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Pretutindeni și totdeauna sfintelesărbători prilejuiesc mai ales suflete-lor credincioase o aleasă bucurie prinretrăirea evenimentelor de care seleagă acestea în comuniunea celorapropiaWi sau care ne-au precedat înnădejdea continuităWii istorice și spi-rituale a neamului, familiilor șicomunităWilor. De fiecare dată peîntinderea timpului și spaWiului aces-tea aduc în conștiinWa tuturor tainaunei învăWături sfinte pentru viaWa cre-ștină, menite să înalWe spre culmiledesăvârșirii cerute fiecărei fiinWeomenești într-o armonie deplină cutot ceea ce o poate înveșnici. OricumsimWământul realităWii trecătoare, ca șia celei netrecătoare, Wintește firescspre înviere sau refacere. Numireade Paști a sărbătorii ce o Winemînseamnă ,,trecere” amintind de cea aMării Roșii de către poporul biblic,de la robia egipteană la libertatea ofe-rită de Pământul făgăduinWei, adicăîntr-altfel zis, de la moarte la viaWă.Ori, pătimirea, răstignirea, îngropareași învierea Mântuitorului, așa cumcunoaștem și mărturisim în SimbolulCredinWei, s-au întâmplat tocmai înpreajma sărbătorii pascale, primind onouă semnificaWie a trecerii, și anumede la păcat și moarte la învierea pen-tru veșnicie. După cum avem con-vingerea noastră că temeiul învăWătu-rii creștine este Învierea Domnului,minune săvârșită asupra propriei per-sonalităWi, așa aflăm dovada Dumne-zeirii Sale. În virtutea ei unirea cufirea omenească într-o unitate des-ăvârșită a fiinWei Sale, Învierea Dom-nului revarsă darurile-I asupra între-gii făpturi a cărei cunună este omul.Așadar, întreaga omenire participăla actul de ridicare din căderea de laînceput, înălWându-se mereu spreîncununarea prin nemurirea hărăzi-tă. Desigur că neascultarea porunciidumnezeiești date încă în rai, de anu gusta din pomul cunoștinWei bine-lui și a răului a adus atingere comu-niunii sfinte cu Dumnezeu. Învie-rea, renașterea și înnoirea întregiilumi dă un nou avânt omului prinharul întăritor de a-și relua firul vie-Wii adevărate la o treaptă așa cum oarată Biserica prin ÎnvăWătura deCredinWă, rugăciunile și slujbele,imnografia și iconografia și întregultezaur pus la îndemâna credincioși-lor spre mulWumirea lor și bucuriaîntru Domnul. Dumnezeu este Creatorul ceruluiși al pământului, al lumii spirituale șimateriale. FiinWa omenească, dreptîncununare a creaWiei, e alcătuită dinsuflet și trup într-o unitate tainicămenită a moșteni veșnicia. Celepământești sunt trecătoare, iar celeduhovnicești netrecătoare. Pentru aajunge la asemănarea cu Creatorul,așa cum a fost făcut, omul trebuia sălase cele trecătoare având în vederefaptul că și creaWia, ca una ce aratăputerea creatoare divină, nu era sprestricăciune, ci spre prefacere în mai

bine. Omul însuși trebuie să aratedintru început lucrarea în acest scop.Neconformându-se unei poruncidivine se depărtează de putinWa urmă-rii îndatoririi sale, din care pricinăDumnezeu Însuși se întrupează sprea-l ajuta în râvna care o nutrea spre a-și împlini rostul. Fiul lui Dumnezeufăcându-Se om se jertfește pentru cape cel muritor să-l ridice din stareaneputincioasă, înnoindu-l spre a reluamenirea dintru început. Restaurareaomului și totodată a umanităWii, prinMântuitorul, garantează în felul aces-ta mântuirea tuturor, revenind fiecă-rui creștin datoria de a-și însuși lucra-rea sfântă prin harul dumnezeiesc,spre o trăire în Domnul, o viaWă înHristos. Credincioșii astfel, ca mem-bre ale Trupului tainic al Domnului,Capul Bisericii fiind El Însuși, parti-cipă la viaWa ei, iar o vreme ca a pos-tului oferă posibilitatea de a intensi-fica lucrarea virtuWilor, o strădaniesusWinută trupească și sufletească,ocolind lenevirea spre a dobândi roa-dele răsplătitoare ale comuniunii cuDumnezeu. Din aceasta se înWelegecă Învierea Domnului, urmată deÎnălWarea la cer și trimiterea SfântuluiDuh spre întărirea lucrării bisericeștipentru străbaterea căii spre cer cuharul dumnezeiesc, temeluiește uni-rea cu Hristos Domnul de la TainaBotezului și până dincolo de hotare-le pământești ale vieWii. Ca unul ce acrezut pilduitor în ceea ce Mântuito-rul a trăit și învăWat, sfântul apostolPavel afirmă: ,,Dar va zice cineva:Cum înviază morţii? Şi cu ce trup ausă vină? ... Tu ce semeni nu dă viaţă,dacă nu va fi murit... Sunt şi trupuricereşti şi trupuri pământeşti; dar altaeste slava celor cereşti şi alta a celorpământeşti... Aşa este şi înviereamorţilor: Se seamănă (trupul) întrustricăciune, înviază întru nestricăciu-ne; Se seamănă întru necinste, învia-ză întru slavă, se seamănă întru slă-biciune, înviază întru putere; Seseamănă trup firesc, înviază trupduhovnicesc. Dacă este trup firesc,

este şi trup duhovnicesc. Precum şieste scris: ,,Făcutu-s-a omul cel din-tâi, Adam, cu suflet viu; iar Adamcel de pe urmă cu duh dătător deviaţă”; ... Şi după cum am purtat chi-pul celui pământesc, să purtăm şi chi-pul celui ceresc... Iar când acest (trup)stricăcios se va îmbrăca în nestrică-ciune şi acest (trup) muritor se vaîmbrăca în nemurire, atunci va ficuvântul care este scris: ,,Moartea afost înghiţită de biruinţă. Unde îţieste, moarte, biruinţa ta? Unde îţieste, moarte, boldul tău?”1. În acestcontext un comentar patristic preci-zează: ,,Victoriile lui Dumnezeu nusunt mici, ci depășesc cuvântul, min-tea și înWelegerea omenească. În fie-care zi le propovăduiesc profeWii, fie-care vestind în alt chip, victoriile celemari ale lui Dumnezeu... Că pentruasta a venit Hristos în lume, ca săpropovăduiască celor robiWi iertare șiorbilor vedere. Pavel dând glas debiruinWă asupra morWii zicea: ,,unde-Wieste, moarte, biruinWa? Unde-Wi este,iadule, boldul?...”2. De lămurit că tru-pul duhovnicesc este trupul transfi-gurat prin înviere asemănător cu Tru-pul înviat al Mântuitorului, liber nunumai de materia coruptibilă, ci și delabilitatea psihologică, dominat depropriul său duh în comuniune cuDuhul Sfânt3.Același sfânt Apostol alneamurilor subliniază: ,,Știind  căHristos, înviat din morWi nu maimoare. Moartea nu mai are stăpânireasupra Lui. Căci ce a murit, a muritpăcatului o dată pentru totdeauna, iarce trăiește, trăiește lui Dumnezeu”4.Comentarul citat menWionează șizădărnicia născocirilor celor potriv-nici Învierii ca unele ce scot mai multadevărul la lumină. De pildă, în locde a se pricepe minunea Învierii de lamormântul gol, pecetluit și păzit, aufost învinovăWiWi de furtul trupuluiCelui răstignit ucenicii Săi, deși ace-știa, în tulburarea de atunci, L-aupărăsit. Din aceasta se deduce cădacă n-ar fi fost adevărată Înviereanici nu s-ar fi putut plăsmui5. La fel,

arătările Domnului ce au urmat adau-gă noi mărturii ale Învierii Sale. Încăși veacurile ce s-au scurs adeveresccredinWa în învierea lui Hristos șiînvierea noastră viitoare în El. Încadrul cercetat părintele Dumitru Stă-niloae conchide că ,,În teologia orto-doxă, Hristos Domnul iradiază dinEl însuși sau din sufletul și din trupulLui energia necreată, începând aceas-tă iradiere încă în iad, și penetrându-i prin ea pe cei ce au nădăjduit învenirea Lui, dinainte de venirea Lui,de fapt, în trup”6. Iar în alt loc adau-gă: ,,Hristos Domnul nu rămâne înstarea morWii, decât atât cât să se vadăcă a murit cu adevărat, adică până atreia zi. Unirea deplină ca om cuTatăl prin jertfă Îi aduce fără întâr-ziere starea de Înviere. Aceasta aratăcă nu se ajunge la înviere fără a setrece prin moarte ca jertfă, și nunumai ca să se arate că trebuie să setreacă de la trupul muritor la celnemuritor, ci și pentru că starea lacare se ajunge prin moartea ca jertfăe una de unire deplină cu Dumnezei-rea, deci cu totul superioară celei trăi-te în trupul muritor... Învierea luiHristos prevestește deplina ,,trecere”de la viaWa robită legilor naturii înstarea actuală, la viaWa din DumnezeuCel absolut în care materia va fi ridi-cată peste legile care o robesc și princare robește pe om... Învierea luiHristos n-a fost deci o readucere atrupului Său la starea de dinainte demoarte, căci aceasta L-ar fi Winutiarăși supus stricăciunii și morWii. Darn-a putut fi nici formarea unui trup cutotul străin de cel dinainte de moarte;ci a fost o readucere la viaWă a trupu-lui Său dinainte de moarte, dar spiri-tualizat la maximum, pătruns des-ăvârșit de armonia și comunicati -vitatea spiritului unit cu Dumnezeu...Aceasta e slava pe care o vede sfân-tul apostol Pavel când spune:,,Așteptăm ca Mântuitor pe IisusHristos, care va preface chipul tru-pului nostru, după chipul trupuluislavei Lui”7.

Așa cum știm sărbătorim de dataaceasta Sfintele Paști în 2021 –,,Anul omagial al pastoraWiei româ-nilor din afara României și come-morativ al celor adormiWi în Dom-nul; valoarea liturgică și culturală acimitirelor”, ceea ce face să simWimîn adâncul cugetului unitatea noastrăde neam și lege cu românii răspândiWipe toată faWa pământului și nu numaiacum, ci din vremuri. Astăzi, cândposibilităWile de comunicare suntmultiple, o bună parte dintre rudele,prietenii și cunoscuWii noștri care seaflă dincolo de hotarele pământuluistrămoșesc se întorc spre a prăznuicu cei de acasă, aducând mulWumirelui Dumnezeu pentru mulWimea daru-rilor sfinte revărsate peste întregulpopor dreptcredincios. Totodată săimplore împreună ajutor sfânt  înstrădania de îndepărtare a pandemiei.Se reamintește astfel contribuWia Wăriiși a tuturor fiilor ei la propășirea vie-Wii întregii lumi în bună înWelegere,prietenie și conlucrare. Ca și purtă-tori ai numelui cinstit de înaintași,părinWii și fraWii, prietenii și cunos-cuWii aflaWi în străinătate au conștiinWade a fi purtătorii virtuWilor româneștiși deci a credinWei în care ne-am năs-cut. Împlinindu-și îndatoririle faWăde locul pe care au datoria a-l preWuiprintr-o activitate meritorie, desigurcă nutresc și dragostea firească faWăde patria și poporul căruia aparWin.Ori, trebuie să fie încredinWaWi căaceastă virtute le-o arătăm și noi.Astfel, se dovedește cu prisosinWăfaptul de a fi cetăWeni ai unei lumicare își cunoaște rostul statornicit deCreator. Sărbătoarea religioasă, prinnumele ce-l poartă, îndeamnă a trecepeste deosebiri, cultivând apropie-rea și colaborarea frăWească. PăstrândtradiWiile strămoșești și în virtuteaomeniei împărtășim tuturor urărilede praznic cu bucurie sufleteascăspre împlinirea a tot binele și slavalui Dumnezeu Tatăl, Fiul și SfântulDuh. Amin.
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Având ca temă a conferinţei pre-oţeşti de primăvară din acest an, 2021,
„Anul omagial al pastoraţiei
românilor din afara României” înPatriarhia Română, voi puncta câtevarepere pe care le-am trăit în acestecomunităWi, vreme de 12 ani, care con-sider că prezintă un interes aparte.1.Comunită6ile de credincioși
ortodocși români din vecinătatea
grani6elor 6ării - Serbia. Din lucrarea pastoral-misionară pecare am desfășurat-o în Diasporaromânească, atât din vecinătateagraniWelor Wării noastre, cât și din ceamai îndepărtată, pot aduce mărturie,din propria experienWă, despre faptulcă viaWa bisericească și tradiWiile româ-nilor ortodocși din jurul României, înprimul rând, au fost foarte bine con-turate în vremurile trecute, însă, dato-rită vicisitudinilor politico-istorice șipe fondul asimilării de către populaWiaautohtonă, situaWia s-a diluat foartemult în prezent. Astfel, slujind în cadrul Episco-piei Daciei Felix, de la VârșeR(Vršac), am putut constata uneleaspecte ale realităWilor cu care româniide aici s-au confruntat de-a lungul tim-pului. PuWinii credincioși care maitrăiesc astăzi aici și își asumă româ-nismul, vor rămâne doar cu amintiri-le și cu mărturiile celor mai bătrâni,care sunt ultimii martori ai acelor vre-muri în care comunitatea româneascăstrălucea.Datorită acestei asimilări conti-nue, putem observa astăzi, din păca-te, un fenomen dureros, pentru noi,cei din Qara-Mamă, și nu numai,anume, faptul că doar cei mai învârstă, care mai trăiesc astăzi în aces-te comunităWi din Banatul sârbescmai vorbesc - chiar foarte bine - limbaromână, dar cei din generaWia noastră,doar foarte puWini o mai vorbesc, câtde cât, însă ceea ce este cel mai dure-ros este faptul că cei din generaWiatânără și mai ales copiii, aproapedeloc nu o mai înWeleg, nicidecum săo mai vorbească.Și cântarea bisericească, din nefe-ricire, este afectată în același fel ca șilimba și vorbirea românească, cu foar-te puWine încercări, putem constataaceeași situaWie. Aceasta, în special laromânii care trăiesc în sudul Dunării,așa-numiWii „vlahi”, din regiuneaTimocului și a Moravei. Mai ales căaici sunt foarte puWini preoWi, careadministrează câte 3-4 parohii. Înaceastă direcWie, ajutam și noi, câWivapreoWi din Voievodina (unde calen-darul e același cu al nostru din Româ-nia), trecând Dunărea și slujind și înaceste comunităWi (după calendaruliulian, care se Wine acolo), pentru omai bună coeziune a tuturor români-lor, respectiv a vlahilor1. Acești vlahisunt în număr de aproximativ 400.000de suflete, dintre care o parte se reven-dică a fi români, apoi o altă parte, dinpăcate, destul de mare, dar care nu îșipune această problemă, iar unii, apro-ximativ 10% dintre ei, chiar luptăîmpotriva ideii!Totuși, în prezent, prin implicareaPatriarhiei Române, se simte orevigorare a vorbirii limbii româneștiși a cântării bisericești, prin readuc-erea în faWa tinerei generaWii de astăzi,a tuturor acestor mărturii lăsate deînaintașii lor, spre a fi un imbold pen-tru interesul de a reînvia trăirea șiactivitatea duhovnicească și culturalăa celor care au făcut-o cu cinste și cumândrie de-a lungul existenWei lor.2.ComunităRile de credincioșiortodocși români aflate în diaspora.

