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Cu dragoste părintească, binecu-vântăm pe toţi elevii, părinţii,învă^ătorii și profesorii români depretutindeni, la începutul anului şco-lar 2021-2022.Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române a declarat anul2021 An omagial al pastoraţieiromânilor din afara României. Prinslujitorii ei, Biserica OrtodoxăRomână îi sprijină și încurajeazăcredincioşii ortodocşi români dinafara grani^elor ^ării, în^elegebucuriile lor, dar și greută^ile cu careaceștia se confruntă.Prin evenimentele culturale șiac^iunile social-filantropice, organi-zate la nivelul Patriarhiei Române,se creează și se consolidează legă-turi spirituale între comunită^iromânești din ^ară și cele din dias-pora română. Astfel, în perioada 21decembrie 2020 – 22 august 2021,în Patriarhia Română s-a desfășuratConcursul Na^ional Catehetic Bis-erica: familia românilor de pre-tutindeni, care s-a adresat copiilordin grupele catehetice parohiale din^ară și din diaspora, înscrise în Pro-gramul Na^ional Catehetic Hristosîmpărtășit copiilor. Grupurile decateheză participante au realizat și

au implementat miniproiecte avândcaracter cultural și filantropic,adresate cu preponderen^ă familiei.Copiii și tinerii au fost totdeau-na binecuvântaţi de Mântuitorulnostru Iisus Hristos, Învăţătoruldesăvârșit, Care i-a preţuit (cf.Matei 14, 21), i-a ajutat (cf. Luca 7,11-15; 8, 41-56), i-a primit cu dra -goste (cf. Matei 19, 13-15; Marcu10, 13-16; Luca 18, 15-17) și i-aascultat cu atenţie (cf. Matei inealui Iisus, Biserica a înţeles că arta

educa^iei copiilor și a tinerilor nueste o lucrare oarecare, ci ea estecea mai însemnată dintre arte. Înacest sens, Sfântul Ioan Gură de Aurspune:„Nu există nici o altă artămai mare decât aceasta… căci ceeste egal cu faptul de a armonizasufletul și de a forma gândireatânărului?” (Despre slava deșartăși cum trebuie părinEii să–șicrească copiii).Pandemia actuală a afectat înmod direct educa^ia copiilor și a

tinerilor. Studiile recente evi-den^iază utilitatea, dar și limiteleeduca^iei on-line: stres, obosealămentală, manifestări depresive,pierderea motiva^iei, dificultă^i îngândire, în concentrare și înluarea deciziilor. O educa^ietemeinică pentru via^ă includeexperien^e nemijlocite, trăite încadrul unei comunită^i concrete,începând din familie și conti -nuând în Școală, în via^a Bisericiiși a societă^ii.

În contextul tradi^iei românești șieuropene, este cunoscut rolul deter-minant al Familiei și al Bisericii îneducarea copiilor și a tinerilor de-alungul timpului. Astăzi, când, subinfluen^a unor ideologii secular-izante, este diminuată contribu^iaacestora în domeniul educa^iei,devine şi mai necesară cooperareadintre Familie, Biserică și Școală,pentru a oferi copiilor și tinerilorajutorul necesar dezvoltării lor atâtîn plan personal, cât şi comunitar.Cu prilejul începutului anului şco-lar 2021-2022, ne rugăm lui Dum-nezeu să îi ocrotească pe elevii,părinţii, învăţătorii şi profesorii românidin România şi de pretutindeni, să ledăruiască sănătate şi mult ajutor, paceşi bucurie, pentru ca lucrarea lor săfie binecuvântare şi bucurie pentruBiserică, Familie și Societate!Cu multă preţuire şi părinteşti binecuvântări,† DanielPatriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne
*Mesajul Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii Orto-doxe Române, la începutul anuluișcolar 2021-2022

Binecuvântare pentru noul an şcolar*

1.1 Conceptia creștinădespre moarte
Părintele Dumitru Stăniloae s-apreocupat întreaga sa viaţă cu studie-rea teologiei şi ne-a lăsat o operăvastă, bogată şi profundă. Opera saeste o sinteză neopatristică creatoare,în care dogmele credinţei, viaţa litur-gică şi experienţa mistică a Bisericii seîntrepătrund şi se evidenţiază reciproc.Constantă esenţială a gândirii sale teo-logice este înţelegerea teologiei ca şti-inţă a mântuirii şi a vieţii veşnice .Astăzi, teologia Părintelui DumitruStăniloae înseamnă redescoperireateologiei patristice şi deschiderea spredialogul dintre teologie şi ştiinţă a gân-ditorului creştin. Părintele Dumitru Staniloae,spune ca fără moarte viata ar fi ireala,ar fi o iluzie, un vis din care nu ne-ammai destepta nicodata. Ȋn crestinismmoartea este privită ca despărtireasufletului de trup, prin iesirea sufletu-lui din trup. Pentru că trupul este ani-mat de suflet si este ^inut in via^ă decatre acesta, după ieșirea sufletului dintrup acesta devine inert. Ȋnceteaza dea mai fi organism viu. Elementele dincare este constituit își pierd unitatea șise descompun. Ȋn acest sens se spuneca omul se intoarce ^ărână din care afost luat. Despăr^irea sufletului de trup,firească pentru natura căzută a omului,se petrece fie lesne și iute, fie trudnicși greu. Sfântul Grigorie de Nyssaspune că sufletul impovărat de patimiși alipit de trup nu-si poate lua cu usu-rin^ă zborul. Dimpotrivă , cel plin devirtuti, cel lipsit de patimi care a dorit

cu ardoare cele de sus și pe care le-aiubit, lesne se înal^ă spre ele. Moartea dreptului este liniștită șichiar fericită. Ȋndată după ce a părăsitlegaturile sufletului este primit de îngericare-l păzesc si-i arată toate faptelebune: posturile, privegherile, miloste-niile, rugaciunile, lacrimile pocăin^ei.El își va vedea toată via^a cum a fost șise va bucura că a fost plăcut Domnului.Acolo sus, unde va merge va  vedea „cele ce ochiul n-a văzut si urechea n-aauzit și la inima omului nu s-a suit”pentru că „acele bunătă^i a pregătitDomnul celor ce-L iubesc pe Dânsul.”Cât despre infa^ișarea chipului dreptu-lui celui mort, putem spune ca are fa^aluminoasa, liniștită, senină și împăcată.Cu toate că-și cunoaște păcatele trecu-te, se inspăimântă de vederea chipuri-lor înfricoșătoare, dar este liniștit nădăj -duind in mila lui Dumnezeu șirugăciunile Bisericii triumfatoare-dincer-și luptătoare-de pe pământ.Moartea păcătosului este însăgroaznică. O armată de demoni îiinconjoară sufletul și-l cer de la îngeri.Dacă el a făcut voia lor pe pământ,fară să se pocăiască, cade in mâna lorcare-l  duc in iad. Atunci își vedeîntreaga via^ă pacătoasă și o regretăcumplit că-ci știe ce-l asteaptă.Cauza mor^ii este păcatul. Ea estepedeapsa pentru păcat, marcând limi-ta până la care omul își poate pregătimântuirea. Caracterul ei de pedeapsăse vede si din faptul că este un eveni-ment de care omul ar vrea să scape.Moartea a intrat in lume o dată cupăcatul protopărin^ilor. Ȋnainte depăcatul adamic nu exista moarte. Omulera nemuritor creat de de Dumnezeu și

putea vedea chipul Lui Dumnezeu.Protopărin^ii puteau să fie nemuritori șiprin ei și urmașii lor. Ascultarea deDumnezeu îi facea nemuritori, iarcălcarea poruncii i-a separat de izvorulvie^ii și i-a aruncat astfel în moarte.Moartea este universala. Eacuprinde pe to^i oamenii, intrucât prinAdam to^i au păcătuit: „Precum printr-un singur om a intrat păcatul in lumeși prin păcat moartea și astfel moarteaa străbătut in to^i oamenii prin aceeaca to^i au păcătuit”. Excep^ie de lamoarte vor face numai cei vii care vortrai pe pământ la a doua venire aDomnuli. Ȋn Sfânta Scriptură suntconsemnate doua persoane care n-augustat moartea: Sfântul prooc Ilie Tez-viteanul- care a fost ridicat cu trupul lacer în caru^a de foc; și Enoh. Totuși

cum in via^a de după înviere nu sepoate intra cu corpurile materiale stri-căcioase, de pe pământ, si corpurilecelor ce vor fi atunci în via^a, vor sufe-rii o schimbare, a naturii lor fizice,devenind incoruptibile. Aceastăschimbare se va face prin atotputerni-cia lui Dumnezeu, intr-o clipă.Moartea, după păcatul adamic,este o lege generală, căreia i se supu-ne tot ceea ce este viu, în afară deDumnezeu, Care este nemuritor,deasupra timpului, fără inceput și fărăsfârșit, El fiind izvorul vie^ii. „Careeste omul care să trăiască și să nu vadămoartea?”- se intreaba psalmistul.„Este rânduit oamenilor să moară odată și apoi să fie judecată”.Moartea are, pentru creștin, oînsemnătate deosebită. Ea pune hotar acti-

