia.(Protos. Dr. Nicolae Tang)Proiectul misionar ,,SlujireaOrtodoxiei în pandemie”,etapa I: Concursul ,,În mormânt, ViaKă”Din încredin\area Înaltpreasfin\itu-lui Părinte Timotei, Arhiepiscop alAradului, în perioada 16 aprilie 2021 –27 aprilie 2021, în ArhiepiscopiaAradului s-a desfășurat Etapa I a proiec-tului misionar „Slujirea Ortodoxiei înpandemie”, proiect lansat anul acestaîn Duminica Ortodoxiei, de către Preas-fin\itul Părinte Emilian Crișanul, epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.În această primă etapă s-a desfășu-rat concursul „În mormânt, Via\ă”. Laacest concurs au participat un numărde 40 de parohii din cuprinsul Arhiepis-copiei Aradului. Corurile au interpretat15 strofe din Prohodul Domnului, câte5 strofe din fiecare stare a prohodului.Corurile au fost filmate interpretândcele 15 strofe, iar filmările au fost cen-tralizate de părintele Gabriel Streulea,inspector eparhial onorific pe problememisionare. Continuare în pagina 8
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Joi, 1 aprilie – A participat la oședin\ă împreună cu IPS. Ioan, Mitro-politul Banatului.Vineri, 2 aprilie – A făcut o vizităde lucru în Parohia Arad-Șega II.Duminică, 4 Aprilie –  A oficiatslujba de târnosire a bisericii cu hramul,,Sfântul Apostol Andrei” – paraclisarhiepiscopal, din incinta CliniciiLaser System din Localitatea Vladi-mirescu, Jude\ul Arad. După slujba detârnosire, Chiriarhul arădean, a săvârșitSfânta Liturghie a Sfântului Vasile celMare, predica fiind pusă sub titlul,,Luarea crucii” (cf. Evrei, 4-5; Marcu,8). La finalul Sfintei Liturghii, PreotulBogdan-Ioan Tod, a fost distins cu ran-gul de iconom stavrofor.Miercuri, 7 Aprilie – A făcut ovizită de lucru în Parohiile Aradul Nouși Subcetate.Duminică, 11 Aprilie – A partici-pat la Sfânta Liturghie a Sfântului Vasi-le cel Mare la Catedrala arhiepiscopală,predica fiind pusă sub titlul ,,Rugăciu-ne și post” (cf. Evrei, 6; Marcu, 9). 

Miercuri, 14 Aprilie – A săvârșitslujba Deniei Canonului cel Mare înCatedrala Arhiepiscopală „SfântaTreime” din Arad. În cuvântul de învî-\ătură Chiriarhul a vorbit celor pre-zen\i despre faptul că această alcătui-re a Sfântului Andrei Criteanul este

un îndemn la pocăin\ă prin exempleconcrete din istoria Vechiului și a Nou-lui Testament.Joi, 15 Aprilie – A participat laceremonia de repatriere a militarilorarădeni din cadrul Batalionului de Pro-tec\ie a For\ei „Golden Lions” care s-

au întors acasă din Afganistan. Chi-riarhul arădean a oficiat serviciul reli-gios și a rostit un cuvânt de felicitare.Vineri, 16 Aprilie – A oficiatDenia Acatistului Bunei Vestiri înCatedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad, rostind un cuvântde învăţătură în care a arătat origineaacestei sărbători precum și învă\ăturamariologică și hristologică întâlnită încuprinsul Acatistului.Duminică, 18 Aprilie –A partici-pat la Sfânta Liturghie a SfântuluiVasile cel Mare la Catedrala arhiepis-copală, predica fiind pusă sub titlul,,Îndreptarea cugetului” (cf. Evrei, 9;Marcu, 10). Luni, 19 Aprilie – La invita\iaAgen\iei de Știri Basilica a acordat uninterviu sub genericul „De 45 de ani înSfântul Sinod: cum vede Biserica azicel mai vârstnic ierarh român”.Vineri, 23 Aprilie – A participat laSfânta Liturghie a Darurilor înaintesfin\ite săvârșită în Catedrala Arhie-piscopală ,,Sfânta Treime” din Arad,