Istorie, evoluRie, activitate mision-ară, organizare canonică și pas-torală.PuWin înainte de anul 2000, a înce-put o emigrare masivă a românilorcătre Spania și Portugalia, în princi-pal din motive economice. Într-untimp foarte scurt, adică în aproximativ5 ani,  numai în Spania erau deja în jurde 1 milion de români, iar România nuera încă membră a Uniunii Europene.Majoritatea, fiind credincioșiortodocși și având dorinWa de a-șipăstra credinWa și tradiWia ortodoxă, auînceput să se organizeze în parohii,cerând preoWi din România, pentru aavea slujbe bisericești în limbamaternă.La început, s-a format comunita-tea ortodoxă românească din Madrid,unde încă de câteva decenii trăiau înjur de 1.000 de români, care eraurefugiaWi politic, din vremea comunis-mului din România și care aveau dejaun preot ortodox român care oficiaslujbele ortodoxe în limba română2.Dezvoltarea economică a Spaniei,explodând pur și simplu, necesita oforWă de  muncă masivă, astfel încâtcomunitatea românească a crescutexponenWial în scurt timp, începând săemigreze tot mai mulWi români, atât înjurul Madridului (aproximativ200.000), cât și în celelalte mari orașeale Spaniei, cum ar fi Barcelona,Valencia, Toledo, Bilbao, Malaga,Sevilla, Santander, Castellon de laPlana.Existând în FranRa, la Paris,Arhiepiscopia Ortodoxă Română aEuropei Occidentale şi Meridiona-le, de care aparWineau credincioșii orto-docși români din Peninsula Iberică, s-au adresat Arhiepiscopului Iosif Pop,pentru a primi preoWi și pentru a firecunoscuWi oficial în faWa autorităWilorStatului Spaniol. Astfel, au fosttrimiși preoWi, care au organizat viaWareligioasă a acestor comunităWi nou-înfiinWate, care s-au constituit, la înce-put într-o Protoierie, condusă de cătrepreotul din Madrid, care a devenit Pro-topopul ortodocșilor români din Spa-nia și Portugalia.În acest sens, s-au făcut demersuripentru recunoașterea Bisericii Orto-doxe Române din Spania, iar în anul2004 s-a obWinut această recunoaște-re oficială din partea Ministerului deJustiRie Spaniol, prin Departamen-tul pentru Probleme Religioase3,moment în care Biserica OrtodoxăRomână este înscrisă în RegistrulEntităWilor Religioase recunoscute deStatul Spaniol.

Credincioșii ortodocși români s-au înmulWit în continuare, adunându-se și în localităWi mai mici, unde auformat noi comunităWi parohiale, careau primit ulterior preoWi, pentru a orga-niza viaWa lor religioasă.Între timp, Arhiepiscopia de laParis s-a transformat în MitropoliaOrtodoxă Română a Europei Occi-dentale şi Meridionale, care esteeparhia de care aparWinea ProtoieriaSpaniei și a Portugaliei4, fiindcă auînceput să emigreze românii și înaceastă Wară, tot mai mult, în aceastăperioadă de timp.Mitropolia de la Paris este parteintegrantă a Patriarhiei Române, careare un statut misionar special, de auto-nomie, în Diaspora românească, dincare fac parte toWi credincioșii orto-docși români,  care sunt cetăWeniromâni, precum și credincioșii orto-docși de origine română sau de altăorigine, din cele 10 Wări care fac partedin cuprinsul Mitropoliei.În jurisdicWia canonice Mitropo-liei intră coordonarea activităWilor pas-torale și misionare ale  parohiilor orto-doxe române FranWa, ElveWia, Belgia,Olanda, Regatul Unit al Marii Britaniiși al Irlandei de Nord, Irlanda, Islanda,Italia, Spania și Portugalia.În cadrulacestei Mitropolii, s-au înfiinWat ulte-rior în Spania, parohii noi, care au fostcreate ca rezultat al faptului că româ-nii au populat toate provinciile spa-niole, iar deplasarea multora dintre eispre parohiile deja existente nu eraposibilă sau era foarte dificilă, întrucâtdistanWele dintre acestea erau foartemari.De aceea, s-au făcut demersuri,mai ales din partea celor care locuiaunu numai în orașe, ci și în sate, care,multe din ele, erau și foarte depopu-late. În acest sens, au fost înfiinWateparohii cu mai multe filii 5, în care amobWinut un ajutor din partea BisericiiRomano-Catolice Spaniole, pentru ase înfiinWa noi parohii, care să vină înîntâmpinarea nevoilor religioase alecredincioșilor, în special cu sprijinul șicu acordul arhiepiscopului de Toledodin acea vreme, Antonio Caῆizáres.Acest ajutor a constat în oferireaunor lăcașe de cult, care nu mai eraufolosite, fapt care a condus la o foartebună inter-relaWionare a membrilorcelor două comunităWi și la o cunoaște-re reciprocă a tradiWiilor și obiceiurilorambelor grupuri religioase. S-au orga-nizarea unele întâlniri și conferinWe, încare credincioșii ortodocși românierau invitaWi să prezinte elemente spe-cifice ale culturii și tradiWiei românești,

în general, dar și a celei bisericești, înspecial.  Am cultivat bune relaWii și cu auto-rităWile locale și regionale, iar cel maiimportant rezultat al acestei bune cola-borări putem menWiona faptul că amreușit obWinerea unor suprafeWe deteren, unele cu plată, în concesiune pe99 de ani, altele chiar în concesiunegratuită și nelimitată 6, iar altele princumpărare de pe piaWa imobiliară, prinintermediul unor credite contractatede către comunităWile parohiale, pre-cum și cu sprijinul GuvernuluiRomâniei.Din partea autorităWilor locale spa-niole s-a reușit obWinerea unui sprijindeosebit, care a constat, în principal, înoferirea unor spaWii adecvate, pentru afi folosite de către membrii comu-nităWii românești, ca de exemplu pen-tru activităWi desfășurate cu copiii, unuldintre cele mai importante segmenteale comunităWii 7. Datorită înmulWirii numărului deparohii, s-a pus problema înfiinWăriiunei Episcopii separate, ca parte inte-grantă a Mitropoliei Europei Occi-dentale și Meridionale de la Paris,pentru o mai bună administrare a pro-blemelor religioase și organizatoriceale tuturor acestor comunităWi paro-hiale. Astfel, în anul 2008, a fost înfi-inWată Episcopia Ortodoxă Românăa Spaniei și Portugaliei8, cu sediul laMadrid. Organizarea bisericească s-adezvoltat în această perioadă, astfelparohiile au trecut de 120, fiind gru-pate în 10 protopopiate. Pe lângă aces-tea, s-au înfiinWat și 3 mânăstiri.În Madrid s-a obWinut un teren, pe cares-a construit o catedrală reprezenta-tivă a tuturor românilor. Multe alteparohii, dintre cele care au obWinutterenuri, au început construcWialăcașelor de cult, fiecare cu proiect șifinanWare proprii, precum și cu diferi-te ajutoare.În Portugalia funcWionează unnumăr de 8 parohii, unele cu filii,constituite într-un singur protopopiat.Ca o consecinWă a crizei econo-mice care a început în Europa și înîntreaga lume de-altfel, structura mul-tor comunităWi s-a modificat, astfel căunele parohii s-au desfiinWat, altele s-au transformat în filii ale altor parohii,iar altele noi s-au înfiinWat în alte zone.MulWi români s-au întors în Qară, iaralWii au venit în locul lor apoi, în ulti-ma perioadă, în care se pare că eco-nomia Spaniei și a Portugaliei9 serevigorează și lucrurile revin la nor-mal, astfel încât membrii parohiilorrămâne cât de cât constant.

Așadar, acestea ar fi câteva repe-re pe care le-am putut aduce la cuno-știnWa celor interesaWi de viaWa creștini-lor ortodocși din Diaspora româneascăîn prezent, ca o mărturie vie a trăiriicreștine a credincioșilor români aiBisericii lui Hristos, indiferent delocul în care aceștia se află și vor să-șipăstreze identitatea lor religioasă înaceastă lume în care valorile creștinesunt, din păcate, tot mai ignorate.  Pr. Dr. Alexandru CotoraciParohia Nădlac
1 Aceasta în principal la sărbători,care erau la o diferenWă de 13 zile.
2 Preotul Teofil Moldovan, care aslujit în Madrid din anul 1976.
3 Prin documentul nr. 731-SG, din3 iunie 2004.
4 S-au constituit primele parohiiortodoxe românești, în Lisabona șiîn câteva orașe mai importante alePortugaliei, cum ar fi Faro, Portosau Setubal.  
5 I.P.S. Mitropolit Iosif al Euro-pei Occidentale şi Meridionale m-atrimis ca preot paroh în Spania, undeam înfiinWat Parohia OrtodoxăRomână „Sfântul Mare MucenicMina”, în  orașul Tomelloso, provin-cia de Ciudad Real, în Regiuneaautonomă Castilla-La-Mancha, fiindcea de a zecea parohie (după cele enu-merate mai sus), înfiinWată de la înce-puturile slujirii Bisericii noastre petărâm iberic. În această provincie ammai înfiinWat parohii în orașele CiudadReal și Alcázar de San Juan, precumși filii ale acestora în localităWile Vil-larrubia de Los Ojos, Herencia șiCampo de Criptana, unde trăiesccomunităWi importante de credincioșiortodocși români. În scurt timp, amreușit să formez alte parohii și filii înprovincia de Toledo, limitrofă în par-tea de vest, respectiv în localităWileQuintanar de la Orden, Puebla deAlmoradiel și Villanueva de Alcar-dete. Cu sprijinul episcopului catolicspaniol de Albacete, am reușit săorganizez și în această provincie, limi-trofă în partea de est, parohia dinorașul Villarrobledo, cu filia LaRoda.Fiind solicitat și de românii orto-docși din Comunitatea autonomă dinAndaluzia, respectiv din provincia deCordoba, limitrofă în partea de sud, amreușit să înfiinWez parohia ortodoxă dinCordoba și filiile Pozoblanco și Villa-nueva de Cordoba. Am slujit alterna-tiv în toate aceste comunităWi ortodoxeromânești, la unele în fiecare duminică,la altele în fiecare a doua duminică, laaltele o dată pe lună, iar la sărbătorile dincursul săptămânii, de obicei la bisericaprincipală din Tomelloso. În cele din urmă, în cele maiimportante dintre parohiile înfiinWateîn aceste comunităţi din localităWilemenWionate, au  fost trimiși preoWi, careslujesc până în prezent în aceste paro-hii, precum și în multe din filiile res-pective, care s-au transformat în timpîn parohii de sine stătătoare.  
6 În anul 2008, în urma excelenteicolaborări pe care am avut-o cu Pri-marul orașului Alcázar de San Juan,am primit un teren de 1.691 m.p., pecare să ne construim biserica proprie.
7 Pe parcursul întregii misiuni pecare am desfășurat-o în Spania, ambotezat 1.801 copii născuWi în aceastăWară, însă numărul copiilor care eraude vârstă școlară era foarte mare ori-cum, ei venind din România împreunăcu părinWii lor.
8 În data de 25 mai 2008.
9 Conform ultimelor date statisti-ce din cursul anului 2016. 
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Vă întâmpin pe toţi cu Hristos a
Înviat! Este realitatea ce cuprinde
în sine nu numai persoana lui Iisus
Hristos, a Dumnezeului - Om, ci a
tuturor în Iisus Hristos. Şi în acelaşi
timp mă întreb, dacă a înviat cu
adevărat şi în mine, dacă eu am
murit odată cu El păcatului şi am
înviat odată cu El virtuţii, faptei
celei bune. Şi nu ştiu ce să răspund
şi atunci mă cutremur căci mi-e
teamă că pentru mine El a înviat în
zadar, însă încerc şi mă străduiesc
să nu fie aşa!... Simt, observ şi con-
stat cu multă amărăciune că încă în
mine nu a murit mândria, orgo-
liul,vanitatea, egoismul, păcatul şi
patima; în schimb zac în nesimţire,
adormire şi nemişcarea fapta cea
bună, smerenia, milostenia, ascul-
tarea, postul şi rugăciunea!... Şi în
aceste condiţii aflându-mă vin şi îi
cer ajutorul Preaînaltului, Bunului
şi Milostivului Dumnezeu – Care
toate le poate celui ce crede în el,
fiindcă El pe „cele neputincioase
le întăreşte iar pe cele bolnave le
vindecă”... Şi am nădejde, un firicel
de credinţă şi tare puţină dragoste,
însă ştiu şi trăiesc cu toată convin-
gerea că atunci când rostim Hristos
a Înviat nu spunem numai taina
negrăită a lui Iisus Hristos ci şi che-
marea noastră, a fiecăruia dintre
noi, de a participa la Învierea lui
Iisus Hristos, pentru că numai aşa
putem fi autentici creştini. A răs-
punde la întrebarea cum particip eu
la Învierea lui Iisus Hristos nu este
un lucru uşor. Dar Sfinţii Părinţi de
Dumnezeu purtători au dat un răs-
puns nu doar teologic ci şi personal.
Ei au arătat că omul dacă participă,
ca experienţă la viaţa lui Dumnezeu
şi în aceste condiţii ori împrejurări
poate să şi învie în Iisus Hristos. 

Practica, expertiza, experienţa
şi metodologia lor este unică, şi
sigură în acelaşi timp, ei au arătat

că întâi trăim ca experienţă, ca rea-
litate personală, ca practică, viaţa în
Iisus Hristos şi numai după aceea
teologhisim, vorbim ca discurs,
mărturie şi mărturisire despre Iisus
Hristos. La ei, în teologia Bisericii
Ortodoxe unitatea, relaţia şi rapor-
tul dintre teologie şi viaţă, dintre
teorie şi practică este organică, sim-
fonică, unitară şi de nedespărţit.