vită îi omenești. Până în clipa mor̂ ii omulpoate activa și revenii asupra activita îisale; din vicios poate devenii virtuos șiinvers. După moarte insă, nu mai poateface nimic. După moarte fiecare prime-ște fiecare răsplata vie îi pământeşti.„Moartea este o trecere de la via^atemporală la via^a eternă. De fapt,chiar dacă am trăi veșnic pe pământ,via^a noastră ar rămâne in afara sen-sului. Moartea este taină prin care tre-buie să trecem ca să ajungem la sen-sul deplin al existen^ei, egal cuplenitudinea ei”. Fiind despărţireasufletului de trup, moartea a devenit încei uni^i cu Hristos o comuniune per-manentă cu  Dumnezeu.Pr. Siladi CătălinParohia Pecica IIContinuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1Pentru unii ca aceștia moartea acapatat un sens pozitiv. Astfel cre-din^a in Hristos ofera un remediueficient impotriva spaimei de moar-te, intrucat moartea in Hristos esteun mijloc de ridicare a noastră lavia^a făra de moarte, la implinireasensului vie^ii, la „plenitudinea vie-^ii”- cum spune Parintele Staniloae.Este drept că și în creștinism moar-tea este si poate fi înspăimântătoarepentru unii, iar aceasta nu pentru cămoartea este finalul vie^ii, ci pentrucă după moarte urmează imediatjudecata particulara de care nimeninu scapă si la care nu to^i vor da unrăspuns bun Dreptului Judecător. Deaceea in cultul ortodox una dintredorin^ele din ectenia cererilor esteca Dumnezeu sa dea „sfârșit crești-nesc vie^ii noastre fără durere, neîn-fruntat, în pace și raspuns bun laînfricoșătoarea judecată a lui Hris-tos…”Deoarece nimeni nu-și cunoaștesfârsitul vie^ii sale pamantești, cre-știnii sunt datori să traiască ca șicum in orice clipă ar veni moartea șinu trebuie sa-i găsească nepregăti^i.Aceasta se datorează faptului cădupă moarte nimeni nu mai poateface nimic pentru propria mântuire.Relevant in cazul acesta este para-bola bogatului nemilostiv si a săra-cului Lazăr și tot odata cuvinteleMântuitorului: „Mie Mi se cade sălucrez lucrurile Celui Care M-a tri-mis până este ziuă, căci vine noap-tea când nimeni nu poate să lucre-ze”. Trebuie men^ionat faptul cănumai trupul este muritor, nu șisufletul a cărui origine este pur divi-nă. Prin suflet omul este în legăturădirectă cu Dumnezeu. Sufletul și tru-pul sunt doua realită^i și începuturide sine statatoare. Aceasta se vededin felul cum au fost create. Astfelse spune despre om: „Atunci luândDomnul Dumnezeu ^ărână dinpământ a făcut pe om și a suflat infa^a lui suflare de via^ă și s-a făcutomul fiin^ă vie”. Adica trupul omu-lui e facut din ^ărână, pământ, iarsufletul parvine trupului prin suflaredumnezeiască. Din acest motivsufletul este duhovnicesc și nemuri-tor – fiindcă este de la Dumnezeu-iar trupul este material și stricăcios.

Pregătirea pentru moarte esteesen^ială. Nimeni nu știe când v-amuri, nu știe ceasul mor^ii, de aceeadator este fiecare să se ingrijească deacela. Ȋn^eleptul Sirah din VechiulTestament spune sa cugetam lamoarte, care ne va opri de la păcat:„Adu-^i aminte de sfârșitul tău și nuvei păcătui niciodată”. Iar Mântui-torul ne spune de multe ori să avemgrijă de sfârșit: „Și voi fi^i gata că inceasul în care nu gândi^i Fiul Omuliva veni”; „Drept aceea priveghea^i,că nu sti^i ziua, nici ceasul când vineFiul Omului”; „Iar aceasta să sti^ică, de ar ști stăpânul casei in careceas vine furul, ar veghea și n-arlăsa să i se spargă casa”. Iar dupăSfântul Ioan Scărarul, atat de folo-sitor este gândul mor^ii pentru ceicare vor sa se mântuiască, pe câteste de trebuincioasă pâinea pentruom. Trupul fără pâine slăbește, așasi sufletul fără gândul mor^ii, care tezmerește.După despar^irea sufletului detrup, sufletul este dus la judecataparticulară, insotit fiind de ingeri șidemoni. El trece prin anumite vămi,in prezen^a inso^itorilor săi, dândsocoteală la fiecare vamă pentrupăcatele sale pe care le-a săvârsit invia^ă. Dacă rezultatul cercetăriloreste bun, ingerii iau sufletul și-l ducin rai. Dacă insă la vreuna din vămise descopera că a săvârsit pagategrave in via^a, pentru care nu a luatdezlegare, diavolii iau sufletul si-lduc in iad. Cel care judecă sufletele

prin aceste vămi este Mântuitorul.Desigur, aceste vămi nu trebuie inte-lese in sens material ci in sens spiri-tual, deoarece, după cum am men-tionat mai sus, sufletul este spiritual.Ideea fundamentala care trebuie re^i-nută, este aceea că după moartesufletul este supus unei cercetări inurma căreia se va decide soarta sa.
1.2 Pomenirea mortilor,mijloc de pastoratie

Pomenirea mor^ilor înrugăciunea particulară și mai cuseamă in rugaciunea Bisericii esteun act de iubire fa^ă de ei. Noi cre-dem ca mortii nostri sunt vii, maivii chiar decat noi care traim pepamant. Credem de asemenea caBiserica este una, a celor vii si acelor adormiti intre care sunt si sfin-tii in frunte cu Maica Domnului.Mai cu seama actele de milostenie,ca expresie a iubirii, facute in nume-le celor adormiti au o mare valoareinaintea lui Dumnezeu, caci elesuplinesc ceea ce acestia n-au impli-nit in viata aceasta din diferite moti-ve. Noi ne rugam sfintilor care suntmodele de vietuire pentru noi si carese roaga lui Dumnezeu pentru noi inispite si necazuri.Sfanta Scriptura vorbeste dedoua judecati si anume de Judecataparticulara, care are loc dupadespartirea sufletului  de trup si deJudecata de apoi sau Judecatauniversala care va avea lor la a douavenire a lui Hristos. Dumnezeu ne

va judeca dupa starea sufletească încare ne aflam in momentul mortiisau al despartirii sufletului de trup,stare care rezuma toata viatapetrecuta pe pamant. Criteriuljudecatii particulare, ca si aljudecatii universale, este iubireaexprimata in fapte concrete fata desemenii nostri. La judecata din urma, Dumnezeune va judeca şi după urmărilefaptelor savârşite în viaţă, careinfluenteaza, in bine sau in rau, toataistoria, pana la sfarsitul ei. SfantaScriptura ne spune ca Dumnezeuvrea ca toti oamenii sa semantuiasca si sa vina la cunostintaadevarului. (Timotei 2,4).De aceeaBiserica se roaga pentru mantuireatuturor celor adormiti, adica pentrufericirea lor vesnica in comuniunecu Dumnezeu si cu toti sfintii.Totusi exista nu numai un rai vesnic,ci si un iad vesnic pentru cei ce morin necredinta sau cu inima impietritade ura si nepocainta. Caci, in bazalibertatii date de Dumnezu princreatie, omul se poate impotrivii Luivesnic.Pentru cei credinciosi nu existamoarte ci adormire intru Domnul.Credinta in Isus Hristos nudesfiinteaza totusi moartea fizica ,adica despartirea sufletului de trup lasfarsitul vietii pamantesti, ci otransforma in pasaj spre viatavesnica. Sfantul Ioan Gura de Aurspune: Moartea nu este in definitivdecat o odihna, o calatorie, o trecerede la o stare nedesavarsita la o staredesavarsita.Din punctul de vedere alinvataturii crestine, omul traieste pepamant in moarte spirituala atatatimp cat sta prin necredinta departede Dumnezeu. Daca moarteaspirituala se perpetueaza pana lasfarsitul vietii pamantesti, ea poatedeveni moarte vesnica, adicadespartire definitiva de Dumnezeu.Biserica se roaga neincetat, infiecare Liturghie euharistica, pentruizbavirea tuturor atat de moarteaspirituala, cat si de moartea vesnica.La toate slujbele din ritualul ortodoxcerem lui Dumnezeu: Sfarsitcrestinesc, neinfruntat, in pace siraspuns bun la infricosatoareajudecata a lui Hristos. Totusi un