predicând despre ,,ParticularităDilecalendaristice” (cf. F.A. 12; Ioan, 15-16).Duminică, 25 Aprilie –A oficiatSfânta Liturghie la Catedrala arhiepis-copală, predica fiind pusă sub titlul,,Învierea cea de obște” (cf. Filipeni, 4;Ioan, 12). La finalul slujbei a sfin\itramurile de salcie care au fost împăr\i-te credincioșilor prezen\i la sfântaslujbă.Luni 26 Aprilie – Miercuri 28Aprilie – A săvârșit slujba DenieiCanonului cel Mare în CatedralaArhiepiscopală „Sfânta Treime” dinArad.Joi, 29 Aprilie – A săvârșit slujbaDeniei celor 12 Evanghelii în Cate-drala Arhiepiscopală „Sfânta Treime”din Arad.Vineri, 30 Aprilie – A săvârșitslujba Deniei Prohodului Domnuluiîn Catedrala Arhiepiscopală „SfântaTreime” din Arad.Pr. Dr. Vasile Cucu Secretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinKitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Aprilie 2021

Urmare din pagina 7Comisia formată din P.C. Pr.Teodor Pavel, consilier eparhial, P.C.Pr. Gabriel Streulea și prof. Marius Lăs-coiu-Martin, profesor de muzică bis-ericească la Seminarul Teologic dinArad, a ales trei din cele mai frumoaseinterpretări ale Prohodului. Astfel, pre-miul I a fost ob\inut de către corul decopii și tineri al Parohiei Aluniș, preotparoh Sorin Ilota; premiul al II-lea a fostob\inut de către corul de tineri al paro-hiei Sânpetru German, preot parohMihai Blidar; iar premiul al III-lea a fostob\inut de către corul de fete al parohieiMișca, preot paroh Nicolae Vidican.Prin interpretarea Prohodului Domnuluicopiii și tinerii au primint cu bucurie

ocazia de a cânta spre slava lui Hristos-Dumnezeu, Cel ce a pătimit pentru noi.La finalul concursului s-a realizat unmaterial video cu toate corurile partici-pante. To\i copiii vor fi primi diplome departicipare și premii din partea Centru-lui Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului.(Preot Gabriel Streulea)
CERCURI PASTORAL-MISIONARE

Cerc pastoral-misionar înParohia Sintea-MareParohia Sintea-Mare, din pro-topopiatul Arad, a găzduit în duminica atreia din Postul Mare, închinată SfinteiCruci, întrunirea preo\ilor din Cercul pas-

toral-misionar Chișineu-Criș, coordona\ide către PC Părinte Daniel-MirelDumitru. Preotul paroh Pavel Ioan aprezentat în fa\a preo\ilor slujitori temele:,,Repere istorice ale înfiin\ării Eparhieiromânilor ortodocși din Ungaria” și,,Perspectiva creștină asupra mor\ii ilus-trată în Scriptura Noului Testament”, pemarginea cărora au urmat dezbateri şiluări de cuvânt. (Pr. Mihai Oprea)Cerc pastoral-misionarîn Parohia Caporal AlexaDuminică, 4 aprilie 2021, ParohiaCaporal Alexa, din Protopopiatul Arad,a găzduit întrunirea preoţilor din cadrulCercului pastoral-misionar Zărand,

coordona\I de către PC Părinte NicolaeRădulescu, preot paroh la Parohia Sân-tana I. Părintele Liviu Pamfiloiu, preotparoh la Parohia Caporal Alexa a sus\in-ut referatul: ,,Proiecte pastoral-misionaretransfrontaliere: înfrăţiri între parohiileortodoxe din ţară şi comunităţile dinstrăinătate”. (Preot Adrian Crainic)Cerc misionar în Parohia Pescari, filia FenișÎn după-amiaza zilei de duminică18 aprilie 2021, preoţii din cadrul Cer-cului Pastoral-misionar Nr. 3 Gurahonţ,coordonat de către preotul Moţ AurelianIulian, s-au întrunit, la Biserica ortodoxăcu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi

Gavriil” filia Feniș, parohia Pescari,protopopiatul Sebiş. Preotul Bej Florinde la Parohia Crocna a sus\inut urmă-toarele teme:- Comunităţile ortodoxe româneşti dinUngaria. Episcopia  Ortodoxă Română aUngariei.  Înfiinţare şi organizare;- Organizarea comunităţilor decredincioşi ortodocşi români aflate înstrăinătate. Înfiinţarea, organizarea şiactivitatea pastorală a eparhiilor dinafara  graniţelor.(Pr. Moţ Aurelian Iulian)(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro) 
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Se pot înscrie la admiterea în clasaa IX-a la seminar absolvenţi de gim-naziu având minimum media 9 lapurtare pentru fiecare clasă din în-vă\ământul gimnazial.Dosarul de înscriere va cuprinde:1. cerere de înscriere2. anexa la fișa de înscriere;3. certificat de naştere – copie;4. fişa medicală în original;5. declaraţie din partea candidatu-lui şi a părinţilor acestuia că au luatcunoştinţă de Regulamentul intern alunită\ii școlare şi că sunt de acord să-lrespecte;6. adeverin\ă/certificat de botez –copie (pentru cultele : ortodox);7. recomandarea consiliului paro-hial/preotului paroh (pentru cultele:ortodox, reformat și romano-catolic);8. recomandarea profesorului deReligie;9. binecuvântarea chiriarhuluilocului (pentru cultul ortodox).În cadrul examenului de admi -tere la profilul teologic candidaKiivor susKine, la nivelul probelor deaptitudini, următoarele probe:a) un interviu/colocviu/probă orală,evaluate cu calificativ admis/respins;b) o probă de verificare a cunoș -tin\elor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală constă în:a) verificarea dic\iei prin: rostireaunei rugăciuni/poezii , la alegerea can-didatului;b) motivarea alegerii unei unită\ide învă\ământ voca\ional teologic;c) verificarea aptitudinilor muzi-cale, prin intonarea unei cântări reli-gioase , la alegerea candidatului.Proba de verificare a cunoștin\elorreligioase (VCR) constă într-o lucrarescrisă, cu durata de două ore, la Re-ligie. Nota prin care se evalueazăaceastă probă constituie nota finală laproba de aptitudini (APT).Pentru toate specializările de laprofilul teologic, media minimă laproba de verificare a cunoștin\elor ladisciplina religie (VCR) trebuie să fieminimum 7 (șapte).Subiectele pentru proba scrisă seelaborează din programele şcolare dereligie, clasele a V-a – a VIII-a.Conţinuturi propuse în vederea re-alizarii subiectelor pentru proba scrisăconform programei şcolare de religie(clasele V-VIII):1. Decalogul- importan\a lui invia\a omului (Cls. V)2. Rugăciunea, temei şi putere avie\ii creştine ( Cls. VI)3. Rugăciunea Tatăl nostru (Cls. VI)

4. Biserica – lăcaş de închinare şide sfin\ire a omului (Cls. VII)5. Sfintele Taine in via\a creștinilor(Cls. VII)6. Sfânta Treime în SfântaLiturghie şi în via\a Bisericii (Cls. VIII)7. Domnul Iisus Hristos, Luminalumii – minunea vindecării orbului dinnaştere (Cls. VIII)Bibliografie1. Mica Biblie;2. Manualele de Religie pentruclasele V-VIII;3. Învă\ătura de credin\a Ortodoxa,Editura Trinitas, Iași, 2000.Până la eliberarea foii matricole, seaduce la dosarul de înscriere o adever-in\ă în care să fie men\ionate: mediilegenerale la învă\ătură, disciplina religie

și media la purtare din clasele V-VII șisemestrul I din clasa a VIII-a.Vizita medicală este obligatorie șieliminatorie.Calendarul probelor de aptitudinila Admiterea în Seminarul TeologicOrtodox Arad, 2021-2022-SESIUNEA I19-20 mai Eliberarea/transmitereaanexelor fișelor de înscriere pentru ele-vii sau absolven\ii care doresc să par-ticipe la probe de aptitudini24-25 mai Înscrierea pentru pro-bele de aptitudini26-28 mai Vizita medicală, Probade aptitudini muzicale şi Proba decunoștinţe religioase31 mai Comunicarea rezultatelor laprobele de aptitudini și depunerea con-testa\iilor la probele de aptitudini.

(dacă există prevederi metodologiceprivind contestarea probelor) 04 iunieComunicarea rezultatelor finale, înurma contesta\iilor6 iulie Validarea de către comisiade admitere jude\eană/a municipiuluiArad a listei candida\ilor admiși laliceele/clasele la care s-au sus\inutprobe de aptitudini și comunicarearezultatelor în unitatea de învă\ământliceal respectivă, prin tipărire din apli-ca\ia informatică centralizatăPentru relaţii suplimentare puteţicontacta secretariatul Seminarului direct, sau la telefon: 0257.285.292.Mai multe detalii:http://www.seminararad.org/admitere-2019-la-seminar
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