Astfel pentru ca noi să fim
vrednici de învierea lui Iisus Hris-
tos în plan eshatologic, al împără-
ţiei lui viitoare trebuie să înviem în
El încă de acum, participând la
viaţa în Iisus Hristos dată în Bise-
rica din ziua cincizecimii. Aşadar,

participarea la viaţa în Iisus Hris-
tos, la învierea lui Iisus Hristos este
calea Bisericii întrucât ea, Biserica
este un trup viu, al cărei cap este
Iisus Hristos precum ne spune
Sfântul Apostol Pavel: „ci în iubi-
re trăind după adevăr, în toate să
creştem întru El care este Capul,
Hristos” (Ef 4,16).

Prin urmare, viaţa în Iisus Hris-
tos ne este dată în Biserică şi de
către Biserică, şi de aceea Însuşi
Iisus Hristos a instituit Sfintele
Taine. Omul îşi poate crea premi-
sele mântuirii numai participând la
Sfintele Taine. În ele el se reînno-
ieşte, participă la viaţa lui Iisus
Hristos, se iluminează şi se des-
ăvârşeşte .

De la Sfântul Botez, Harul
Duhului Sfânt este în sufletul omu-
lui, şi de la acest început el poate
spune că are premisele vieţii în
Iisus Hristos. La Botez se cântă
„Câţi în Hristos v-aţi  botezat în
Hristos v-aţi întrupat”. Dar aceas-
tă haină ce o îmbracă credinciosul
este natura umană asumată de Iisus
Hristos, cu tot ce a făcut El, în ipos-
tasul său, pentru noi. În Sfintele
Taine este Iisus Hristos personal, şi
asumat în mod personal; aceasta
este taina ce mulţi nu o cunosc. În
ele omul, fiecare credincios parti-
cipă la tot ce a făcut el pentru noi,
ca întrupare, răstignire, moarte şi
înviere.

A participa la viaţa lui Iisus
Hristos este identic cu a spune a
participa la taine. De aceea când
vorbim teologic despre Sfânta şi
Dumnezeiasca Euharistie (sau
Împărtăşanie) Sfinţii Părinţi, conti-
nuând pe Părinţi Apostolici şi Sfinţi
Apostoli spune că lumea, noi avem
pe Iisus Hristos – A doua Persoană
a Sfintei Treimi, Cel ce s-a întrupat
pentru noi, a pătimit, s-a răstignit, a
înviat şi s-a înălţat de-a dreapta

Tatălui.
Ce mare taină, ce cutremur, ce

pronie şi iconomie dumnezeiască,
în Sfânta Împărtăşanie. Mântuitorul
nostru Iisus Hristos arată apostoli-
lor că el este Pâinea vieţii: „Eu sunt
Pâinea cea vie, care s-a pogorât
din cer. De va mânca cineva din
Pâinea aceasta, viu va fi în veci.
Iar Pâinea pe care Eu o voi da pen-
tru viaţa lumii este trupul
Meu”(6,51).

Şi le-a zis Iisus: „Adevărat,
adevărat vă spun: Dacă nu veţi
mânca Trupul Fiului Omului şi nu
veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea
viaţa întru voi. Cel ce mănâncă

Trupul meu şi bea Sângele Meu are
viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în
ziua de apoi”(53, 54). Vedeţi aşa-
dar, că viaţa de veci, învierea sunt
legate de participarea şi împărtăşi-
rea de Iisus Hristos dată de El în
Sfânta Biserică, în Sfintele Taine
şi mai precis în Sfânta Euharistie.

Acest adevăr ar trebui să mă
înfricoşeze şi să ne înfricoşeze toţi,
dar totodată, să ne minunăm şi de
marea iconomie a lui Dumnezeu
făcută cu noi. Mă întreb ce spun
ereticii care s-au rupt de viaţa lui
Iisus Hristos din Biserică. Cum poţi
să participi la viaţa de veci, la
înviere dacă nu eşti în Biserică,
dacă nu te împărtăşeşti de Iisus
Hristos. Aici în Biserică este rea-
lism, este anamneză, este jertfă, la
secte este neadevăr, ceremonialism.
În Sfintele Taine el ni se dă cu
natura sa umană reînnoită, restau-
rată antologic şi numai participând
la viaţa lui Iisus Hristos, dată reali-
tate în taine, noi participăm la reîn-
noirea naturii noastre, la iluminarea
şi desăvârşirea ei. Viaţa în Iisus
Hristos dată în Sfintele Taine este
începutul vieţii veşnice, şi premisa
învierii noastre. 

Drept urmare, viaţa aceasta nu
este un simplu ascetism sau mora-
lism, nu este o împlinire juridică a
poruncilor. Orice spiritualitate,
orice formă de asceză, de efort per-
sonal se altoieşte pe această viaţă în
Iisus Hristos dată în Sfintele Taine,
în special în tainele iniţierii: Bote-
zul, Mirungerea şi Sfânta Euhari-
stie. Aceste probleme, ar trebui
mult abordate de Biserică, este tim-
pul ca acum să se de-a lămuriri, să
se insiste asupra faptului că temeiul
oricărei vieţi personale, orice formă
de asceză şi mistică îşi are sursa,
originea, puterea, şi seva de viaţă
numai în Sfintele Taine. Numai
participând la viţa trupului tainic al
Bisericii putem vorbi de o despăti-

mire, de iluminare şi desăvârşire.
Aceasta este credinţa bisericii ca
viaţă în Iisus Hristos şi cu Iisus
Hristos de două milenii. Restul este
o iluzie, o cale fără finalitate, un
verbalism despre Iisus Hristos, o
teoretizare, după cum afirmă, sus-
ţine şi numeşte Sfântul Ioan Scăra-
rul.

Acesta este Testamentul Dom-
nului şi Mântuitorului nostru – Cel
răstignit, mort şi înviat: „Eu sunt
viţa, voi mlădiţele. Cel ce rămâne
întru Mine şi Eu Întru el, acela
aduce roadă multă, căci fără Mine
nu puteţi face nimic” (In. Cap. 15.
5). Acesta a fost şi Crezul Bisericii
în istorie când şi-a precizat învăţă-
tura sa dogmatică. Ea arată că con-
ţinutul dogmelor priveşte viaţa şi
participarea la adevăr ca viaţă, ca
mântuire. Am arătat până acum că
viaţa în Iisus Hristos şi Învierea în
Iisus Hristos ne este dată în Sfinte-
le Taine şi am particularizat cu
Taina Sfintei Împărtăşanii.

Este cuprinzător şi esenţial să
spun că în Sfânta Împărtăşanie ne
este dată şi starea de jertfă a lui
Iisus Hristos – Mortul şi Înviatul, şi
că din aceasta se hrăneşte şi dispo-
ziţia noastră de jertfă. Precum tai-
nei cruci urmată de slăvita înviere
aşa şi în cazul nostru, din dispozi-
ţia şi capabilitatea de jertfă va urma
ca o încununare învierea noastră în
Dumnezeu.

Sfântul Chiril al Alexandriei a
arătat în lucrarea sa intitulată
„Închinarea în duh şi Adevăr” că la
Iisus Hristos nu se intră numai în
starea de jertfă, iar noi împărtăşin-
du-ne cu Hristos, ne împărtăşim şi
de acea stare ca disponibilitate. În
Euharistie starea de jertfă şi cea a
Învierii sunt unite organic. Acesta
l-a făcut pe dascălul Ortodoxiei,
Sfântul Maxim Mărturisitorul să
afirme că Iisus Hristos vrea cu „fie-
care dintre noi să săvârşească

taina întrupării sale” (Ambigua).
Această stare de jertfă este foar-

te importantă pentru spiritualitatea
ortodoxă, ce nu s-a numit nicioda-
tă numai ascetică sau mistică ci în
primul rând este bisericească,
comunitară, eclesială şi evangheli-
că. Tradiţia filocalică este văzută
ca o viaţă în Iisus Hristos, iar trep-
tele de despătimire, iluminare şi
desăvârşire sunt văzute ca o înnoi-
re, ca o înviere în Iisus Hristos, sau
ca o înainte înviere în Iisus Hristos
– Domnul şi Stăpânul, Fiul Omului,
Cel ce a venit „pentru noi şi pentru
a noastră mântuire”, ca să ne răs-
cumpere din boală, din păcat şi din
moarte pe mine şi pe noi, cei
mulţi...

În altă ordine de idei, Sfântul
Ioan Scărarul spune despre curăţi-
re: „o numesc liberare de patimi şi
pe bună dreptate, căci ea este înce-
putul învierii de obşte şi al nestri-
căciunii celor stricăcioase” (treap-
ta XXIX), ce ne duce pe noi la
adevărata libertate, cea în Iisus
Hristos. El vrea să ne arate, ca un al
doilea Moise că cel ce ajunge păr-
taş al nestricăciunii ca şi culme a
vieţii spirituale, este părtaş chiar al
învierii  sufletului şi trupului, înain-
te de învierea obştească. Toată
asceza şi mistica lui practică este
văzută ca  o moarte şi o înviere în
Iisus Hristos.

Acesta mă îndeamnă ne
îndeamnă pe noi toţi, la un dialog
şi o reflecţie: „Să cercetăm, vă rog,
cine este mai mare  cel care a
murit şi a înviat, ori cel care de fel
nu a murit. Cel care a fericit pe
cel de-al doilea s-a înşelat deoare-
ce, murind Hristos a şi înviat, cel
care fericeşte pe cel dintâi adeve-
reşte că acei ce mor şi, mai mult
încă, acei ce cad, nu sunt încercaţi
de vreo deznădejde” (XV- Despe-
re curăţenie). Acest cuvânt este de
o mare forţă a căinţei, o putere în a
lăsa viaţa păcatului şi a plăcerii şi
a învia în Iisus Hristos, şi de o
nădejde că chiar dacă cazi, ridica-
rea ta şi a mea este oricând posibi-
lă.

Părinţii au arătat că nimeni nu
moare sub cruce, cine îşi asumă
crucea,ca metania, ca pocăinţa, pro-
nie şi judecată biruie şi învinge
păcatul, moartea, lumea şi pe dia-
volul. Dar ei au arătat că pe cruce în
final trebuie să fim, nu sub cruce,
cel ce se răstigneşte pe ea în sens
personal, în viaţa acestei lumi, în
lupta fără odihnă faţă de păcat şi
de diavol cunoaşte propria sa învie-
re, a naturii sale încă de acum. Aşa
au gândit toţi părinţii mari ai Bise-
ricii. Însăşi salutul Hristos a Înviat!
Este un realism, un adevăr şi o rea-
litate, o convingere ce o trăia fie-
care sfânt părinte în planul vieţii de
zi cu zi. Sfântul Serafim de Sarov,
de pildă, a văzut, din punct de
vedere cotidian, în toate sfintele
sale nevoinţe învierea sa în Iisus
Hristos, de aceea el întâmpina pe
fiecare om cu cuvintele: „Hristos a
înviat, bucuria mea!”

Căci iată, în mijlocul istoriei stă
pururea Învierea Domnului şi
Dumnezeului nostru Iisus Hristos
– Marele Eveniment şi Marea
Taină a Creştinătăţii, a lumii, a cos-
mosului şi a universului întreg...
Căci, cu adevărat a Înviat!Dr. Stelian Gomboş

Despre asumarea personală a ÎnvieriiDomnului nostru Iisus Hristos
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Izvorul Tămăduirii – sărbătoare închinată Maicii Domnului
În afară de cele patru sărbători prin-cipale ale Maicii Domnului: Nașterea,Intrarea în Biserică, Bunavestire șiAdormirea, mai există în calendarulortodox şi alte câteva sărbători, maipuţin importante, ale Sfintei Fecioare.De asemenea, în afară de sărbătorilecare comemorează evenimente dinînsăşi viaţa Maicii Domnului, pietateaortodoxă a consacrat în calendarul ei şicâteva zile (fără serbare) în amintireaunor minuni săvârşite prin putereaPreacuratei după Adormirea ei, la unadintre ele ne vom referi în cele ceurmează.În Vinerea din Săptămâna Lumi-nată, pomenim una din minunile Mai-cii Domnului, numită de creştini ,,Izvo-rul Tămăduirii”. Aşa precum, mărileşi râurile au izvoare de unde le vineapa, tot aşa pentru izbăvirea noastrăexistă un izvor curat de unde a ţâşnitApa cea vie (Ioan 4, 14) şi lumina cre-dinţei noastre: Preacurata FecioarăMaria cea plină de har (Luca 1, 28). Eaeste şuvoiul din care s-a făcut cunos-cută ,,taina cea din veac ascunsă”(Coloseni 1, 26), ea este dezlegareaenigmei umane şi înlăturarea  îndoieli-lor fireşti; înţelegătoare şi maică; mamăşi fecioară; împreună-mângâietoare şiajutătoare; floare şi fruct al credinţeicele curate. Aşa cum întruparea s-aadeverit prin descoperirea SfinteiTreimi la Botez (Matei 3, 16-17), totaşa rodul învierii Mântuitorului pentrunoi este Izvorul Tămăduirii.Această sărbătoare face legăturaîntre praznicele împărăteşti legate deDumnezeu în Treime-închinat şi deMaica Domnului cea lângă Tronuldumnezeiesc, Preacinstită şi, întâiapeste sfinţi şi îngeri.Originea sărbătorii IzvoruluiTămăduirii este Întruparea Mântuito-rului, sfinţirea acesteia este ÎnviereaDomnului, plinirea acesteia este Pogo-rârea Sfântului Duh, iar practicarea,cultul, ceremonia specială provin dinsecolul al V-lea1 .