sfarsit crestinesc nu poate sa aibadecat cel ce s-a straduit toata viatasa-L urmeze pe Hristos sau cel carese intoarce la Hristos prin pocainta.Cerem de asemenea raspuns bun lainfricosatoarea judecata a luiHristos, pentru ca dupa moarteurmeaza judecata. Sfantul ApostolPavel spune: ,,este rânduitoamenilor odata sa moara, iar dupaaceea sa fie judecata (Evrei 9,  27).Părinţii Bisericii sfătuiesc ca înfiecare zi în decursul celor patruzecide zile din momentul morţii, familiaşi cunoscuţii să-şi concentreze aten-ţia pe trei segmente: 1. Rugăciunepersonală. Facem câte o rugăciunepentru cel adormit (rugăciuni scurtesau, dacă timpul ne permite, unparaclis sau acatist); 2. Milostenie.De asemenea, trebuie oferit câteceva, cât de puţin, celor în nevoicare se pot folosi de milostenianoastră; 3. Rugăciunea Bisericii(pomenirea celor adormiţi la SfântaLiturghie). Aş aminti aici un fapt minunatdin viaţa Sfântului Nicolae Planas,din Grecia, trăitor în secolul alXVIII-lea, care acorda o atenţiefoarte mare pomenirii celor ador-miţi la Sfânta Liturghie. Pomeneaatât de mult încât, chiar dacă foile seîngălbeneau de vreme, nu renunţala a pomeni. Într-o noapte, una dinmaici a visat că obştea mănăstirii seîndrepta împreună cu Sfântul Nico-lae spre stadionul din Atena. Când s-au deschis porţile stadionului, arhi-plin ca pentru un mare spectacol,toţi oamenii s-au ridicat în picioare,au început să aplaude şi să strige cubucurie către părintele. PărinteleNicolae, mirat, a întrebat: Pe cineovaţionează aceştia? Un tânăr dinpreajma lor a răspuns: Pe sfinţiavoastră! Sunt cei care au fost scoşidin iad, în urma pomenirilor pe carele-aţi făcut! Generalizăm spunândcă în învăţătura Bisericii Ortodoxecultul morţilor ocupă un loc impor-tant. Întreaga slujbă de înmormân-tare este de fapt o rugăciune conti-nuă adusă înaintea lui Dumnezeupentru cel care a plecat dintre noi.Repere bibliografice:Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae,Teologia Dogmatică, vol. III,E.I.B.M.B.O.R., 2003
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Îmi trec anii atât de repede fărăsă îmi dau seama că marile proble-me în care mi-am angrenat sufletul,practic, sunt atât de efemere şi demici, chiar neînsemnate şi fără rost,pierzându-mă în sisteme şi princi-pii economice sau sociale, dar nimicconcret, nimic ce să-mi satisfacăsetea de a vedea dincolo de aceastăviaţă efemeră, trecătoare.Toată lumea aleargă de dimineaţăpână noaptea fără să-şi dea seama căpierde cele mai frumoase clipe dinviaţă, aleargă haotic pentru mâine şinu pentru veşnicie, aleargă pentrufuncţii şi posturi de parcă le-ar meri-ta, aleargă..., aleargă..., aleargă…, darnu după iubire.Am ajuns vremuri când ne esteruşine să vorbim despre dragoste,despre nobilul sentiment al lui Dum-nezeu, ne este ruşine să iubim sau săacceptăm că suntem iubiţi, dar nune este ruşine să omorâm, să călcamîn picioare orice speranţă a omuluicare nu acceptă să moară pentrubani, ci pentru Hristos.Doamne, sunt atâtea momenteîn viaţa mea când simt că am plecat

de lângă Tine, pierzându-mă printreatâtea străinătăţi care nu fac altcevadecât să rupă din sufletul meu, sămă fărâmiţeze în mii de bucăţi,lăsându-mi doar un gram de nădej-de că te voi revedea, dar poateatunci voi fi prea obosit, prea înge-nunchiat, prea condamnat şi preamărunţit.Doamne, te rog, dacă eu nu tecaut, caută-mă Tu; vino în întâmpi-narea mea, şi ridică-mă din mocirlaîn care am căzut, pentru că nu amştiut să te iubesc cum Tu m-ai iubit,nu am ştiut să vărs o lacrimă cum Tulăcrimai în Getsimani, nu am ştiut săurc dealul Golgotei cum Tu l-aiurcat, nu am ştiut să mor spre învie-re, ci am murit în viaţă fiind; şitotuşi, vino în întâmpinarea mea.Între lume şi Tine este o mare prăpa-stie pe care noi, cei de aici, nu vremsă o vedem.Doamne, prea mult sânge maicurge pe străzile nevăzute ale pati-milor, prea multă ură se cuibăreşteîn cei mici şi prea repede îmbătrâ-nim şi ne alterăm. Trăim doar pen-tru ziua de mâine, sau poate nici

pentru ea, trăim doar ca să facemrău, trăim murind în fiecare clipăpuţin câte puţin, trăim, dar nu trăim,murim pentru că ne este teamă săiubim, să vedem frumuseţea celestăîn cei de lângă noi şi ne amestecămprea mult cu mocirla lumii ce nu Tevrea.În clipele cele mai grele, cândTe căutam defapt, Tu ai fost cel careai venit spre mine şi m-ai ridicat,

scuturându-mă de praful ce măînconjura, iar Tu, ca un părinte carenu se uită la greşelile fiului, ci lachipul lui, m-ai ridicat şi mi-ai arătatcât de mult ai suferit pentru mine,doar pentru că mă iubeşti şi nu vreisă mă pierzi. 
Gârbovit şi obosit, mi se face dor

de oamenii buni şi modeşti, de
oamenii care nu caută la buzunar,
ci la inimă; da, mi-e dor de oamenii

fini şi delicaţi, care nu folosesc
cuvintele doar de dragul dialogului,
mi-e dor de oamenii direcţi şi fru-
moşi la inimă, care nu se împiedică
de un ciot politic, mi-e dor de reacţia
lor caragialistă, când văd un Caţa-
vencu sau un Farfuridi, mi-e dor de
oamenii care m-au învăţat să Te caut
pentru că Tu mai înainte m-ai căutat,
mi-e dor de oamenii care erau
oameni şi nu marionete ale sisteme-
lor, mi-e dor de oamenii care plecau
genunchii doar în faţa Ta, Doamne,
iar în rest stăteau cu pieptul în faţă,
da..., de ei mi-e dor, oare chiar nu
mai sunt?

Doamne, pentru mine e târziu la
acest ceas în noapte, pentru Tine e
doar o clipă în marele timp veşnic,
iartă-mă că ţi-am spus toate acestea,
dar ştiu că Tu ai ieşit în calea mea,
aşteptându-mă atâtea zile şi ani,
atâta vreme ce am irosit-o căutând
iubire unde încolţeşte ura şi frumu-
seţe, acolo unde prinde mucegaiul,
da..., Doamne, dacă eu nu te găsesc,
caută-mă Tu!Prof. Drd. Krizner Paul

Doamne, dacă eu nu te găsesc, caută-mă Tu!
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Cunoaștem din relatarea SfintelorEvanghelii că Fiul lui Dumnezeu ne-aadus mântuirea, fiind condamnat lamoarte prin răstignire, suferind pecruce cele mai groaznice chinuri. Pen-tru a în^elege însă mai bine sensulmântuitor al crucii lui Hristos se cuvinesă facem precizarea că pe Golgota, ală-turi de crucea lui Hristos, se mai aflauîncă două cruci, fiecare având tâlcul ei.Pentru tâlharul nemântuit crucea a fostinstrumentul oribil de tortură și chinaducător de moarte... Pentru tâlharulmântuit, crucea a însemnat șansa vie^iilui veșnice. Crucea lui Iisus are însă uncu totul alt în^eles. Ea se referă la noioamenii. „Hristos ne-a răscumpăratdin blestemul legii, făcându-se pentrunoi blestem...“ (Galateni 3, 13). În felulacesta, crucea lui Hristos transformă,schimbă sensul sau în^elesul lemnuluiodios de tortură și chin, în cel de altarpe care se aduce suprema jertfă deispășire: „Așa și Hristos, aducându-se (jertfă) odată, ca să ridice păcatelemultora, a doua oară se va arăta fără depăcat celor ce îl așteaptă spre mân-tuire“ (Evrei 9, 28). Și cum „jertfel-nicul era lucru prea sfânt și tot ce seatingea de el se sfin^ea“ (Ieșirea 29,37), tot astfel și crucea lui Hristosdevine prin jertfa adusă pe ea un obiectaducător de sfin^enie. Cei ce privescspre crucea lui Hristos nu mai suntstăpâni^i de teama distrugătoare asufletului, ci de bucuria și pacea sfin^i-toare și mântuitoare. De aici și cuvin-tele Apostolului: „Mie însă să nu-mifie a mă lăuda decât numai în cruceaDomnului nostru Iisus Hristos“

(Galateni 6, 14). Reprezentând biruin^aasupra păcatului și a mor^ii (Efeseni 2,15-17; Coloseni 2, 14-15), cruceadevine obiect de sfin^enie și mântuire,aducătoare de putere și har: „Căcicuvântul crucii este nebunie pentru ceipieritori, iar pentru noi cei ce ne mân-tuim este puterea lui Dumnezeu“ (ICorinteni 1, 18). De ce? Fiindcă crucealui Hristos are un caracter mântuitordat de faptul că prin moartea lui Hris-tos pe cruce, aceasta devine un labo-rator al învierii Sale, și prin El, alînvierii noastre. Astfel, cinstim cruceaca puterea lui Dumnezeu care ni seoferă spre mântuire, spunând: „CruciiTale ne închinăm, Stăpâne, și sfântăînvierea Ta o lăudăm și o mărim“.