Minunea Maicii Domnului s-a ară-tat astfel. Un tânăr înţelept de atunci, penumele său, Leon, obişnuia să admirepădurile din jurul cetăţii Constan-tinopolului şi să facă zilnic plimbări înaer liber, după ce îşi făcea rugăciuneaîn biserica ,,Sfinţilor Apostoli”. Într-o ziîntâlneşte un orb care fusese dascăl înoraş. Acesta îl roagă pe Leon să-lînsoţească prin pădurea respectivă,fiindcă Maica Domnului, zicea el, esteprotectoarea liniştei, izvoarelor limpezişi Maica Luminii. La început, Leon acrezut că bătrânul, pe lângă pierdereavederii, şi-a pierdut minţile şi că arevedenii, dar respectivul a uimit cu şti-inţa lui de tânăr. Fără să-şi dea seamas-au rătăcit prin pădurea abia înfrunz-ită, reţinuţi fiind de parfumul florilor şide cântatul păsărilor. Şi fiind săptămâ-na luminată şi vorbind despre înviere,orbul i-a istorisit tânărului minunea vin-decării lui Bartimeu din Evanghelia luiMarcu (cap. 10, v. 46-52) şi credinţa luică va căpăta lumina ochilor. În zadar s-a străduit Leon să-l convingă că odatăcu dispariţia organului nu mai revinefuncţia, mai ales a vederii, dar bătrânuljustifica prin credinţa învieriirecăpătarea luminii ochilor. Şi după onoapte de discuţii, iată pe cei doi într-o poieniţă încântătoare, de unde ţâşneaun izvor care, la lumina soarelui, păreade aur şi argint. Leon a rămas uimit, iarbătrânul l-a rugat să-i dea să bea dinaceastă apă şi Leon i-a adus în pumnicâteva înghiţituri. Bătrânul a oftat şidin ochii stinşi au scăpat câteva lacrimiînsoţite de cuvintele: ,,Mare eştiDoamne şi minunate sunt lucrurilemâinilor Tale…”. Privind ca la onălucă, Leon l-a întrebat: ce maidoreşti?… Vezi, i-a răspuns înţeleptul,caută acolo, mai jos, puţină tină, ia şidă-mi pe la ochi ca să mă răcoresc…Tânărul începuse să se cutremure căcisimţea o forţă în acest loc. Dar, cu frică,moaie degetul în lutul negru şitremurând unge ochii bătrânului. Aces-ta tresare şi strigă: Maica Domnului,

aici eşti, te-am găsit… şi începe a clipica un disperat şi speriat şi sprâncenelesale nu mai au astâmpăr…Tânărul cade la pământ îngrozit,crezând că bătrânul are un moment denebunie şi, uitându-se atent la el, vedecum ochii acestuia se deschid; ridicămâinile la cer, cade în genunchi şi celnevăzător zice: am văzut Lumina ceaadevărată, pe Maica cea curată, aici esteIzvorul Tămăduirii, apa sfinţitoare, fân-tâna vindecării şi locul chemării mele…Se ridică şi îşi spală faţa cu apă, dupăcare îl îmbărbătează pe Leon, care cre-dea că este într-o altă lume. Tot atuncibătrânul îi spune lui Leon: pentru că aifost bun şi m-ai ajutat şi nu degeaba te-a scos Sfânta Fecioară în calea mea, tuvei fi împărat şi vei spune ce ai văzut.După aceasta ei s-au întors la Constan-tinopol şi lumea era uluită. Mulţi bol-navi au alergat la acest izvor şi princredinţă tare se întorceau sănătoşi. Aceasta i-a descoperit împăratuluiLeon cel Mare să zidească o biserică,lângă un izvor tămăduitor de neputinţe.Mai târziu, Născătoarea de Dumnezeu,printr-o arătare minunată a sprijinitacest sfânt locaş, care era să seprăbuşească peste mulţimea de credin-cioşi adunaţi la slujbă.

În urma profeţiei acestui bătrân,Leon a ajuns împărat (457-474) şiprimul său gând a fost să ridice pesteacest izvor o frumoasă biserică cu hra-mul ,,Izvorul Tămăduirii”.Dreptul împărat Justinian (527-565) se vindecă de neputinţa udului,reface biserica şi organizează aici omănăstire.Patriarhul Ştefan al Constan-tinopolului (886-893), greu bolnav,găseşte aici tămăduire, după ceîmpărăteasa Irina (780-802) restaurasecinstirea icoanelor, inclusiv chipulMaicii Domnului ca izvor al tămă-duirii. Tot în această perioadă, un bolnavdin Tesalia călătorind pe mare i-a venitsfârşitul şi i-a rugat pe corăbieri, caultimă dorinţă, să-i dea apă din IzvorulTămăduirii. Deşi murise a fost adusaici şi când a primit apă deodată s-aridicat şi toţi slăveau pe Dumnezeu şipe Maica Sa.Multe fecioare întru neputinţe auplecat sănătoase şi multe femei cudiferite boli ale firii s-au vindecat şi aunăscut prunci.În timpul împăratului Vasile Mace-doneanul (867-886), un puterniccutremur distruge cetatea Constan-

tinopolului şi preface în ruine bisericaIzvorul Tămăduirii, dar suveranulrezideşte şi mai strălucitoare mănăstireaMaicii Domnului. În 1204, cruciaţii au devastat, pelângă unele biserici din Constantinopolşi mănăstirea Izvorul Tămăduirii.Clădirea este refăcută după o sută deani, izvorul dovedindu-se tămăduitorpentru creştinii din apus şi răsărit şichiar pentru musulmani. După cădereaConstantinopolului sub turci (1453),biserica Izvorul tămăduirii este distrusăşi pădurea din jurul ei este arsă, numaiapa n-a suferit stricăciune şi a rămas locde pelerinaj pentru creştini. Abia dupărăzboiul întâi mondial, statul turc aamenajat ,,apele tămăduitoare”,păstrând până azi numirea ,,IzvorulTămăduirii”, aşa cum a lăsat-o bătrânulînţelept Leon împăratul2.Având ca exemplu acest izvor,creştinii primelor veacuri şi-au ziditbaptisterii pentru a se boteza, apoi mon-ahii au luat pildă ca orice schit saumănăstire să fie aşezate pe un izvorcurat sau lângă o apă limpede, fiindsimbolul lacrimilor Maicii Domnului. De asemenea, în această zi, deatunci şi până azi, potrivit tradiţieisfinte, se săvârşeşte sfinţirea apei mici,la care slujitorii Bisericii strămoşeştiau adăugat busuiocul în locul isopului(Psalmul 50, 7) şi merişorul şi isma înlocul plantelor curăţitoare din Orient. Înunele părţi, preoţii fac şi botezarea gen-erală a caselor credincioşilor, cu apăsfinţită.Pentru credincioşii mai pioşi,această sărbătoare este prilej de peleri-naj la locaşurile mănăstireşti. Protos. Dr. Iustin Popovici
1 Diac. Petru I. David, Caută şi veiafla, predici, Editura Episcopiei Arge-şului, Curtea de Argeş, 1996, pp. 62-63.
2 vezi, Penticostar, Ediţia a V-a,Editura Institutului Biblic şi deMisiune Ortodoxă, Bucureşti, 1953,p. 40-41 

SLUJIRI CHIRIARHALE 
Învierea Domnuluisărbătorită la CatedralaArhiepiscopală din Arad

Sute de credincioşi arădeni au par-ticipat la Slujba de Înviere săvârșită laCatedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Trei-me” din Arad, de către Înaltpreasfinţi-tul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, dimpreună cu un ales soborde preoţi şi diaconi.Și în acest an, prin purtarea de grijăa Preafericitului Părinte PatriarhDaniel, românii au primit SfântaLumină, adusă de la biserica SfântuluiMormânt din Ierusalim, de o delegaWiea Patriarhiei Române. În seara zilei,pe platoul din faţa Catedralei Arhiepis-copale, Înaltpreafinţitul Părinte Timo-tei, înconjurat de oficialităWile locale, deprimari, preoţi și credincioși din întregcuprinsul eparhiei arădene, a întâmp-inat venirea Sfintei Lumini, adusă laArad de la Aeroportul InternaWionalTraian Vuia din Timișoara de o dele-gaWie condusă de părintele Silviu-Nico-lae Faur, consilier administrativ-bis-ericesc.În noapte, la Catedrala Arhiepis-copală, Arhiepiscopul Aradului asăvârşit slujba Învierii Domnului,înconjurat de soborul preoţilor şi dia-conilor catedrali, în prezenţa unuinumăr impresionant de credincioşi,adresând, după citirea Cuvântului

Sfântului Ioan Gură de Aur, un părin-tesc cuvânt de învăţătură și urărilecuvenite pentru acest praznic.În dimineaţa primei zile de Paşti,Înaltpreasfinţitul Timotei a oficiatSfânta Liturghie Arhierească în Cate-drala Arhiepiscopală, dimpreună cusoborul de preoWi si diaconi ai cate-dralei. Cu acest prilej, Chiriarhularădean a vorbit credincioșilor prezenWiîn legătura Pastoralei cu titlul ,,SlavaSfintei Învieri”, despre darurile de carese împărtășesc credincioșii prin jertfaMântuitorului, îndreptându-și viaWaspre valorile spirituale care garanteazăcâștigarea ÎmpărăWiei lui Dumnezeu.De asemenea, găsindu-ne în anul oma-gial dedicat românilor din afaragraniWelor Wării, Chiriarhul arădean a

îndemnat la păstrarea unităWii de neamși lege cu aceștia, implorând împre-ună cu ei în aceste vremi ajutor sfânt înstrădania de îndepărtare a pandemiei.Anul acesta fiind cel de-al 11-leaan în care lumina sfântă ajunge în toatebisericile şi casele arădenilor. (Protos.
Iustin Popovici)
Slujire chiriarhală în ceade-a doua zi de Paști laCatedrala Veche dinArad

În cea de-a doua zi de Paşti, preoţiişi credincioşii de la Parohia Arad-Cen-tru, au avut bucuria duhovnicească dea-l avea în mijlocul lor pe Întâistătă-torul Eparhiei arădene, pe Înaltpreas-

finţitul Părinte Arhiepiscop Timotei.Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfân-ta Liturghie arhierească, înconjurat deun sobor de preoţi şi diaconi ai Cate-dralei Vechi.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Misiune
continuă” (pe baza citirilor scriptur-istice: Fp. Ap. 1; Ioan 1), înWelegândpe cea a Mântuitorului prin SfinWiiApostoli, după Învierea Sa. Numărullor rămâne neștirbit prin alegerea luiMatia în locul lui Iuda. MântuitorulÎnsuși se făgăduiește că va fi cu eipână la sfârșit iar creștinii răspundchemării lor la urmarea lui HristosDomnul, înviind fiecare pentru viaWaveșnică.Răspunsurile liturgice au fost datede Corul mixt al Catedralei Vechi, diri-jat de domnul conf. Mircea Buta.La final, părintele Traian Micoroia mulţumit Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei pentru bucuria prilejuită prinslujirea în cea de-a doua zi de Paşti înVechea Catedrală a Aradului,oferindu-i din partea slujitorilor, con-siliului parohial şi a credincioşilor, unfrumos coş cu flori. (Protos. Iustin
Popovici)

Duminica Tomii la Catedrala Arhiepiscopalădin Arad
În Duminica a doua după Paşti,numită şi Duminica Sfântului ApostolToma, Înaltpreasfinţitul Părinte

Arhiepiscop Timotei a participat laSfânta Liturghie săvârșită la Catedralaarhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad.În cadrul cuvântului de învăţăturăChiriarhul a vorbit despre ,,Însemnă-tatea virtuWilor” (pe baza citirilorscripturistice: Ioan 20, 19-31 şiFaptele Ap. 5, 12-30), a celor teolog-ice îndeosebi, credinWa, nădejdea șidragostea, dând exemplul SfântuluiApostol Toma, dovedind însușireaacestora și lucrarea în unitate, întărinddreapta credinWă arătată prin învăWă-tură și faptă creștină.Tot astăzi, Chiriarhul arădean aparticipat la manifestări militare, reli-gioase și culturale organizate cu prile-jul sărbătoririi Zilei Independenţei deStat a României şi Zilei Europei.Manifestările comemorative s-audesfășurat în PiaWa Avram Iancu dincentrul municipiului Arad. După salu-tul drapelului de luptă şi al gărzii deonoare și intonarea Imnului naţional alRomâniei, ÎnaltpreasfinWia Sa în frun-tea soborului de preoWi a oficiat servi-ciul religios prescris pentru acestmoment și a rostit o rugăciune depomenire pentru toWi eroii, ostașii șiluptătorii români din toate timpurile șilocurile.La toate sediile instituWiilor au fostarborate drapelul naWional al Românieiși al Uniunii Europene. (Protos. Iustin
Popovici) Continuare în pagina 5



Urmare din pagina 4
Slujire Arhierească și binecuvântare de lucrăriîn Parohia CovăsânR
În Duminica a 3-a după Paști (aMironosiWelor) ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, s-a aflat în mijlocul credincioşilordin Parohia CovăsânW, ProtopopiatulLipova.Cu acest prilej Chiriarhul arădeana sfinWit noul iconostas, Sfântul Chiv-ot și tronul arhieresc, recent restaurate.După aceasta, Înaltpreasfinţia Saa săvârşit Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie în biserica parohială cu hra-mul ,,Pogorârea Sfântului Duh”,înconjurat de un sobor de preoţi și dia-coni, din care a făcut parte și Pr. NeluMercea, protopopul Lipovei.În cuvântul de învăWătură Chiri-arhul arădean a vorbit despre ,,Sâr-guinWa mironosiWelor” (în baza citirilorscripturistice ale duminicii: Fp. Ap. 6;Marcu 15-16), dându-le exempludemn de urmat în sprijinirea celor deaproape. ÎnWelesul corect al cuvântuluidesignează lucrarea însăși a purtă-toarelor de Mir, mirodenie miracu-loasă în istoria sfântă, înWelegând stră-dania omenească spre înveșnicire.Femeile credincioase prin virtuWiledovedite în folosul Bisericii și soci-etăWii dau exemplu și îndemn spreîmplinirea îndatoririlor creștinești. Deasemenea, ÎnaltpreasfinWia Sa a evi-denWiat aparte însemnătatea iconosta-sului și ca oglindire a îndatoririlorcredincioșilor de a urma calea Mântu-itorului, a Maicii Domnului și aSfinWilor.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei, i-a oferit părintelui paroh MurguMarius-Claudiu, pentru activitatea pas-toral-misionară desfăşurată în mijloculcredincioşilor pe care îi păstoreşte, dis-

tincWia de iconom-stavrofor. Răspun-surile liturgice au fost date de corulParohiei CovăsânW.În încheiere, părintele parohMurgu Marius-Claudiu a adus cuven-itele mulţumiri, întâi de toate BunuluiDumnezeu pentru darurile revărsateasupra sa și asupra comunităWii pe careo păstorește, Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei pentru binecuvântarealucrărilor de reînnoire și pentrudragostea părintească, credincioşilorcare l-au sprijinit în frumoasele lucrăride renovare la biserică, preoţilorprezenţi, autorităţilor locale, precumşi bunilor credincioşi prezenţi laaceastă sărbătoare a parohiei. (Diac.
Emanuel-Ioan Proniuc)

Vizită chiriarhală și binecuvântare de casă-muzeu în Parohia Galșa
În după-amiaza zilei de duminică,16 mai 2021, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, apoposit în Parohia Galșa, Protopopiat-ul Lipova.