De aici vedem că venerarea sfinteicruci nu poate fi considerată idolatrie,cum afirmă creștinii apar^inători cul-telor neoprotestante, fiindcă „idolul nueste nimic în lume“ (I Corinteni 8, 4),pe când crucea lui Hristos este o real-itate, care reprezintă puterea lui Dum-nezeu, pe măsură să aducă mântuirealumii.Pentru a în^elege mai binedeosebirea dintre cinstirea cruciimântuitoare și idolatrie, considerămpotrivit să precizam că venerarea saucinstirea sfintei cruci este un cult rel-ativ, subordonat celui absolut, de ado-rare, pe care îl aducem numai luiDumnezeu. Cultul îngerilor, alsfin^ilor, al moaștelor, al icoanelor, la

care se asociază și cel al crucii, estenumit „cult de dulie“, sau de cinstire,de venerare. Le cinstim pe acestea,deoarece vedem în ele lucrarea luiDumnezeu, sfin^enia lui Dumnezeu,dar pe Dumnezeu îl cinstim pentru ElÎnsuși, ca și creator și mântuitor alnostru. Cinstind „crucea prin care avenit mântuirea la toată lumea“ îl cin-stim pe Mântuitorul însuși și astfelcinstirea trece de la cruce la Cel răstig-nit pe ea, la patimile și învierea Lui.Așa se explică și faptul că însemnân-du-ne cu semnul crucii pronun^ămnumele Sfintei Treimi, ceea ceînseamnă că mântuirea ne vine de laSfânta Treime, iar crucea ne introduceîn comuniunea ei. 

Pentru acest motiv, crucea devineemblema creștinismului, vrednică decinste, sfin^ită cu sângele Domnului,iar creștinii din cele mai vechi timpuris-au numit „cinstitori ai crucii“. Repre -zentând stema, sau steagul creștinis-mului, crucea va fi și „semnul FiuluiOmului, care se va arăta pe cer la ceade a doua Sa venire“ (Matei 24, 30).De aici rezultă caracterul duhov -nicesc al crucii, în sens că fiecare cin-stitor al ei trebuie să-și dovedeascăaceastă calitate printr-o ac^iune mision-ară de asumare mărturisitoare a cruciilui Hristos orientată spre mântuirealumii, după cum sugerează metaforicpoetul „Oastei Domnului“, fratele Tra-ian Dorz, în una din poeziile sale: „Iajugul lui Hristos pe umăr, și trage lângăEl arând / chiar dacă semeni numa-nlacrimi și umbli numai sângerând /... I-ai sarcina și-o du alături și simte-oapăsând din greu... / Ia-Ei crucea ta și-I mergi pe urme tăcând și mulEumind caEl, / iubește, roagă-te și răbdă urmânddumnezeiescu-I Eel! / Hristos cel Sfânt teva cunoaște nu după numele ce-Ei pui,/ ci după ranele-ndurate sub crucea tași Crucea Lui... / În concluzie, așa cum Hristos camântuitor al nostru nu poate ficonceput în afara jertfei de pe cruce, totastfel nici crucea nu poate fi veneratădecât ca altarul jertfei lui Hristos, încâtpe drept cuvânt putea spune poetulTraian Dorz că Hristos și crucea suntdouă realită^i organic și func^ionallegate între ele, încât: „nici Hristosfără cruce, nici cruce fără Hristos!“Preot Prof. Dr. Sorin Cosma

Crucea lui Hristos - semn al mântuirii noastre

Deadline, stres și coping religios în rândul elevilor
Zilele pe care le trăim sunt așanumite „zile deadline”, zile în careîn orice domeniu am fi: educa^io-nal, industrial, academic etc. avemun termen limită, un termen stres, pecare de multe ori nu reușim să îlîndeplinim.Termenul a fost dat de HansHugo Bruno Selye. Acesta defineștestresul ca ansamblu de reac^ii aleorgnismului uman fa^ă de ac^iuneaexternă a unor agen^i cauzali. Aceștiafiind de  natură fizică, chimică, bilo-logică sau psihică. Reac^iile respec-tive constau în modificări morfo-func -^ionale, cel mai adesea endocrine.Stresul este definit ca unfenomen psihosocial complex cedecurge din confruntarea persoaneicu cerin^e, sarcini, situa^ii, care suntpercepute ca fiind dificile, dureroasesau de mare importan^ă pentru per-soana respectivă (Baban, 1998).Dic^ionarul de psihologie socialădefinește termenul de stres psihic cafiind o stare de tensiune, de încor-dare și de disconfort, determinatăde agen^ii afectogeni, cu semnifica-^ie negativă, de frustrarea sau depri-marea unor stări de motiva^ie (tre-buin^e, dorin^e, aspira^ii), dedificultatea sau de imposibilitatearezolvării unor probleme.Copingul în sine presupune efortconştient, îndreptat asupra moduluiîn care situaţia stresantă este perce-pută, prelucrată, stocată. Copingulpresupune o anumită procesualitate,etapizare, ce se concretizează în :· a) anticiparea situaţiei (evalua-rea costului confruntării) ;· b) confruntarea propriu-zisă şiredefinirea situaţiei prin prisma con-fruntării ;· c) analiza semnificaţiei perso-nale a situaţiei post-confruntare.În această categorie încadrăm șicopingul religios, care de fapt repre-zintă men^inerea atât fizică, cât și

psihică la cote normale raportându-ne la un factor psihosocial, în cazulnostrum credin^a religioasă.Atunci când definim termenulde elev am putea spune că el este unucenic, persoană care înva^ă într-oșcoală, care urmează o formă deînvă^ământ mediu sau elementar,care este instruit, învă^ăcel al unuimaestru, al unei școli literare, doctri-ne (https://ro.wikipedia.org/wiki/Elevaccesat în data de 11 noiembrie2021, ora 22:00).Odată cu definirea termenilorelementary putem observa că, defapt stresul și copingul religios nureprezintă nimic altceva decât atașa-mentul fa^ă de o persoană, care neface să trecem peste un impas, pesteaceastă stare emotional-cognitivă.Acea persoană în credin^a creștinăeste Dumnezeu. Puterea Divină carene ajută în nevoi și căreia îi ceremajutorul. Așa cum un copil cere aju-torul părin^ilor în rezolvarea unorprobleme, la fel și omul caută aju-torul la Părintele ceresc, la Creatorullui, pentru a-l scăpa de dificultă^i. Înacest sens putem observa în capito-lul 11, versetul 28 de la Evanghelia

după Matei faptul că Mântuitorul seadresează oamenilor spunându-le„Veni^i la mine to^i cei osteni^i șiîmpovăra^i, și Eu vă voi odihni pevoi”.În rândul omenirii, conformstudiilor realizate de Ulrich Becksocietatea noastră este o „societate ariscului”, iar articolul realizat deGallup și publicat în anul 2018, înGlobal Emotions Report, arată că otremie din popula^ia globală se con-fruntă cu stresul. Acest lucru seresimte și în rândul elevilor, carereprezintă forme de stres(minore ausevere), dar care își fac apari^ia, spreexemplu, de la o notă mică luată lao lucrare, sau de la o rela^ie, careeste pe sfârșite și care te solicităemo^ional, des întâlnită în rândulelevilor. Unele studii sugerează că atașa-mentul religios în rândul elevilorcare se datorează factorilor geneticieste de 40-50 % (Turliuc, & Mai-rean, 2014).Acest lucru se întâmplă și pentrucă în rândul tinerilor unde nivelulde credin^ă este mai ridicat, nivelulconsumului de alcool și de droguri