Cu acest prilej, Chiriarhul arădeana săvârșit slujba Vecerniei în bisericaparohială cu hramul ,,AdormireaMaicii Domnului”, înconjurat de unsobor de preoWi și diaconi. Din sobor aufăcut parte și Protos. Dr. Iustin Popovi-ci, consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului și Pr. Nelu Mercea, pro-topopul Lipovei.La sfârșitul slujbei Vecerniei, Înalt-preasfinWitul Părinte Timotei le-a vor-bit celor prezenWi despre ,,Sfântul șiMarele Mir, Taină a Bisericii”, făcândapel la momentele biblice ale folosiriiMirului, cu însemnătatea pe care o areîn Biserică, drept pecete a daruluiSfântului Duh, spre întărirea celorbotezaWi, ei înșiși deveniWi purtători aidarurilor dumnezeiești nepieritoare.Tâlcuirea rânduielilor sau slujbelor înlegătura Sfântului și Marelui Mir, spreconștientizarea din partea credin-cioșilor a prezenWei Mântuitorului înviaWa creștină. ÎnaltpreasfinWia Sa a sub-liniat în mod aparte iniWiativa BisericiiOrtodoxe Române de a designaDuminica MironosiWelor ca Zi NaWion-ală a Familiei, având în vedere vir-tuWile femeii creștine ca mamă, soWie,soră. Odată cu aceasta, Chiriarhul aapreciat iniWiativa preotului paroh Ado-rian-Lucian Trif de a deschide o casămuzeu care să sublinieze importanWatradiWiilor familiare prin care credin-cioasele Bisericii cultivă cu stăruinWăbuna creștere a copiilor și înWelegere înfamilie.În continuare, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a binecuvântat casa-muzeu așezată în curtea bisericii paro-hiale.
În luna mai a anului 2020, la

iniWiativa preotului paroh Adorian-
Lucian Trif, prin contribuWia credin-
cioșilor Parohiei Galșa și a câtorva
credincioși plecaWi din Winutul Apuse-
nilor, din satul Trifești, comuna
Horea, judeWul Alba a fost cumpărată

o casă Wărănescă datând din anul 1928
și strămutată în curtea bisericii paro-
hiale din satul Galșa. Aceasta a fost
transformată în casă-muzeu iar toate
exponatele prezentate în aceste
încăperi au fost donate de credincioși
ai parohiei și nu numai.ToWi care vor
trece pragul acestei „case părin-
tești”se vor regăsi în acest colWișor de
rai, plin de tradiWie strămoșească, a
subliniat părintele paroh. (Diac.
Emanuel-Ioan Proniuc)

Chiriarhul arădean lahramul bisericii dinZădăreni
ÎnaltpreasfinWitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a participatvineri, 21 mai, la hramul bisericii dinParohia Zădăreni, Protopopiatul Arad,răspunzând invitaWiei părintelui parohSorin Higioșan.Ierarhul a fost întâmpinat în faţabisericii de Părintele Flavius PetcuW,protopop al Aradului, dimpreună cuPr. Viorel Higioșan de la Parohia Fru-

mușeni și Pr. paroh Sorin Higioșan,împreună cu oficialităWile locale șicredincioși din parohie. După aceasta,ÎnaltpreasfinWia Sa a participat la Sfân-ta Liturghie săvârșită în biserica cuhramul ,,SfinWii ÎmpăraWi Constantin șiElena” de către soborul slujitor, avân-du-l în frunte pe protopopul Aradului.Chiriarhul arădean a rostit uncuvânt de învăţătură în care a vorbitdespre ,,PersonalităWi providenWiale”(pe baza citirilor scripturistice ale săr-bătorii: Fp. Ap. 26; Ioan 10), pemăsura apostolatului creștin, prinrâvna și realizarea celor spre încu-nunarea Bisericii, înșiruind momenteleprincipale ale vieWii Sfinţilor MariÎmpăraţi şi întocmai cu Apostolii, Con-stantin şi mama sa, Elena. Astfel, Înalt-preasfinWia Sa a subliniat importanWalucrării împăratului în creștinism pen-tru acordarea libertăWii și sprijinul înorganizarea bisericească, oglindită,mai ales, prin convocarea și desfășu-rarea primului Sinod Ecumenic. Deasemenea, a amintit contribuWiaîmpărătesei în buna creștere a fiului șipromovarea lucrării filantropice, toto-dată, sprijinirea împăratului în laturareligioasă, mai ales înălWarea de bis-erici și cinstirea Sfintei Cruci.După Sfânta Liturghie, Chiriarhula binecuvântat lucrările de renovareefectuate la lăcașul de cult și prinoaseleaduse cu prilejul prăznuirii hramului.La final, părintele paroh SorinHigioşan a mulţumit ÎnaltpreasfinWitu-lui Părinte Timotei pentru bucuriaprilejuită prin acest popas de suflet înmijlocul parohienilor, de asemenea,preotul paroh a mulţumit oficialităWilor,invitaWilor și tuturor credincioşilorprezenţi. (Protos. Iustin Popovici)
Slujire Arhierească șiparastas în ParohiaArad-Micalaca Veche II
În Duminica a 4-a după Paști (Vin-decarea slabănogului de la Vitezda),cea mai apropiată de sărbătoareasfinWilor ÎmpăraWi Constantin și Elena,al doilea hram al bisericii parohieiArad Micalaca Veche II, Întâistătă-torul Arhiepiscopiei Aradului, Înalt-preasfinWitul Părinte Timotei a popositîn mijlocul bunilor credincioși și asăvârșit Sfânta Liturghie, alături desoborul slujitor.Cuvântul de învăWătură al Chiri-arhului arădean a fost despre ,,Faptelemilei creștine”, trupești și sufletești,privite prin minunile relatate în citirilescripturistice ale duminicii (Fp. Ap. 9;Ioan 5), despre vindecarea a doislăbănogi și învierea unei diaconiWe decătre Sf. Ap. Petru, în numele Mântu-itorului, însemnând redarea vieWii sprelucrarea mântuirii. Beneficiarii sunt înstarea de a răspunde iubirii de oamenia lui Dumnezeu, angajaWi prin voinWaproprie, ca de altfel și prin bunăvoinWacelui de aproape care să fie omulpotrivit pildă de filantropie pentru alWii.Sfânta Evanghelie subliniazăașteptarea slăbănogului de a găsi omul

care să-l ajute a intra în scăldătoareamiraculoasă prin intervenWia divină.Creștinul trebuie să fie, în virtuteafaptelor îndurării, omul adevărat,apropiat semenului său prin lucrareabinelui după îndemnul Mântuitorului.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinWia Sa a săvârșit slujba paras-tasului pentru Părintele Iacob Bupte,fost vicar eparhial și ctitorul acesteibiserici parohiale, la împlinirea a treiani de la trecerea sa la cele veșnice.În cuvântul rostit, ÎnaltpreasfinWit-ul Părinte Timotei a evocat personali-tatea regretatului părinte, cu meriteledeosebite, fiind apropiat tuturor cred-incioșilor săi, răspunzând totdeaunacu dragoste creștină cerinWelor lor, caslujitor al parohiei, dar și ca ostenitoral Centrului Eparhial. (Protos. Iustin
Popovici)
PrezenRă chiriarhală înDuminica Samarinenceila Catedrala Arhiepiscopală din Arad

În Duminica a 5-a după Paști (aSamarinencei), Chiriarhul arădean,ÎnaltpreasfinWitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a participatla Sfânta și Dumnezeiasca Liturghiesăvârșită de către un sobor de preoWi șidiaconi în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad.La momentul rânduit, Înaltpreas-finWia Sa, în cuvântul de învăWătură avorbit despre ,,Fântâna samarinencei”(pe baza citirilor scripturistice de laFp. Ap. 11, Ioan 4) care simbolizeazăfântânile vieWii ce potolesc setea spiri-tuală firască a credincioșilor princunoașterea și urmarea vieWii și învăWă-turii Mântuitorului în cadrul Bisericii.ÎnjumătăWirea praznicului, adică aperioadei dintre Paști și Rusalii,amintește cuvintele Domnului despreapa cea vie, adică prin care credin-cioșii se împărtășesc spre nemurire.Împreună cu această tălmăcire, Chiri-arhul a făcut o introducere la Mesajulpatriarhal transmis pentru aceastăduminică.În continuare, Părintele MirceaCricovean a dat citire Mesajului trans-mis de Preafericitul Părinte Daniel,Patriarhul României, cu prilejul ZileiRomânilor de Pretutindeni. (Protos.
Iustin Popovici)

AGENDA PREASFINQITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL
Slujba Învierii Domnuluila Mănăstirea Arad-Gai

În noaptea de Înviere, PreasfinWitulPărinte Emilian Crișanul a săvârșitSlujba Învierii și Sfânta Liturghie înbiserica nouă a Mănăstirii Arad-Gai.În cuvântul de învăWătură adresatcelor prezenWă, PreasfinWia Sa le-a vor-bit despre faptul că ,,...Suntem în

„Anul omagial al pastoraEiei români-lor din afara României – 2021”, să nerugăm pentru fraWii și surorile noastrece se află în străinătate, conștienWi fiindcă mulWi dintre ei ar fi dorit să fie cu noiaici, în curtea bisericii, cu lumini înmâini și bucurie frăWească. În „Anulcomemorativ al celor adormiEi înDomnul – valoarea liturgică și cultu-rală a cimitirelor”, suntem îndemnaWisă nu uităm de bunicii, părinWii, rudeleși prietenii care au plecat din lumeaaceasta în lumina învierii lui Hristos.Să ne rugăm pentru ei, să le aprindemo lumânare și să păstrăm comuniuneade iubire cu ei, pentru că „Bisericaeste laboratorul învierii”, după cum neînvaWă Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.Cimitirele sunt locurile de odihnă aletrupurilor noastre până la Învierea ceade obște, și la a doua venire a Dom-nului Iisus Hristos. Prin milostivirealui Dumnezeu suntem într-o marecomuniune de lumină, har și dragoste,iar „acum toate s-au umplut delumină: și cerul, și pământul și cele dededesubt”. Să păstrăm această staresufletească pe tot parcursul anului bis-ericesc. Să nu ne temem de încercări șiboli, ci cu credinWa în Cruce și înÎnviere, să luptăm împreună cu HristosDomnul Cel înviat, Care este izvorulvieWii noastre.Bucuria Învierii să sălășluiască îninimile dumneavoastră, în familiiledumneavoastră, oriunde vă aflaWi, înArhiepiscopia Aradului și în toatălumea, și să aduceWi roade de bunătate,dragoste, credinWă, prietenie și spe-ranWă…(sursa: glasulcetatii.ro)
Liturghie Arhierească și sfinRirea Icoanei Sfântului Sava Brancoviciși a Conacului care-ipoartă numele, în Ineu

În cea de-a treia zi a Sfintelor Paști,PreasfinWitul Părinte Emilian Crișanul,a săvârșit Sfânta Liturghie Arhiereascăîn biserica din Ineu, împreună cu unsobor de preoWi și diaconi. Și cum câteodată pentru a vedealucrurile în ansamblul lor, în com-plexitatea lor, trebuie a le privi de lao oarecare distanWă, astăzi, privindu-le astfel, atât Liturghia, cât și proce-siunea, sfinWirea icoanei și a conacu-lui, au părut o tainică refacere adrumului de odinioară de pe CaleaEmausului pe Calea Ineului, iar ine-uanii făcând astfel mărturia ÎnvieriiDomnului I-au făcut loc Celui Înviata poposi în locaș de bucurie și luminăsufletească.Despre Calea Emausului, convor-birea ucenicilor Luca și Cleopa cuHristos cel Înviat, deschiderea ochiloracestora spre cunoaștere la frângereapâinii și responsabilitatea fiecăruia din-tre noi de a fi, prin fapte și participareala viaWa Bisericii, martori ai Învierii avorbit și PreasfinWitul Părinte EmilianCrișanul în cuvântul așezat la sufletelecelor prezenWi.După aceasta, PreasfinWia Sa a par-ticipat la procesiunea ce a urmat Litur-ghiei și la sfinWirea icoanei și conacu-lui care poartă numele Sfântului Ierarharădean. (sursa: glasulcetatii.ro)
Slujire Arhierească laMănăstirea Hodoș-Bodrog, la sărbătoareaIzvorul Tămăduirii
De sărbătoarea Izvorul Tămădui-rii, PreasfinWitul Părinte EmilianCrișanul a săvârșit Sfânta Liturghie înaltarul de vară al Sfintei MănăstiriHodoș-Bodrog și Slujba de sfinWire aApei. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5AflaWi, așadar, încă în SăptămânaLuminată, astăzi ne este așezată spreprăznuire o sărbătoare care ne trimiteatât cu gândul dar mai ales cu sufletulla Maica Domnului, izvor al VieWii și aldumnezeirii prin nașterea Mântuitoru-lui. Nu este o sărbătoare cu dată fixă,ea fiind legată de data Paștelui și sta-tornicită spre prăznuire în vinerea dinSăptămâna Luminată, tocmai pentrua ne aminti că ,,Învierea lui Hristoseste nădejdea vindecării noastre depăcat și boală”, după cum avea săspună astăzi PreasfinWitul Părinte Emi-lian Crișanul, în cuvântul așezat lasufletele credincioșilor care la ceas desărbătoare au luat calea MănăstiriiHodoș-Bodrog.Mănăstire la care astăzi, în a șap-tea zi a lunii florar, clopotele au bătuta Liturghie Arhierească, PreasfinWitulPărinte Emilian Crișanul, împreună cuun sobor de preoWi și diaconi, înălWândrugăciuni de tămăduire și mulWumirecătre cea care ne este tuturor izvornesecat de tămăduire a sufletului și atrupului: Maica Domnului…( sursa:
glasulcetatii.ro)
Duminica Samarinenceila Catedrala Veche dinArad