este scăzut, iar acești factori nocivinu fac altceva decât să amplifice șisă dezvolte forme severe ale stresu-lui. În rândul elevilor putem observafaptul că petrec tot mai pu^in timpcu părin^ii lor, majoritatea fiindimplica^i în activită^i nonformale dedezvoltare, activită^i culturale, acti-vită^i educative, care pentru aceste„zile deadline” nu fac altceva decâtsă dezvolte o formă de stres, dacă nuexistă un echilibru.Stresul este inevitabil şi repre-zintă o parte integrantă a vieţii noas-tre. Stresul reprezintă o provocarereală sau percepută ca reală, la careorganismul caută să se adapteze.Noţiunea de stres cuprinde atâtacţiunea factorilor stresanţi, cât şireacţia organismului la aceastăacţiune. „Stresant“ reprezintă totceea ce dezechilibrează balanţafiziologică a organismului, iarrăspunsul la stres reprezintă adapta-rea organismului pentru a restabiliaceastă balanţă (echilibrul mediuluiintern). Din punct de vedere alcaracterului favorabil sau nociv, aufost definite două tipuri de stres:eustresul (stresul cu caracter predo-minant favorabil) şi distresul (stresulcu caracter nociv). (Ellis, Gordon,Neenan & Plamer 2020).În momentul în care vorbim destres, vorbim de singurătate, vorbimde îndepărtarea de la ceva real șiaducerea noastră înspre ceva ireal,ori vedem că îndemnul Mântuitoru-lui Iisus Hristos este acela de arămâne alături de El în planul demântuire pe plan vertical și alăturide comunitate pe plan orizontal,acestea de fapt sunt căile care nemen^in reali.Dacă ne referim la prima formăa stresului enun^ată mai sus, șianume eustresul vom putea observacă această formă este una construc-

tivă, ea apare în momentul în careprimim o veste bună, sau la revede-rea unei persoane dragi, luarea uneinote bune la teză sau la un test (încazul elevilor), precum și la momen-tele comice.Psihologii de cele mai multe orirecomandă tinerilor care sunt în adoua categorie a stresului, adicăaceea a stresului cu caracter nociv,numit distres: activită^i plăcute, inte-resante, (cum ar fi: întâlniri cu prie-tenii, cântatul, plimbarea).În concluzie, ipoteza, pe care olansăm este aceea că virtutea credi-n^ei în Dumnezeu reprezintă, pentruun elev, un factor real de rezisten^ăîn fata stresului, în fa^a deadline-urilor zilelor noastre, iar acesteîncercări ale societă^ii zilelor noas-tre sunt doar evenimente care con-duc la dezvoltarea personală a tân-ărului. Prof. Cătălin-Iulian Drăgan Colegiul Na;ional „Preparandia-Dimitrie :ichindeal” AradIZVOARE:· Biblia sau Sfânta Scriptură,tipărită sub îndrumarea și purtareade grijă a Prea Fericitului PărinteDANIEL, Patriarhul Bisericii Orto-doxe Române, Editura InstitutuluiBiblic și de Misiune al BisericiiOrtodoxe Române, 2019.BIBLIOGRAFIE:· A. Băban, Stres şi personalita-te, Presa Universitară Clujeană,1998;· A. Ellis, J. Gordon, M. Neenan,S. Palmer, Terapia stresului. Oabordare comportamentală raEio-nal-emotivă, Editura Trei, 2020;· M. Turliuc, C. Mairean,Psihologia traumei, EdituraPolirom, 2014.WEBOGRAFIE:· https://ro.wikipedia.org/wiki/Elev, accesat în data de 11noiembrie 2021, ora 22:00.
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Părintele Gheorghe Bozian a trecut la Domnul
Părintele Gheorghe Bozian s-anăscut în comuna Semlac, jude^ulArad, la 25 iulie 1933, din părin^iiIoan și Valeria. Urmează cursurileșcolii primare în Semlac, în anii greiai războiului, când tatăl este plecatpe front.Cursul inferior al liceului îlurmează la Colegiul ,,MoiseNicoară” din Arad, dar datorită fap-tului că părin^ii sunt declara^i ,,chi-aburi”, îi este interzis să sus^inăexamenul de admitere pentru cursulsuperior la același liceu. Va fi admisînsă la cursul superior de la LiceulComercial din Arad (actualulColegiu Economic), unde în 1952va ob^ine diploma de bacalaureat curezultate foarte bune și calificareade contabil.Cu toate că este dornic să dev-ină inginer agronom, datorită situ-a^iei speciale a familiei, larecomandarea preotului paroh din

Semlac și cu binecuvântarea epis-copului Andrei Magieru al Aradu-lui, va urma cursurile InstitutuluiTeologic din Sibiu între anii 1952-1956, absolvind cu media la exam-enul de licen^ă 10 – excep^ional.Se căsătorește în anul 1957 cudomnișoara Cornelia Don din Cur-tici și în luna iunie, la PrazniculNașterii Sfântului Ioan Boteză-torul, este hirotonit preot de cătrevrednicul de pomenire episcopAndrei Magieru al Aradului, peseama parohiei Șepreuș. La 1 ia -nua rie 1959 este numit preot înparohia Curtici, ca urmare a trans-ferului părintelui Miron Bălan laComlăuș.Având o pregătire excep^ionalăși calită^i alese, este numit în anul1965 ,,misionar protopopesc”, iardupă câ^iva ani, Preafericitul PărintePatriarh Teoctist, pe atunci episcopal Aradului, îl numește misionar

eparhial. Începând cu data 1 martie1975, în vremea păstoririi episcop-ului Visarion Aștileanu, va îndeplinifunc^ia de consilier economic, iarmai târziu și pe cea de consilier bis-

ericesc. Se retrage din acestefunc^ii, dar după înscăunarea Înalt-preasfin^itului Părinte ArhiepiscopTimotei Seviciu la Arad, estechemat la slujirea de vicar al Epis-

copiei Aradului. De la parohia Cur-tici se pensionează la 1 mai 2014,dar va fi nelipsit de la altarul bis-ericii, până în diminea^a zilei de du-minică, 26 septembrie 2021, cândDumnezeu îl cheamă în Împără^iaSa. Părintele Gheorghe Bozian, varămâne în amintirea tuturor celorcare l-am cunoscut, omul bucuriei,devotat slujirii lui Dumnezeu și se-menilor, lucrător neîntrecut înogorul Bisericii. Pomenirea lui varămâne neștearsă din inimile cur-ticenilor prin mărea^a biserică, de acărei zidire s-a îngrijit necontenit,dar și prin toată dragostea care asădit-o în cei 62 de ani de slujire încomunitatea noastră. Fie-i ^ărânaușoară și memoria veșnic binecu-vântată!Cu pre^uire și recunoștin^ă pentrutoată sus^inerea și dragostea arătată,pr. prof. Flavius – Alexandru Lazăr

SLUJIRI CHIRIARHALE 
Târnosirea bisericiidin BerechiuDuminica a 11-a după Rusalii (5septembrie 2021) a fost un prilej demare bucurie pentru credincioșiiParohiei Berechiu, dimpreună cupreotul lor paroh, pentru că l-au avutîn mijlocul lor pe ÎntâistătătorulEparhiei Aradului, Înaltpreasfin^itulPărinte Arhiepiscop Timotei.

Tot cu această ocazie, bisericaparohială a fost târnosită, dupăample lucrări de restaurare. Astfel,s-a înconjurat locașul de cult,sfin^indu-se cu Sfântul și MareleMir și apă sfin^ită, apoi s-a pregătitPrestolul (Sfânta Masă) și s-auașezat în interior Sfintele Moaște,care reprezintă jertfa MântuitoruluiHristos, permanentizată prin jertfaSfin^ilor Săi. După slujba solemnă atârnosirii bisericii, Chiriarhul asăvârșit, alături de un sobor de pre-o^i (între care enumerăm pe Părin-tele Vicar Eparhial Gheorghe Glig-or, Părintele Protopop al IneuluiAdrian Zaha și Părintele BogdanTod, referent Resurse Umane încadrul Centrului Eparhial și preotslujitor la Paraclisul Arhiepiscopal„Sfântul Apostol Andrei”, din inc-inta Clinicii Laser System dinVladimirescu) și diaconi, Sfânta șiDumnezeiasca Liturghie pe SfântaMasă nou târnosită.În cuvântul de învă^ătură, Chiri-arhul arădean a vorbit despre ,,Dreptși datorie creștină”, în citirile bibliceale slujbei târnosirii bisericii și înlegătura celor duminicale (I Cor. 9;Mt. 18), subliniind structura organ-

ismului bisericesc ca și Casă a luiDumnezeu din care face parte clerulși poporul într-o unitate destinată săcontribuie la înmul^irea binelui înlume și înaintarea pe calea mântuirii.O reprezentare a cadrului o faceînsăși hramul, Tăierea Capului Sfân-tului Ioan Botezătorul, coincizândcu pomenirea părin^ilor sfântului,Drep^ii Zaharia și Elisabeta de lahotarul celor două testamente, vechiși nou, indicând o tradi^ie a îngri-jirii sfintelor locașuri spre înfru-

muse^area localită^ilor, mul^umireacredincioșilor și slava lui Dum-nezeu.Răspunsurile liturgice au fostdate de către Corul Parohiei Apa-teu, condus de părintele paroh Con-stantin Ilica. La slujbă au mai par-ticipat, de asemenea și oficialită^ilocale, între care amintim pe Dom-nul Președinte al ConsiliuluiJude^ean Arad, Iustin Cionca, și Pri-marul comunei Apateu, Sorin-IoanDănilă.Tot în cadrul slujbei, PărinteleParoh al localită^ii Berechiu, Andrei-Petrișor Slăv a fost hirotesit întruiconom-stavrofor, ca recunoaștere ameritelor sale pentru lucrările deînfrumuse^are și refacere a bisericii(atât interioare, cât și exterioare).La ceas de seară, Înaltpreasfin^i-tul Părinte Timotei, a săvârșit slujbade sfin^ire a noii capele mortuaredin cimitirul satului. Capela a fostridicată cu sprijinul Primărieicomunei Apateu, de care apar^inesatul Berechiu. Totodată, s-a rostit șio ectenie pentru cei pleca^i dinaceastă lume, dar pe care îi purtămîn sufletul nostru și îi pomenim.(Arhid. Claudiu Condurache)

Nașterea Maicii Domnuluiprăznuită la MănăstireaArad-GaiÎn fiecare an, la data de 8 sep-tembrie, arădenii sărbătoresc cumultă bucurie Nașterea MaiciiDomnului, cea dintâi sărbătoaremare de la începutul anului bis-ericesc.
Slujba de PriveghereÎn seara de ajun a sărbătorii Naș-terii Maicii Domnului, Preasfin^itulPărinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, asăvârșit slujba Vecerniei cu Litie înaltarul de vară din curtea MănăstiriiArad-Gai. La finalul acesteia, Preas-fin^ia Sa a rostit un cuvânt de învă^ă-tură despre această mare sărbătoare.Din sobor a făcut parte, pe lângăal^i părin^i slujitori: Pr. GheorgheGligor, vicar eparhial, Pr. SilviuFaur, consilier eparhial şi Pr. TiberiuArdelean, inspector eparhial.Slujbele au continuat pe întregparcursul nopţii, săvârşindu-seTaina Sfântului Maslu, SfântaLiturghie de noapte, Ceasurile litur-gice, Slujba Aghiasmei mici, Acatis-tul Naşterii Maicii Domnului.
Sfânta Liturghie ArhiereascăÎn ziua praznicului, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului înconjurat de unsobor de preo^i și diaconi, a săvârşitSfânta şi Dumnezeiasca Liturghiearhierească în altarul de vară dincurtea mănăstirii. Din sobor a făcutparte, pe lângă al^i părin^i slujitori:Pr. Silviu Faur, consilier eparhial șiProtos. Matei Buliga, stare^ul Mănă-stirii Dobrești.Cuvântul de învă^ătură rostit decătre Chiriarhul nostru a fost despre,,Maica luminii” (în baza citirilorscripturistice ale praznicului: Filip.2; Luca 10), numire reprezentativăîntre multe altele, ce s-a dat MaiciiDomnului, într-o legătură cu Mân-tuitorul, Care este Lumina lumii,cum Însuși a arătat, Maica Domnu-lui slujind planul dumnezeiesc demântuire prin nașterea Fiului luiDumnezeu. Prin Maica Domnuluis-a împlinit iconomia întrupăriiDomnului privind formarea pentruvia^ă și misiune, amintind o întreagăistorie prin familia de neam ales șipăstrarea tradi^iilor sfinte, bucurân-du-se de răsplătireaa cerească.Ascultarea de Dumnezeu, ca virtute,și stăruirea în aceasta oglindește șibinecuvântările ce le revarsă peste

Biserică și credincioșii care o cin-stesc, a arătat Înaltpreasfin^ia Sa.Răspunsurile liturgice, atât searala Priveghere cât şi în ziua depraznic, la Sfânta Liturghie, au fostdate de studenţi şi seminarişti de laşcolile teologice arădene. (Protos.
Dr. Iustin Popovici)Hram la Parohia Vladimirescu IIÎn Duminica dinaintea Praznicu-lui Înăl^ării Sfintei Cruci (12 sep-tembrie 2021), Înaltpreasfin^itulPărinte Arhiepiscop Timotei a fostprezent în mijlocul enoriașilor Paro-hiei Vladimirescu 2, din Pro-topopiatul Arad. Ierarhul arădean, asăvârșit Sfânta Liturghie, în capelaparohială, amenajată în incinta fos-tului Liceu Chimic Vladimirescu.Alături de Chiriarh, au mailiturghisit Pr. Flavius Petcu^, pro-topopul Aradului, Pr. Dacian Nan,paroh la Vladimirescu II, Arhid.Claudiu Condurache și Arhid. FlorinSirca. De asemenea, la slujbă au maiparticipat și autorită^i locale, dintrecare enumerăm Domnul Primar alcomunei Vladimirescu, Mihai Magși pe Domnul Viceprimar IoanPlave^i și mul^i credincioși.În cuvântul de învă^ătură, Înalt-preasfin^ia Sa a vorbit despre ,,Pre-figurări ale Sfintei Cruci” (cf. Gal. 6;Ioan 3) în istoria veche bisericească,oprind asupra celei din Evanghelia

zilei, a șarpelui de aramă înăl^at deMoise în pustiu, la care privind ceimușca^i de șerpii veninoși în pele-grinarea spre pământul făgăduin^ei,rămâneau în via^ă. Astfel, jertfaMântuitorului pe Cruce e sloboziredin robia răului, a păcatului și a

mor^ii, spre via^ă veșnică. Noua bis-erică a parohiei, ce se înal^ă, arepregătite deja crucile turnurilor șibol^ii, prin osteneala preotului parohși credincioșilor, dovedind tocmairâvna spre încununarea lucrării bis-ericii locale, care pregătește o datăcu începutul anului bisericesc, peelevi pentru începutul anului școlar,a amintit Înaltpreasfinșitul PărinteTimotei.Părintele Protopop FlaviusPetcu^ a dat citire, după cuvântulIerarhului, mesajului PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel cu privirela începerea anului școlar pentruelevii din ciclul primar, gimnazialși liceal.Răspunsurile la strană au fostdate de către un grup de elevi aiSeminarului Teologic Ortodox dinArad, condus de către Prof. MariusLăscoiu.La finalul Sfintei Liturghii, s-asăvârșit un Te Deum de mul^umirepentru toate binefacerile aduse deDumnezeu enoriașilor și PărinteluiParoh, la care s-a adăugat câtevacereri din Te Deum-ul pentruînceperea noului an școlar.După slujbă, Înaltpreasfin^itulPărinte Arhiepiscop a vizitatșantierul de lucrări a noii biserici,unde i s-au prezentat stadiullucrărilor și etapele de construc^iecare vor mai fi inteprinse în scopul

finalizării acestora. Un cuvânt demul^umire s-a adresat aici și celorimplica^i în acest proiect, între careamintim, din nou, pe autorită^ilelocale, în frunte cu Domnul Primar.(Arhid. Claudiu Condurache)Continuare în pagina 5



Urmare din pagina 4Praznicul Înăl;ării SfinteiCruci la Mănăstirea Feredeuși sfin;ire de troi;ă la PâncotaÎnăl^area Sfintei Cruci este unPraznic al bucuriei, pentru că, prinCruce, Hristos a biruit moartea șine-a dat via^a cea veșnică din mareaSa iubire de oameni și din planul demântuire al lumii (cf. Ioan 3, 16).La Mănăstirea Feredeu de lângăȘiria, hramul este tocmai aceastăsărbătoare a Crucii. Pentru obșteaacestei sfintei mănăstiri și pentruPărintele Stare^ Ilarion Tăucean,ziua praznicului a fost deosebităpentru că l-au avut în mijlocul lor peChiriarhul Eparhiei Arădene, Înalt-preasfin^itul Părinte Timotei.Astfel, Înaltpreasfin^ia Sa asăvârșit Sfânta Liturghie, alături deun sobor de preo^i și diaconi și arostit un bogat cuvânt de învă^ăturădespre jertfa Mântuitorului nostruIisus Hristos. În cuvântul său, Chiri-arhul a prezentat ,,Învă^ăturapraznicului” (cf. I Cor. 1; Ioan 19),ce se referă la momentul găsiriiSfintei Cruci în urma cercetărilor,prin grija Împărătesei Elena, mamaSfântului Împărat Constantin celMare, și arătarea acesteia mul^imiicredincioșilor din Ierusalim șipelerinilor prezen^i la LocurileSfinte, dar și la faptul că to^i cinsti-torii sunt înăl^a^i prin ea, prin aceeacă se împărtășesc din jertfa mântu-itoare care slobozește din osândapăcatului, înăl^ând împreună curugăciunea, care se definește caînăl^are a sufletului, dobândind desus dar ceresc spre sfin^irea vie^ii.Biserica însăși, ca trup tainic alDomnului, cuprinzând pe to^i creș-tinii, îi înal^ă mereu peste mul^imeaîncercărilor, sub semnul Crucii.Răspunsurile la slujbă au fostdate de către Corul bărbătesc al