Duminică, 30 mai 2021, Preas-finWitul Părinte Emilian Crișanul,împreună cu un sobor de preoWi și dia-coni, a săvârșit Sfânta LiturghieArhierească în Catedrala Veche dinArad.Cuvântul Ierarhului: „În atenWia luiDumnezeu: femeia, harul, viaWa și ade-vărul”„Duminica a 5-a după Paști,numită a Samarinencei, dupăEvanghelia (Ioan, 4, 5-42) care secitește la Sfânta Liturghie, continuăprin învăWătura Bisericii să arate impor-tanWa Învierii Domnului Iisus Hristos șifolosul pe care îl primesc cei ce cred înEl, Fiul lui Dumnezeu.Evanghelia de astăzi ne descoperăpe Mântuitorul Iisus Hristos că nu estedoar vindecător de boli, ci este și Izvor
al harului și al adevărului. Oamenii aunevoie de harul mântuitor, care estenumit și „apa cea vie”. DialogulDomnului Hristos cu femeiasamarineancă descoperă multe învăWă-turi și are semnificaWii profunde: Înprimul rând constatăm că Evangheliaeste destinată tuturor popoarelor; apoisunt desfiinWate barierele mentale șicomplexul de superioritate culturală șireligioasă; femeia și bărbatul sunt egaliîn faWa lui Dumnezeu și a oamenilor;Domnul Hristos cheamă la sfinWenieși mântuire nu numai bărbaWi, ci șifemei; este reliefată închinarea în duh
și adevăr și mărturisirea lui Mesia,Iisus Hristos, Cel ce este „Calea, Ade-
vărul și ViaEa” (Ioan 14, 6). În acestduh, Sfântul Apostol Pavel spune că:
„Dumnezeu se vădește întru adevărul
Său…” (Romani 3, 4).Mântuitorul Iisus Hristos prefig-urează prin Fântâna lui Iacov, TainaBisericii care ne împărtășește „apa ceavie”, adică harul lui Dumnezeu, așadupă cum vedem din momentulPogorârii Duhului Sfânt asupraSfinWilor Apostoli. Din istoria Bisericiiîntemeiate de Fiul lui Dumnezeuobservăm și credem în modul cumharul lui Dumnezeu trezește în omdorul de viaWă veșnică, de mântuire,cum harul schimbă viaWa omului dinviaWa păcătoasă în viaWa sfântă și comu-niune de iubire cu PreasfântaTreime…Să fim atenWi la modul cumcredem, și amintesc încă odată învăWă-tura Sf. Apostol Pavel: „Pentru cacredinEa voastră să nu fie în înEelepci-unea oamenilor, ci în puterea lui Dum-

nezeu” (I Corinteni 2,5). Hristos a învi-at!”, a spus PreasfinWitul Părinte Emil-ian Crișanul, în Duminica a 5-a dupăPaști. (sursa: glasulcetatii.ro)
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Bucuria Învierii vestităpacienRilor Clinicii LaserSystem din Vladimirescu
Sărbătoarea Învierii Domnuluinostru Iisus Hristos cel răstignit șiînmormântat ne arată biruinWa iubiriiSale smerite și milostive asupra păcat-ului, asupra iadului și asupra morWii.De aceea, Biserica Ortodoxă cântăcu bucurie: „Hristos a înviat din morWicu moartea pe moarte călcând și celordin morminte viaWă dăruindu-le”. Săr-bătoarea Învierii Domnului, sau Săr-bătoarea Sfintelor Paști, este izvor debucurie și pace, de lumină și speranWăîn lupta noastră cu greutăWile vieWii, deaceea trebuie să arătăm și noi în jurulnostru iubire smerită și milostivă faWăde toWi oamenii, dar mai ales faWă de ceibolnavi și săraci, singuri și întristaWi.Astăzi, 2 mai 2021, în ziuaPraznicului Învierii Domnului nostruIisus Hristos , pacienWii și ostenitoriiClinicii de îngrijiri paleative ,, LaserSystem” din Vladimirescu au primit cumultă bucurie în suflet vestea ÎnvieriiDomnului, adusă de părintele Bogdan-Ioan Tod, preot slujitor la Paraclisularhiepiscopal ,, Sfântul ApostolAndrei” din incinta Clinicii, care ală-turi de Doamna Maricica Motoi,administratorul Clinicii au împărWitpahare cu Paști și pachete pentrufiecare pacient care se află internat înaceastă Clinica. (Pr. Bogdan Ioan

Tod)
Premierea copiilor participanRi la Concursulde pictură de icoane,,Ortodoxia în culori” înParohia Aradul Nou
Biserica Parohiei Ortodoxe „Sf.M. Mc. Gheorghe” din Aradul Nou afost gazda unui eveniment deosebit,dedicat copiilor din parohie și nunumai. A doua zi de Paști, Luni 3 mai2021, după Sfânta Liturghie a avut locfestivitatea de premiere a copiilor par-ticipanWi la concursul de pictură deicoane „Ortodoxia în culori” organizatde AsociaWia Ortodoxă „Sf. M. Mc.Gheorghe” Aradul Nou.Concursul s-a desfășurat perioadaPostului Mare, la centrul catehetic albisericii parohiale și la domiciliul copi-ilor. Atelierul de creaWie a presupus oactivitate de arte plastice-desen cucreioane colorate, acuarelă, temperasau acrilic, pe pânză sau hârtie, pe temadicutată la cateheză: „Îngeri și luminăla Învierea Domnului”. Concursul s-adesfășurat pe grupe de vârstă: nivelulI pentru copii de 5-8 ani, nivelul IIpentru copii de 8-12 ani și nivelul IIIpentru copii de 12-16 ani.S-au urmărit aprofundarea cunoșt-inWelor religioase, descoperirea fru-museWii icoanelor prezentate în cate-heze, oferirea unei alternative lapetrecerea timpului liber mai alesacum în perioada pandemiei, cum ar fitimpul petrecut de cei mici în faţa tele-vizorului sau a calculatorului, dez-voltarea creativităţii, imaginaţiei şisimţului artistic și dezvoltarea relaWieidintre copiii implicaWi în concurs șiBiserică. În timpul Săptămânii Patim-ilor și în primele două zile de Paști, aavut loc și vernisajul celor 43 de icoanepictate/desenate ale copiilor partici-panWi, în biserica parohială și în centrulde cateheză.

Au fost acordate 3 premii I (câte obicicleta mountain bike), 3 premii II(câte o trotinetă electrică), 3 premii III(câte un hoverboard electric), 3 premii„color” (câte un pennyboard cu leduri)și 31 de premii speciale (diversejucării, articole sportive). ToWi copiiiau primit diplome de participare,medalii, iconiWe și ou kinder.Diplomele și darurile au fost acordatede P.C. părinte Teodor Faur parohulbisericii și membrii delegaWi ai Asoci-aWiei organizatoare.„Pictura nu înseamnă doar desen,ci şi trăire. Cea mai frumoasă perioadădin viaWa unui om este fără îndoialăcopilăria. Din amintirile plăcute legatede copilărie nu trebuie să lipsească șiîntâlnirea cu Mântuitorul Hristos înBiserica Sa. Biserica noastră drept-măritoare se preocupă de toWi credin-cioșii, însă cel mai mult îi iubește pecopii. Pentru aceștia se înalWă mereurugăciuni, pentru sporul la învăWătură,pentru înWelepciunea necesarătinereWilor. Unul din mijloacele folositede Biserică în al său scop mântuitor,poate fi dezvoltarea laturii creativ-artis-tice a copiilor, punând în evidenWă ceeace învaWă de la preot. Anul acesta, copi-ii au învăWat mai multe despre ÎnviereaDomnului pictând. Și am descoperittalente mari.” – menWionează P.C.Părinte Gabriel Cosmin Mariș – preotslujitor în această parohie și organiza-tor al evenimentului.
La final, P.C. Părinte Gabriel

Mariș a felicitat toWi copiii participanWi,
mai ales premianWii, pentru lucrările de
pictură deosebite, comisiei de selecWie
a premiilor formată din Dl. Cătălin
BăluW – pictor bisericesc, D-na Daniela
Stana – profesor de desen la Palatul
copiilor și D-na Diana Morar – edu-
catoare și membră a asociaWiei și a adus
mulWumire tuturor susWinătorilor activ-
ităWilor desfășurate de AsociaWia Orto-
doxă „Sf. Mare Mc. Gheorghe”
Aradul Nou, care a folosit aproximativ
10 000 lei pentru implementarea aces-
tui concursului și premierea copiilor.(Asocia6ia Ortodoxă Sf. M. Mc.
Gheorghe Aradul Nou)

TradiRii și obiceiuri înParohia ChesinR
Colaborarea biserică-școală are unrol educaWional și călăuzitor de veacuri,venind în întâmpinarea nevoilor tiner-ilor si constituindu-se într-un reperspiritual si un sprijin moral. Biserica,scoala si familia au responsabilitateade a spori cooperarea în vederea for-mării tinerilor pentru o viaWă armo-nioasă si pentru a deveni buni creștinicu valori autentice. Cu o zi înainte dePraznicul Intrării Domnului Iisus Hris-tos in Ierusalim, tinerii ParohieiChesint au plecat în procesiune duparamuri se salcie. După sfinWirearamurilor, preotul a înmânat crengutelecopilasilor, iar mai apoi s-au întors înaceeași procesiune la sfântul locasunde a avut loc spovedania copiilor

mai mari de sapte ani. In ziua Floriilorramurile au fost sfinWite si împărWitecredincioșilor ca binecuvântare simângâiere. În Joia Mare in ParohiaChesint a avut loc „Concursul de pic-tat oua” unde cei mici si-au pus laincercare toata îndemânare și creativ-itatea pentru a picta cele mai frumoaseouă de Paște. Evenimentul a fost orga-nizat de Biserica Ortodoxă Chesintreprezentată de părintele paroh FlorinArdeuan in parteneriat cu Scoala Gim-naziala Chesint reprezentată de doam-na director Ramona Ardelean, având șisprijinul consilierului local DanielPetrescu. La final toWi copiii au primitdiplome si mici cadouri.In Vinerea Mare plânsul lemnuluia devenit mai profund vestind batereacuielor crucii. Toaca este chemarea viela rugăciune, dar și un cântec deîntristare si durere. In cadrul partener-iatului dintre Biserică OrtodoxaChesint si Scoala Gimnazială Chesint,sirul activităWilor a continuat prin con-cursul „Chemarea la rugaciune”, unconcurs de batut toaca la care au par-ticipat copiii din localitate. In fiecare anin Vinerea Mare se desfășoară acestconcurs, anul acesta fiind a patra ediWie,sub îndrumarea părintelui paroh, incolaborare cu conducerea școlii sidoamna învăWătoare Florina Sorohan.Tinerii prezenWi si-au aratatîndemânare la batut toaca si au avutprilejul să-i încânte pe cei prezenWi cufrumoasele sunete emanate de lovi-turile de ciocan. La final, toWi partici-panWii au primit diplome, carti reli-gioase, rechizite școlare și dulciuri.După o săptămână lungă a pătimiriiMântuitorului din iubire pentruoameni, a sosit si bucuria Invierii.După Sfanta Liturghie, tinerii parohieis-au adunat cu mic, cu mare pentru ovanatoare de ouă de Pasti. Vanatoareade ouă este un joc pentru copii organi-zat chiar în ziua de Pasti. AdulWii auascuns în iarbă ouă colorate si dulciuri,iar copiii au pornit in căutarea lor. AcWi-unea s-a lăsat cu rasete, distractie,încântare, dar și cu multe premii,diplome si medalii. Demersul acWiu-nilor comune dintre biserica si scoalaisi propune ca in aceasta perioada, pelângă participarea la Sfintele Slujbe,sa aduca in universul copiilor ade-varata trăire creștin-ortodoxă a acestuipraznic, bucurie aducătoare de luminaa Domnului Iisus Hristos. Tinerii suntcei care prin trăirea lor religioasă ducmai departe obiceiurile si traditiilenoastre strabune si totodata arata cavor fi credincioși de nădejde ai Bis-ericii noastre Ortodoxe, promovândvalorile satului românesc. (Prof. Arde-
lean Ramona)
Paști în Qara Zărandului

În a treia zi de Paști, în strânsă
colaborare cu AsociaWia „Străjerii
Cociubei”, la biserica ortodoxă din
BonWești, a avut loc evenimentul Paști
în Vara Zarandului.

Programul a început dimineaWa cuslujirea Sfintei Liturghii alături dePărintele Cătălin Anghel din Parohiavecină Joia Mare, continuându-se cuun mic concert de pricesne susWinut deinterpreWi de muzică popularăcunoscuWi: Viorel Rus – BistriWaNăsăud, Florentina Bârlea Abrudean –Hunedoara, Puiu Ana – BonWești,Alexandru Pop Zarandean – Sebiș șiGrupul vocal „Străjerii Cociubei”, careau interpretat cântece patriotice.După concertul de pricesne dinbiserică, pe platoul din faWa bisericii,s-au desfășurat concomitent un con-curs de bătut toaca, un concurs alouălor încondeiate și un atelier deîncondeiat ouă. În cadrul atelieruluide încondeiat ouă, toWi cei prezenWiau putut observa care este tehnicaîncondeiatului ouălor și chiar au avutposibilitatea să încerce acest lucru.ToWi copiii înscriși în concursul debătut toaca și în cel de încondeiatouă, au fost premiaWi primind câte odiplomă, medalie, trofeu, dar și dul-ciuri. Scopul acestui eveniment, Paștiîn Vara Zarandului, a fost acela de asensibiliza oamenii și de ai încurajasă păstreze tradiWiile și obiceiurileneamului nostru românesc, să poartefără reWineri straiele populare ca pecele mai curate veșminte moștenitede la înaintași și să nu se sfiască, maiales cei tineri, să înveWe despre tradiWi-ile și obiceiurile neamului nostru,spre a le putea duce mai departe pestetimp, ca pe niște datini nepieritoare.(Pr. George-Darius Pasc)
IPS Părinte Timotei aparticipat la evenimenteleorganizate de Sărbătoarea NaRională aRegalităRii, la Săvârșin
Luni, 10 Mai 2021, când sărbă-torim Ziua Naţională a Regalităţii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a participatla evenimentele organizate cu ocaziadeschiderii pentru public a Domeniu-lui Regal Săvârşin.Chiriarhul arădean a fost însoţit decătre Protos. Dr. Iustin Popovici, con-silier cultural şi Pr. Călin Mădăluţă,paroh în Săvârşin.Cu acest prilej, formaţia restrânsăa Filarmonicii din Arad a interpretatImnul Regal. După interpretarea Imnu-lui Regal, Majestatea Sa Margareta,Custodele Coroanei române a susţinutun discurs cu ocazia sărbătorii de 10Mai, urmat de un concert susţinut deFilarmonica din Arad, sub baghetamaestrului Dan Crişan.
Vizită chiriarhală în Protopopiatul Lipova
În după-amiaza zilei de 10 Mai,după ce a participat la evenimenteleorganizate cu ocazia deschiderii pentrupublic a Domeniului Regal Săvârșin,ÎnaltpreasfinWitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a vizitat patruparohii din Protopopiatul Lipova.Primul popas duhovnicesc alPărintelui Arhiepiscop a fost în Paro-hia Săvârșin, unde preot paroh estepărintele Călin MădăluWă. Aici, Înalt-preasfinWia Sa s-a închinat în bisericacu hramul ,,SfinWii Arhangheli Mihailși Gavriil” și a vizitat noua capelă mor-tuară și casa parohială.Următoarea vizită a fost în ParohiaDorgoș, unde preot paroh este GraWianCiuciuc. Aici, Chiriarhul arădean avizitat Centrul social ,,Sfânta CuvioasăParascheva”, biserica cu hramul,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” și casaparohială care se află în renovare, dândîndemnurile cuvenite.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6După aceasta, ÎnaltpreasfinWia Sas-a închinat în biserica cu hramul,,Sfântul Ierarh Nicoae”, din Ususău,unde preot paroh este Victor Bocan-cios și a apreciat în mod deosebit nouapictură a bisericii, recent finalizată.Ultima vizită a fost în ParohiaLipova. Aici, Arhiepiscopul Araduluia fost întâmpinat de preotul paroh RaulMoW și preotul slujitor AlexandruNeicu. Biserica din Lipova se află într-un amplu proiect de reabilitare. Val-oarea totală a proiectului este de21.230.170,40 lei, din care asistenWanerambursabilă de 98% din valoareatotală eligibilă, în sumă de19.018.478,35 lei, este asigurată prinProgramul OperaWional 2014-2020,Axa 5, Prioritatea de InvestiWii 5.1 –Conservarea, protejarea, promovareași dezvoltarea patrimoniului natural șicultural.Lucrările pentru realizarea proiec-tului „Consolidare, restaurare, conser-vare biserică, amenajare incintă,restaurare și consolidare împrejmuire,realizare corp Anexa și lumânărar, ilu-minat arhitectural ansamblu la Biseri-ca „Adormirea Maicii Domnului”, aufost demarate în luna iunie a anului2019 și au o evoluWie foarte bună,primele rezultate ale lucrărilor des-fășurate în cadrul acestui proiect, fiinddeja vizibile, oferind încetul cu încetulo nouă imagine Bisericii Ortodoxe dinLipova.În toate cele patru parohii Înalt-preasfinWitul Părinte Timotei a fostîntâmpinat cu bucurie de preoWi și defamiliile acestora, de autorităWile locale,precum și de către membrii consiliilorparohiale. (Protos. Iustin Popovici)
Activitatea educaRională,,Pâinea noastră cea detoate zilele”, în ParohiaGalșa