Parohiei Covăsân^ și de către grupulde psal^i ai Mănăstirii Feredeu.Sfin^ire de troi^ă în Parohia Pân-cotaLa ceas de seară, IPS PărinteTimotei a fost primit de către preo^iiși credincioșii Parohiei Pâncota dinProtopopiatul Lipova. S-a slujitVecernia și Acatistul Sfântului Ier-arh Iosif cel Nou de la Partoș, Mit-ropolitul Banatului, ale cărui sfintemoaște se află la Catedrala Mitro-politană din Timișoara.După săvârșirea vecerniei și aacatistului, to^i cei prezen^i, înfrunte cu Arhiepiscopul Aradului,Protopopul Lipovei s-au deplasatla sediul garnizoanei de pompierivoluntari ai orașului Pâncota, undes-a sfin^it o troi^ă (monument) ded-icat POMPIERILOR. Aceastătroi^ă va veghea și ca păzitoare aintersec^iei din fa^a garnizoanei,unde s-au petrecut multe accidenterutiere grave, soldate cu victimeomenești, așa cum a relatat pri-

marul Pâncotei, Domnul DanPocriser. Mai men^ionăm și faptulcă ziua de 13 septembrie a consti-tuit Ziua Pompierilor, referindu-neaici la lupta de la Dealul Spirii din13 septembrie 1848, când pom-pierii au luptat contra armateiotomane, iar Sfântul Ierarh Iosifcel Nou de la Partoș este consider-at ocrotitorul pompierilor dinRomânia.La final, s-au adresat cuvinte demul^umire Înaltpreasfin^ituluiPărinte Arhiepiscop, pentru prezen^aîn mijlocul credincioșilor din Pân-cota și pentru slujba de sfin^ire iarto^i cei prezen^i au fost invita^i la oagapă comună. (Arhid. Claudiu
Condurache) Pomenirea Părintelui IlarionV. Felea la 60 de ani de la trecerea sa la cele veșniceÎn Duminica după Înăl^area Sfin-tei Cruci, preoţii şi credincioşii de laParohia Arad-Centru, au avut bucu-ria duhovnicească de a-l avea înmijlocul lor pe ÎntâistătătorulEparhiei arădene, pe Înaltpreasfinţi-tul Părinte Arhiepiscop Timotei.Înaltpreasfinţia Sa a săvârşitSfânta Liturghie arhierească, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconiai Catedralei Vechi.La momentul rânduit, Înalt-preasfin^ia Sa a rostit cuvântul deînvă^ătură în care a vorbit despre,,Chemare mântuitoare” (cf. Gal. 2,Marcu 8) la urmarea Mântuitoruluiprin luarea crucii de către credin-cioși, cu răspunderea de a o purtacu vrednicie spre dobândirea veșni-ciei prin fapte bune, potrivit cred-in^ei. La început de an bisericesc,cu luna septembrie, pentru creștinse reînnoiește cunoașterea vie^iisfin^ilor a căror pildă îndeamnăstăruitor la comuniunea cu Dum-nezeu și cu semenii. Biserica nu uită

pe cei care s-au consacrat slujirii ei,pomenindu-i mereu, pe unii trecân-du-i în rândurile sfin^ilor, în urmacercetării rânduite.La finalul Sfintei Liturghii,Chiriarhul arădean a săvârșit SlujbaParastasului pentru Părintele Ilari-on V. Felea, slujitor al CatedraleiVechi din Arad, la împlinirea a 60de ani de la trecerea sa la celeveșnice. Din sobor a făcut parte șiPărintele Cristinel Ioja, DecanulFacultă^ii de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad.Răspunsurile liturgice au fostdate de Corul mixt al CatedraleiVechi, dirijat de domnul conf.Mircea Buta.Părintele Tiberiu Ardelean,inspector eparhial, a mulţumit Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei pen-tru slujirea în Vechea Catedrală aAradului, oferindu-i din partea slu-jitorilor, consiliului parohial şi acredincioşilor, un frumos buchet deflori. (Protos. Iustin Popovici)

Liturghie Arhierească înParohia Arad-Bujac și pomenirea Părintelui Ilarion V. FeleaEnoriașii Parohiei Arad Bujac,Protopopiatul Arad, au avut bucuriade a-l avea în mijlocul lor, înDuminica a 18-a după Rusalii, peÎntâistătătorul eparhiei, Înaltpreas-fin^itul Părinte Arhiepiscop Dr.Timotei Seviciu.În sobor cu Preotul paroh, dr.Vasile Pop și cu Preacucernicularhidiacon Claudiu Condurache,Înaltpreasfin^ia Sa a săvârșit SfântaLiturghie, în cadrul căreia a rostitun părintesc și înăl^ător cuvânt deînvă^ătură intitulat ,,Din tălmăcireaadâncului pescuirii minunate” (cf.citirilor scripturistice II Cor. 9; Lc.5), în^elegând simbolul corăbiilorsau luntrelor, mrejelor pescarilor,pescarii și peștii, închipuind Biseri-ca, preo^i și credincioși, propovă-duitori și ascultători în unitateatrupului tainic al Mântuitorului, spredobândirea veșniciei. De asemenea,Chiriarhul a făcut referire la cuvin-tele apostolului duminicii de-a lucracu dăruire spre folosul tuturor,cunoscând că o altă pericopăevanghelică cu asemenea tematicăapar^ine Sf. Ev. Ioan, ucenicul iubit,pomenit în ziua de astăzi și caremen^ionează și numărul peștilorprinși în năvoade, vrând să însemneceea ce este spre desăvârșire, sprelauda lui Dumnezeu în SfântaTreime. Iar pentru că azi se face șipomenirea a patru veacuri de lasăvârșirea Sf. Voievod Neagoebasarab, acesta se arată ca pildă adragostei de Biserică, pentru întreg-ul popor dreptcredincios, prin ridi-carea Mănăstirii Curtea de Argeș.Totodată, Înaltpreasfin^ia Sa apre-ciază cronica parohiei de la înfi-in^area ei și până astăzi, înzestrată cuo frumoasă biserică și având ca primparoh pe Părintele Ilarion Felea, dela săvârșirea căruia se împlinescșase decenii, acum fiind înscris întrepersonalită^ile bisericești înscrisepentru canonizare, adică trecerea înrândul sfin^ilor.După otpustul Sfintei Liturghiis-a săvârșit slujba de parastas întrupomenirea Preotului martir IlarionV. Felea, întemeietorul parohieiArad- Bujac, de la a cărui moartemartirică s-au împlinit, la 18 sep-tembrie 2021, 60 de ani.Evocând amintirea și personal-itatea Părintelui Ilarion V. Felea,pe baza documentelor din arhivaparohiei, preotul paroh a subliniatrâvna pentru cele sfinte, calită^ilepastoral-administrative, bunătateasufletească, erudi^ia și în^elepci-unea arătată de cel comemorat, înpăstorirea credincioșilor din aceastăparohie, calită^i rămase în conști-in^a colectivă.

Chiriarhul, de altfel prezen^ăconstantă în ultimele trei decenii laevenimentele majore ale parohiei, amul^umit preotului paroh și credin-cioșilor pentru primirea făcută, plinăde dragoste filială, pentru dăruireaîntru credin^ă și atașament arătateBisericii strămoșești. (Protos. Iustin
Popovici)

AGENDA PREASFINLITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL
Priveghere la MănăstireaArad-GaiÎn ajunul praznicului NașteriiMaicii Domnului, 7 septembrie2021, Preasfin^itul Părinte EmilianCrișanul, împreună cu un sobor depreo^i și diaconi, a săvârșit slujbade priveghere la Mănăstirea Arad-Gai.
Cuvântul Ierarhului: Nașterea