,,Și TU ai dreptul să zâmbești!”este proiectul judeWean de parteneriateducaWional în care sâmbătă, 15 mai2021, membri ai Integra Arad Ong aufost invitaWi să participe la activitatea,,Pâinea noastră cea de toate zilele”,desfășurată la Clubul Copiilor Galsa ,Parohia Ortodoxă din Galșa.A fost o zi minunată în care toWiparticipanWii au fost primiWi cu braWeledeschise copiii, tinerii, părinWii și spe-cialiștii de către gazda evenimentu-lui. Activitatea a fost împarWită în douămomente. OcrotiWi de turla bisericii șide ruinele cetăWii Șiria, în curtea caseivechi din 1928 strămutată din Apusenila Galșa, cu voia lui Dumnezeu, s-afrământat, s-a copt în cuptor specialzidit pentru pâine și s-a mâncat ceamai bună pâine, făcută cu sodoareafrunWii.După frământarea pâinii, copiii aufost plimbaWi cu poneii de către volun-tarii parohiei, au jucat în horă, unii din-tre participanWi gustând pentru primadată pâinea frântă înmuiată (nu unsă)în unsoare și presărată cu sare, boia șiceapă verde.MulWumim copiilor din IntegraArad Ong pentru că au poposit înmijlocul comunităWii gălșene preW cecâteva ore, mulWumim iniWiatoareiproiectului-doamna inspector pentruînvăWământul special și special inte-grat Zagorka Hritcu, ajutoarelor dân-sei, gazdelor-părintele Adorian Trif,voluntarilor din Parohia Galșa. Reuși-ta evenimentului s-a datorat min-unaWilor copii a căror bucurie în inter-acWiune a fost atât de firească încât afăcut să strălucească lacrimi de bucuriesi a stârnit emoWii valoroase în ochi șisuflet de părinte (Pr. Adorian-Lucian
Trif)

Arhiepiscopul Aradului aparticipat la deschidereaSesiunii NaRionale de comunicări știinRifice,,AdministraRie Românească Arădeană”– ediRia a XII-a
Luni, 17 mai 2021, ÎnaltpreasfinWi-tul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a participat la deschidereaoficială a Sesiunii NaWionale de Comu-nicări ȘtiinWifice ,,AdministraWie Româ-nească Arădeană”, ediWia a XII-a, și arostit o alocuWiune.Deschiderea oficială a avut loc înSala ,,Regele Ferdinand” din PalatulAdministrativ Arad și s-a bucurat departiciparea unor distinși academicieni,cercetători, universitari, istorici șioameni de cultură.Evenimentul a fost organizat deInstituWia Prefectului – JudeWul Arad,Consiliul JudeWean Arad, PrimăriaMunicipiului Arad, Centrul CulturalJudeWean Arad, Centrul Municipal deCultură Arad, în parteneriat cuArhiepiscopia Aradului, BibliotecaJudeWeană „Alexandru D. Xenopol”Arad, Complexul Muzeal Arad, Soci-etatea de ȘtiinWe Istorice din România– filiala Arad, AsociaWia „Ștefan Cicio-Pop” Arad, Centrul de Studii de Isto-rie și Teorie Literară „Ioan Slavici”Arad.EdiWia din acest an marcheazăîmplinirea a 102 ani de la instaurareaadministraWiei românești în Arad (17mai 1919), programul incluzând lan-sări de carte și prezentări de comu-nicări știinWifice pe această temă (Pro-

tos. Iustin Popovici)
Corul Seminarului Teologic Ortodox dinArad la Concursul deinterpretare ,,Vivat Musica!” București

În organizarea Colegiului NaWion-al de Arte „Dinu Lipatti” București, aavut loc, în perioada 10-15 mai 2021,Concursul de interpretare „VIVATMUSICA!”, pentru ansambluri corale,orchestrale, vocal-simfonice și muz-ică de cameră, ediWia I – online.Corul Seminarului Teologic Orto-dox Arad, dirijat de domnul profesorBugyi Ștefan Adrian, a participat cudouă piese vocale – „Imnul eroilor”, deIonel Gh. Brătianu, și „Prohodul Dom-
nului” în limba greacă, în melodiatradiWională a Bisericii Ortodoxe.Piesele au fost preluate din concertelefilmate și postate online, datorităperioadei pandemice prin care trecem,cu ocazia hramului Școlilor teologice– sărbătoarea SfinWilor Trei Ierarhi – șia Sfintelor Paști.Președintele juriului, la secWiuneaAnsamblu coral, a fost domnul CornelGroza Prof univ. Dr. la Academia deMuzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca și dirijor al Corului Filar-monicii de Stat Transilvania, Cluj-Napoca.Corului Seminarului arădean i s-aacordat premiul II. MulWumim organi-zatorilor și juriului, iar elevilor semi-nariști le adresăm felicitări. (Prof.
Marius Lăscoiu-Martin)
Ziua Copilului serbată înParohia Prunișor

În preajma zilei internaWionale aCopilului, în Parohia Prunișor s-auorganizat o serie de activităWi interac-tive dedicate celei mai sincere fiinWedin lume, care este copilul.Astfel că în jurul orei 15:30, încurtea bisericii s-au adunat aproxima-tiv 80 de copii și tineri, dornici de a

împărtăși un zâmbet tuturor celorprezenWi: părinWi, bunici, rude.Această nemaipomenită zi, a fostîncepută prin rostirea rugăciunii „Tatălnostru”, amintindu-li-se de către preotimportanWa lui Dumnezeu în viaWaomului, iar după aceea copiii au fostîmpărWiWi pe patru grupe, fiecare dintreacestea având câte un lider, răspunză-tor pentru echipă pe parcursul activ-ităWilor desfăWurate.Jocurile derulate în această zi, austârnit în sufletul celor implicaWi: curi-ozitate, implicare, ajutor reciproc,corectitudine, spirit de echipă, etc.Cele mai interesante jocuri au fost:desenul pe asfalt, pictură pe faWă, con-curs de umflat baloane, concurs dememorat citate scripturistice, concursde reWinut nume biblice, concursurisportive și de îndemânare.Spre finalul zilei, amintindu-ne defrumoasa practică a Bisericii, numităagapa frăWească, toWi cei prezenWi s-aubucurat de o mică gustare pregătită decătre comunitate.Odată cu încheierea activităWilor,toWi participanWii au primit ca dar, oiconiWă cu Mântuiturul Iisus Hristos șidulciuri.Consider că acestă zi a fost una cusucces, rămânând în sufletele copiiloro amintire peste veacuri. (Pr. Florin
Ioan Avram)

Ziua Copilului sărbătorită în ParohiaChișineu-Criș I
,,Copiii sunt chipuri de lumină,cultivate prin credinEă și iubire”(Citate duhovnicești ale PărinteluiPatriarh Daniel)Copiii sunt cei mai importanWi pen-tru noi toWi, părinWi, bunici, rude, dar șipentru comunitatea cărora aceștia leaparWin. Întrucât se apropie Ziua Inter-naWională a copilului, este firesc sămarcăm într-un anume fel, această zi,așa încât să ne exprimăm recunoștinWapentru Darul vieWii.Duminica a cincea după SfintelePaști – a Samarinencii – a prilejuit unmoment de sărbătoare în ParohiaChișineu-Criș 1, închinat copiilor.Astfel, la sfârșitul Sfintei Liturghii,a avut loc un scurt moment artistic,susWinut de elevi ai Liceului TeoreticMihai Veliciu, din localitate. Grupulde copii a fost îndrumat de profesorulde religie Pavel Florin Adrian, careslujește ca diacon, în cadrul acesteiparohii.Din inimi de copii, au fost recitateversuri tematice, definind UniversulCopilăriei. Au bucurat, de asemenea,sufletele părinWilor, ale bunicilor și alecredincioșilor, prin intonarea unor cân-tece, care promovează valori precum:credinWa, dragostea de Wară și de neam,binele, frumosul.A fost un moment inedit, primitcu multă bucurie, de către preotulparoh, Daniel Mirel Dumitru, care și-a exprimat recunoștinWa și le-a oferit, îndar, copiilor, iconiWe și dulciuri. (Prof.

Monica Pavel)

Duminica în familie,ediRia a 3-a, Parohia Sederhat
Cu două zile înainte de sărbătoareainternaWională a copilului ,,1 Iunie” șiîn Ziua Românilor de Pretutindeni,Parohia Sederhat s-a îmbrăcat în straiede sărbătoare.În ziua din Duminica Samarinen-cei, copiii din sat au participat în numărmare la Sfânta Liturghie în cadrulcăreia la momentul oportun au gustatdin ,,Apa cea vie”, împărtășindu-se cuSfintele Taine. În după amiaza zilei deDuminică, în Parohia OrtodoxăRomână Sederhat a avut loc cea de-atreia ediWie ,,Duminica în Familie „.Acest eveniment a avut la bază ocolaborare mai veche între BisericaOrtodoxă Română din Sederhat șiGrădiniWa Sederhat. Programul are cascop crearea unei legături mai strânseîntre părinWi și copii. La fel cum bas-mele românești încep cu: ,,A fostodată…” și se termină cu: ,,..veselia aWinut trei zile si poate mai Wine siastăzi”, în Parohia Sederhat parcădesprinsă dintr-un basm de povesteveselia a Winut până seara târziu și poatemai Wine și acum dacă o fi cine să maipetreacă.În cadrul proiectului cei mici auparticipat la mai multe activităWi șijocuri pe bază de concurs fiind încu-rajaWi de către părinWi. Așadar copiii s-au luptat cu ,,oul în lingură” probă cea scos în evidenWă capacitatea copiilorde a nu sparge oul până la linia desosire. Apoi au avut o probă ,,săritul cusacul”, mersul ,,de-a roaba”, ,,trasulsforii”, concurs de pictură precum șialte jocuri ce au adus zâmbetul pebuzele tuturor. Seara, când cei mici aufost osteniWi de joc, au primit din parteaparohiei un tort, moment în care toWicei prezenWi au cântat ,,La Multi Ani”copiilor. MenWionăm și faptul că auprimit tot din partea parohiei o recom-pensă ce a constat în pacheWele cu dul-ciuri pentru toWi copiii (peste 40 depachete) și diplome de participare dinpartea doamnei educatoare.La sfârșitul activităWii preotul paroha mulWumit tuturor celor prezenWi și înspecial celor mici pentru ziua min-unată pe care au petrecut-o împreună.(Pr. Arxinte Mureșan).

Ziua Copilului serbată înParohia Arad-Grădiște II
În data de 31 mai 2021 în ParohiaArad-Grădiște II s-au organizat activ-ităWi dedicate Zilei InternaWionale aCopilului. Începând cu ora 13:00, peplatoul din faWa bisericii ParohieiGrădiște II s-au adunat aproximativ200 de copii și tineri din parohie și nunumai, însoWiWi de părinWi și bunici.ParticipanWii au avut parte de multădistracWie și surprize, primind în dar,dulciuri și diplome de participare.Acestă zi a fost încununată de succes,rămânând în sufletele copiilor oamintire de neuitat peste timp. (Pr. Dr.

Vasile Cucu)

CERCURI PASTORAL-MISIONARE
Cerc pastoral-misionarîn Parohia Luncșoara

În după-amiaza zilei de 7 mai2021, cu ocazia sărbătorii IzvorulTămăduirii, Parohia Luncșoara dincadrul Protopopiatului Sebiș a găzduitîntrunirea preoWilor din Cercul PastoralHălmagiu, coordonat de către PărinteleCristian Bacoș din Parohia Hălmagiu.Cu această ocazie s-a oficiat taina Sf.Maslu în Biserica cu hramul CuvioasaParascheva din Luncșoara de Jos. Lasfarșitul slujbei Pr. Marius Horga aprezentat următoarele teme:- Repere Istorice Privind SituaWiaComunităWilor Românești din Repub-lica Moldova- MigraWia Românilor Până la 1918.ÎnfiinWarea Primelor Parohii Românești.(Pr. Paroh Cătălin Tulcan)
Cerc pastoral-misionarîn Parohia Frumușeni

În data de 11 mai, Parohia Frumușenidin Protopopiatul Arad a fost gazdaîntrunirii preoWilor din Cercul pastoral Nr.6 Arad, coordonat de către Preacucer-nicul Părinte Dan-Dorin Mândra de laParohia Fântânele. Părintele Bogdan Toda susWinut o lucrare despre evoluWiafenomenului migraWiei la români. Părintele Paroh din Frumușeni,Viorel Higioșan, a susWinut o lucraredespre istoria comunităWilor de credin-cioși ortodocși români din BanatulSârbesc. În finalul întâlnirii a luat cuvân-tul și invitatul special domnul profesor deistorie, actual pensionar, Traian MihuW.Acesta a prezentat informaWii ineditedespre istoria acestei zone. El a amintitdespre perioada când a funcWionat Mănă-stirea Bizere, Frumușeniul fiind pe atun-ci port, loc de odihnă și schimburi com-erciale. Aici funcWiona o cetate unde seefectua vama pentru comerWul cu sarepe râul Mureș, fiind al doilea mare portdupă Lipova. Domnul profesor a amintitde ceea ce spunea Academicianul ȘtefanPascu despre perioada medievală a zoneiîn discuWie: “Transilvania s-a îmbogăWit cuun nou târg”, prin aceasta subliniind put-ernica dezvoltarea economică a acesteizone. Cetatea din Frumușeni a fost cucer-ită de către răsculaWii lui George Doja. În1718 ajunge să fie cucerită de către turci.ParticipanWii s-au putut bucura de o actu-alizare a informaWiilor despre fenomenulmigra Wionist în contextul anului omagial,de informaWii despre românii ortodocșidin Banatul Sârbesc, dar și de o lecWie viedespre istoria bogată a acestei zone. (Pr.
Dan-Dorin Mândra)
Cerc pastoral-misionarîn Parohia Cuied

În Duminica Sfintelor FemeiMironosiWe, preoWii Cercului PastoralMisionar nr. 2 Buteni, s-au întâlnit înBiserica cu hramul Sfântul Vasile celMare din Parohia Cuied, prilej cu careau săvârșit Sfânta Taină a Maslului.La finalul sfintei slujbe Pc. PărinteFlorin Gaspar a pus la inimile credin-cioșilor un frumos cuvânt de învăWăturălegat de semnificaWia zilei în care Bise -rica le cinstește pe toate femeile creștine.În cealaltă parte a întâlnirii Pc. PărinteFlorin Avram de la Parohia Prunisor asusWinut referatul întocmit în care a abor-dat două teme respectiv: Organizareacanonică și pastorală a comunităWilor decreștini ortodocși români din RepublicaMoldova și MigraWia românilor în perioa-da 1918-1989. ÎnfiinWarea primeloreparhii din străinătate.La finalul întâlnirii Pc. PărinteBogdan Coseri, a mulWumit preoWilorîmpreună slujitori dar și credincioșilorprezenWi pentru toată osteneala pe careo arată necontenit în viaWa parohiei.(Pr. Florin Oarcea)Continuare în pagina 8
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Sâmbătă, 1 mai – A dat un inter-viu „mesajul pascal” la TV-Arad,Radio Timișoara și Trinitas. A primit laCatedrala arhiepiscopală SfântaLumină de la Mormântul Mântuito-rului, spre împărWire preoWilor din între-gul judeW. A săvârşit slujba ÎnvieriiDomnului și Sfânta Liturghie, rostindun cuvânt de învăţătură tuturor cre-dincioșilor arădeni.Duminică, 2 mai – A oficiat Sfân-ta Liturghie arhierească în CatedralaArhiepiscopală. Cu acest prilej, Chi-riarhul arădean a vorbit credincioșilorprezenWi în legătura Pastoralei cu titlul,,Slava Sfintei Învieri”, transmisă cre-dincioșilor arădeni cu ocazia Sfinte-lor Paști a anului 2021.Luni, 3 mai – A săvârşit SfântaLiturghie arhierească la CatedralaVeche din Arad. Predica fiind pusăsub titlul ,,Misiune continuă” (cf. Fp.Ap. 1; Ioan 1).MarRi, 4 mai – A săvârşit SfântaLiturghie arhierească la CatedralaArhiepiscopală, rostind un cuvânt deînvăWătură.Vineri, 7 mai - A săvârșit SfântaLiturghie arhierească la CatedralaArhiepiscopală, rostind un cuvânt deînvăWătură.Duminică, 9 mai –A participat laSfânta Liturghie săvârșită la Catedra-la arhiepiscopală, predica fiind pusăsub titlul ,,Însemnătatea virtuEilor” (cf.Ioan 20, 19-31 şi F. A. 5,12-30). Tot înaceastă zi, Chiriarhul arădean a parti-cipat la manifestări militare, religioa-

se și culturale organizate cu prilejulsărbătoririi Zilei Independenţei de Stata României şi Zilei Europei,  oficiindo slujbă de pomenire pentru toWi eroii,ostașii și luptătorii români din toatetimpurile și locurile, rostind un cuvântadecvat.Luni, 10 mai – A participat laevenimentele organizate cu ocaziaZilei Naţionale a Regalităţii, când afost deschis pentru public DomeniulRegal de la Săvârşin. În după-amiazazilei a vizitat patru parohii din proto-popiatul Lipova.Primul popas duhov-nicesc a fost în Parohia Săvârșin, undepreot paroh este părintele Călin

MădăluWă. Aici s-a închinat în bisericacu hramul ,,SfinEii Arhangheli Mihail șiGavriil” și a vizitat noua capelă mor-tuară și casa parohială. Următoareavizită a fost în Parohia Dorgoș, undepreot paroh este GraWian Ciuciuc. Aicia vizitat Centrul social ,,SfântaCuvioasă Parascheva”, biserica cuhramul ,,Sfânta Cuvioasă Parasche-va” și casa parohială. După aceasta s-a închinat în biserica cu hramul ,,Sfân-tul Ierarh Nicolae” din Ususău, undepreot paroh este Victor Bocancios și aapreciat în mod deosebit noua picturăa bisericii, recent finalizată. Ultimavizită a fost în Parohia Lipova, unde a

fost întâmpinat de preotul paroh RaulMoW și preotul slujitor AlexandruNeicu.Duminică, 16 mai – A săvârşitSfânta Liturghie arhierească în biseri-ca parohiei CovăsânW cu hramul,,Pogorârea Sfântului Duh”, rostindpredica despre ,,SârguinEa mironosiEe-lor” (cf. Fp. Ap. 6; Marcu 15-16). Cuacest prilej, Chiriarhul arădean a sfinWitnoul iconostas, Sfântul Chivot și tronularhieresc, recent restaurate. La finalulSfintei Liturghii, a oferit părinteluiparoh Murgu Marius-Claudiu, distin-cWia de iconom-stavrofor. În după-amiaza zilei a săvârșit slujba Vecer-niei în biserica cu hramul ,,AdormireaMaicii Domnului” din Parohia Galșa,rostind un cuvânt de învăWătură  despre,,Sfântul și Marele Mir, Taină a Bise-ricii”. După Vecernie a binecuvântatcasa-muzeu așezată în curtea bisericiiparohiale.Luni, 17 mai –A prezidat Examenulde certificare a competenWelor profe -sionale pentru elevii clasei a XII-a de laSeminarul Teologic Ortodox din Arad.Tot în această zi, a participat la deschi-derea oficială a Sesiunii NaWionale deComunicări ȘtiinWifice ,,AdministraEieRomânească Arădeană”, ediWia a XII-a, care a avut loc în Sala „Regele Fer-dinand”, rostind o alocuWiune.Miercuri, 19 mai – A prezidatşedinţa Permanenţei Consiliului Epar-hial.Joi, 21 mai – A participat la SfântaLiturghie săvârșită în biserica cu hra-

mul ,,SfinEii ÎmpăraEi Constantin șiElena” de la Parohia Zădăreni, predi-ca fiind pusă sub titlul ,,PersonalităEiprovidenEiale” (Fp. Ap. 26; Ioan 10).După Sfânta Liturghie, a binecuvântatlucrările de renovare efectuate lalăcașul de cult și prinoasele aduse cuprilejul prăznuirii hramului.Duminică, 23 mai – A săvârșitSfânta Liturghie în biserica ParohieiArad-Micălaca Veche II cu hramul,,SfinEii împăraEi Constantin și Elena”,predica fiind pusă sub titlul ,,Faptelemilei creștine” (cf. Fp. Ap. 9; Ioan 5).La finalul Sfintei Liturghii, a săvârșitslujba parastasului pentru PărinteleIacob Bupte, fost vicar eparhial și cti-torul acestei biserici parohiale, laîmplinirea a trei ani de la trecerea sa lacele veșnice.Miercuri, 26 mai – A prezidatşedinţa Permanenţei Consiliului Epar-hial.Joi, 27 mai - A participat laZilele Academice Arădene, ediWia a31-a, Chiriarhul arădean a sfinWinWitbustul Corifeului Marii Uniri, Vasi-le Goldiș și a Rectorului  Prof.dr.Aurel Ardelean - Fondator al UniversităWii de Vest „Vasile Goldiș”din Arad.Duminică, 30 mai – A participatla Sfânta Liturghie săvârșită la Cate-drala arhiepiscopală, predica fiind pusăsub titlul ,,Fântâna samarinencei” (cf.Ioan 4, F. A. 11).Pr. Dr. Vasile Cucu Secretar eparhial
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Cerc pastoral și înainte-prăznuire de hram înParohia Groșeni

În Duminica a 3-a după SfintelePaști, a MironosiWelor, Parohia ortodoxădin Groșeni, a găzduit întrunirea cercu-lui pastoral-misionar nr. 2 Beliu, pro-topopiatul Ineu. Părintele Florin Culda aWinut un cuvânt de învăWătură, referitor latematica cercului ,,Episcopia OrtodoxăRomână a Ungariei – înfiinWare, organi-zare și comunităWile de români ortodocșidin Ungaria” (Prof. Raul Zau)
Cerc misionar în ParohiaNădab

În Duminica a 3-a după Paști, aFemeilor MironosiWe, Parohia Nădabdin protopopiatul Arad, a fost gazdaîntrunirii preoţilor din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş, coordonaWi decătre PC Părinte Dumitru Daniel-Mirel, de la parohia Chişineu-Criş I.Întrunirea a debutat la ora 1700, prinoficierea Tainei Sfântului Maslu decătre preoţii slujitori și în prezenWa unuinumăr mare de credincioși. Cuvântul de învăţătură la TainaSfântului Maslu a fost rostit de părinteleIoan Pavel, de la parohia Sintea –Mare.Preotul paroh, Aurel Mager a mulWumitîn încheiere preoţilor şi credincioşilorprezenţi, susWinând apoi referatele cuurmătoarele teme: ,,Activitatea mision-ară a parohiilor româneşti din vecină-tatea graniţelor tării’’ şi ,,Problemamorţii în viziunea Sfinţilor Părinţi aiBisericii” (Pr. Daniel-Mirel Dumitru)

Cerc misionar în ParohiaGroșii Noi
În Duminica Sfintelor FemeiMironosiWe, preoWii Cercului PastoralMisionar Bârzava, coordonat de Pr.Cosmin Iordăchescu, s-au întâlnit înbiserica cu hramul ,,Sfântul MareMucenic Gheorghe” din ParohiaGroşii Noi, prilej cu care au săvârșitSfânta Taină a Maslului.La finalul sfintei slujbe, Pc. PărinteLulaş Dan a pus la inimile credin-cioșilor un frumos cuvânt de învăWăturălegat de semnificaWia zilei în care Bis-erica le cinstește pe toate femeile creș-tine, totodată amintind despre valoarealiturgică a cimitirelor Ortodoxe cafiind de o importanţă deosebită, cimi-tirul fiind ,,oglinda parohiei”.La finalul întâlnirii Pc. PărinteFlorin Florea, a mulWumit preoWilorîmpreună slujitori dar și credincioșilorprezenWi pentru toată osteneala pe careo arată necontenit în viata parohiei (Pr.

Florin Florea)
Cerc pastoral-misionar înParohia Andrei Șaguna

MarWi, 18 mai 2021, Parohia AndreiȘaguna, din Protopopiatul Arad, a găz-duit întrunirea preoţilor din cadrul Cer-cului pastoral-misionar Zărand, coor-donaWi de către PC Părinte NicolaeRădulescu, preot paroh la Parohia Sân-tana I. Preotul paroh Adrian Mariș asusţinut referatul ,,Fenomenul migraEieiși modul în care Biserica din Eară seraportează la această realitate” (Preot
Lucian Ștefănu6)

Cerc pastoral în Parohia Arad-Șega II
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţit-ului Părinte Timotei, Arhiepiscop alAradului, preoWii din cadrul Cerculuipastoral-misionar Arad 1, sub coor-donarea Părintelui Petru Ursulescu s-auîntrunit, joi, 20 mai, în biserica ParohieiArad Șega II, având hramul ÎnălWareaDomnului și Schimbarea la FaWă, zonaU.T.A., în ajunul Praznicului SfinWilorÎmpăraWi Constantin și Elena. PărinteleRadu Bocșa, preot slujitor al parohieigazdă a susWinut un referat intitulat ,,Bis-erica și societatea timpurilor noastre”.La final, preotul paroh, AndreiDârbaș a mulWumit preoWilor partici-panWi, oferind câteva date desprelucrările ce s-au săvârșit la această min-unată biserică. (Pr. Petru Ursulescu)

Cerc misionar în Parohia Secaș
Duminică, 23 mai 2021, preoţiidin cadrul Cercului Pastoral-misionar

Nr. 3 Gurahonţ, coordonat de cătrepreotul Moţ Aurelian Iulian, s-auîntrunit la Biserica ortodoxă cu hra-mul „Pogorârea Sfântului Duh” dinparohia Secaş, protopopiatul Sebiş.Preotul Lușcă Ciprian de la parohiaZimbru a susWinut următoarele teme:Comunităţile de români ortodocşi dinSerbia. Istorie, organizare canonică şiadministrative; și Evoluţia fenomenu-lui  migraţiei după 1989.În finalul întâlnirii, preotul parohBele Raul a mulţumit preoWilor și celorprezenWi pentru participare. (Pr. Mo6
Aurelian Iulian)

Cerc pastoral în Parohia Miniș
Duminică 23 mai 2021, în ParohiaMiniș, Protopopiatul Lipova, a avutloc întrunirea preoWilor din cadrul Cer-cului pastoral misionar Șiria, coordo-nat de Pr. Iulian Botezatu de la Paro-hia Șiria. Preotul Ciorogariu Mircea,parohul Bisericii din Ghioroc a dat

citire referatului cu tema: Activitateamisionară a comunităEilor de credin-cioși români aflate în diaspora. (Pr.
Săvușcă Valentin)
Cerc pastoral-misionarîn Parohia Vânători

Cea de-a cincea duminică dupăPaști, numită Duminica Samarinencii areprezentat o zi de bucurie duhov -nicească pentru parohia Vânători dinprotopopiatul Arad, care a fost gazdaîntrunirii preoţilor din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş, coordonaWi decătre Preacucernicul Părinte DumitruDaniel-Mirel, de la parohia Chişineu-Criş I. Preotul paroh Adrian HanWiu asusWinut referatele cu următoarele teme:,,Organizarea canonică și pastorală acomunităWilor românilor ortodocși dinvecinătatea graniWelor Wării’’ şi ,,Învierealui Hristos – temelie a credinWei înînvierea morWilor și argumentulpomenirii lor”. (Pr. Adrian Han6iu)
Cerc misionar în Parohia Chier

În duminica a 5-a după Paști, aSamarinencii, Parohia Chier, din Pro-topopiatul Ineu, a fost gazda Cerculuipastoral-misionar Târnova, coordonatde Pr. IvănuW Voicu. Preotul parohIvănuW Voicu a susWinut referatul cutema: ,,Episcopia Basarabiei de Sud:înfiinWare și organizare”.  (Pr. Ivănu6
Valerian-Iulian)(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro) 
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