Maicii Domnului – imposibilul
uman devine posibil prin rugăciune„Despre această sărbătoare Sfân-tul Andrei Criteanul spune: „Această
zi este pentru noi începutul tuturor
zilelor sfinte. Cele sterpe și maicile,
dănEuiEi; îndrăzniEi și săltaEi de
bucurie, o, voi, cele neroditoare:
căci iată, cea fără de fii și stearpă
pe Născătoare de Dumnezeu a
odrăslit”.Cu privire la evenimentul Naș-
terii Maicii Domnului avem pu^ineinforma^ii care ne sunt oferite nu deSfânta Scriptură, ci de Tradi^ia Bis-ericii. Din aceasta cunoaștem căpărin^ii Sfintei Fecioare Maria senumeau Ioachim și Ana, care trăiauîn Nazaret. Părin^ii Maicii Domnu-lui erau bătrâni, atunci când dupămulte rugăciuni, milostenie șiasceză au dobândit prin binecu-vântarea lui Dumnezeu un copil.Așa după cum și al^i părin^i au făcutfăgăduin^e lui Dumnezeu, șiIoachim și Ana au promis că dacăvor avea un prunc îl vor închina luiDumnezeu.Pe fondul acestei promisiuni,Ioachim și Ana au primit veste de laDumnezeu, prin Arhanghelul Gavri-il, că va naște pe Maria, care vadeveni vas ales al Lui… (sursa:
glasulcetatii.ro).Liturghie Arhierească la bisericu;a de pe str. M. EminescuMiercuri, 8 septembrie 2021,Preasfin^itul Părinte Emilian Crișan-ul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului a săvârșit Sfânta Liturghieîn biserica cu hramul ,,AdormireaMaicii Domnului” (str. Mihai Emi-nescu) din Municipiul Arad, împre-ună cu un sobor de preo^i și diaconi.O zi care subliniază, prin sim-bolismul cifrei ce-o adăpostește,eternitatea sau via^a fără de sfârșit aacestui astăzi când „ușa vieEii se

deschide, raza Soarelui celui
înEelegător răsare” și „Maica
bucuriei se naște spre mântuirea a
toată lumea”…În cuvântul așezat la sufletelecredincioșilor, Preasfin^itul PărinteEmilian Crișanul a vorbit desprebucuria Nașterii Maicii Domnuluicare este și fericirea oamenilor, atuturor acelora care ascultă și păzesccuvântul lui Dumnezeu. În cuvântulde învă^ătură Ierarhul a vorbitdespre această sărbătoare: ,,Sărbă-
toarea Nașterii Maicii Domnului are
multe înEelesuri duhovnicești, folos-
itoare pentru noi, de la planul dum-
nezeiesc, de la planul divino-uman
al lucrării pentru mântuirea noastră
până la viaEa noastră de familie….
Maica Domnului să ne ocrotească
pe toEi, să ne bucure viaEa împreună
cu Fiul Ei, Mântuitorul nostru Iisus
Hristos. Să aveEi un praznic lumi-
nos, toamnă rodnică, iar Fecioara
Maria să ne nască și pe noi ca fii și
fiice ale ÎmpărăEiei lui Dum-
nezeu.”, a spus Preasfin^itul PărinteEmilian Crișanul (sursa: glasulc-
etatii.ro).

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 
Teatru de anima;ie în ParohiaChesin;Teatrul pentru copii contribuiela dezvoltarea abilită^ilor desocializare ale celui mic și de core-lare la spectrul mai amplu al unuipublic ce împărtășește, cu bucurieși extaz, același joc, aceeași povestemagică, aceeași fascina^ie fa^ă descenă și ai ei protagoniști. Aici nu sedau note. Rămâne doar joaca, man-ifestarea autentică, inocen^a și can-doarea copilăriei. Azi, la Centrul deRecreatie si Dezvoltare Personala„Sfântul Stelian” din ParohiaChesint ne-au vizitat prietenii noștride la Teatrul de Anima^ie PITICOTși am călătorit împreună în lumeapoveștilor alături de „Motanulîncăl^at”. Evenimentul a fost orga-nizat în cadrul Proiectului „Călăto-rie cu povesti”, finan^at de CentrulCultural Jude^ean Arad.Copiii au ras, au aplaudat si auîmprumutat din emotiile person-ajelor. Păpușile, atat de dragi tutur-or, au simbolizat comportamentepentru ca cei mici sa înve^e desprelume, despre via^a, despre ei sidespre cei din jurul lor. (Pr. Ardeuan
Florin Dan)Proiec;ie de film în ParohiaMinișDouă sute de copii din totjude^ul Arad, înso^i^i de părin^i, auparticipat mar^i la o proiec^ie gratu-ită de film organizată de ParohiaMiniș.A fost proiectat „The LionKing” („Regele Leu”), film situatpe locul șapte în topul celor maimari încasări din istorie.Pentru ca atmosfera să fie unade cinema, participan^ii au fostîntâmpina^i cu pop corn, suc șimulte alte delicii pe gustul celormici.Părintele Valentin Săvușca aavut ca ajutoare 15 adolescen^i vol-untari, cu care a rămas în colabo-rare în urma taberelor organizate deparohie.Printre cei care au făcut posibilevenimentul s-au numărat ConsiliulJude^ean Arad, Centrul CulturalJude^ean Arad, Primăria Ghioroc șiAsocia^ia Cetatea VoluntarilorArad. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Parohia finalizează în aceastăperioadă lucrările la centrul ei detineret, unde vor fi organizate activ-ită^i social-culturale cu tinerii și copii.Parohia Miniș este situată întreArad și Lipova și are ca hram săr-bătoarea Sfin^ilor Împăra^i Con-stantin și Elena. (Pr. Valentin
Săvușcă)Promo;ia 2001 a Facultă;ii de Teologie Ortodoxă din Arads-a reîntâlnit la 20 de ani de la absolvireJoi, 9 septembrie, a avut locîntâlnirea promo^iei 2001 a Fac-ultă^ii de Teologie Ortodoxă „Ilari-on V. Felea” din Arad.Catedrala Veche, locul unde șicei absen^i au fost prezen^iDupă Cursul Festiv, în duhde „Gaudeamus igitur”, am merspe jos până la Catedrala Veche,locul unde și cei absen^i au fostprezen^i. Au fost prezen^i în slujbade Tedeum și rugăciunea de mul^u-mire pentru toate binefacerile prim-ite de la Dumnezeu până în prezentși cei care din diverse pricini nu auputut ajunge; și au fost prezen^i, înSlujba Parastasului, Părin^ii Profe-sori trecu^i la cele veșnice, dar șicele două colege, Mariana și Emil-ia, care prin plecarea lor ne-auașezat doliul în suflete.Ca o binecuvântată încununare aacestei comuniuni, spre bucuriatuturor, din tronul Arhieresc, ne-avegheat părintește chiar Înaltpreas-fin^itul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, cel care în urmă cumai bine de două decenii ne-a fostprofesor de Istoria Bisericii Univer-sale. Ne-a vegheat și ne-a sădit însuflet gândul recunoștin^ei fa^ă decei care la un moment dat și-au pusamprenta în vie^ile noastre prin dis-ciplinele predate, prin sfaturi sauprin propriul exemplu….Promo^ia 2001 a Facultă^ii deTeologie Ortodoxă din Arad a spusPREZENT după 20 de ani.(sursa:glasulcetatii.ro)Întâlnire de 10 ani la Seminarul Teologic Ortodox din AradPromo^ia 2011 au făcut dinbucuria și emo^ia revederii la 10 anide la Absolvirea Seminarului Teo-logic Liceal Ortodox Arad sărbă-toare după sărbătoare.Așa cum era firesc, încă dindiminea^a zilei de 9 septembrie sem-inariștii au participat la SfântaLiturghie oficiată la Catedrala„Nașterea Sfântului Ioan Boteză-torul” din Arad. Slujba de Tedeumși rugăciunea de mul^umire fa^ă debinefacerile revărsate de Dumnezeuasupra lor atât în timpul cânddeschideau zilnic ușile Seminaruluide pe strada Academia Teologică,cât și în timpul scurs de la absolvireaacestuia, au fost săvârșite la fru-moasa Capelă a Seminarului.Într-o atmosferă prietenească,dar și a recunoștin^ei fa^ă de cei carei-au format în cei mai frumoși ani aivie^ii, absolven^ii prezen^i s-auașezat din nou în bănci și au răspunsprezent strigării catalogului de cătreprofesorii participan^i la întâlnire.Iar bucuria revederii a fost cuatât mai mare cu cât veștile au fostbune dinspre to^i colegii, fie că aufost prezen^i sau nu…(sursa: glasul-cetatii.ro)Poli;iștii arădeni au dăruit copiilor din mediul ruralghiozdane și rechiziteÎn aceste zile, premergătoareînceputului de an şcolar, poliţiştii

arădeni au achiziţionat şi dăruit maimultor copii, care provin din familiicu situaţie materială precară, ghioz-dane echipate cu rechizite, penare,instrumente de scris şi colorat.Acţiunea poliţiştilor arădeni esteparte integrantă a mai multorproiecte comune pe care Inspec-toratul Judeţean de Poliţie Arad ledesfăşoară de câţiva ani, în colabo-rare cu Arhiepiscopia Aradului.Pentru al doilea an consecutiv,poli^iștii s-au deplasat în jude^, pen-tru a facilita accesul la educa^ie celormai pu^in norocoși.Prin implicarea directă a con-ducerii Arhiepiscopiei Aradului,preoţii parohi din parohiile ortodoxeOdvoş şi Cruceni, au identificatcopiii care ar avea nevoie de sprijinmaterial, iar poliţiştii au achiziţion-at şi dăruit, ghiozdanele echipate cucele necesare.Începutul anului şcolar este unmoment important în viaţa noastră,fie că suntem copii, părinţi sau buni-ci, iar ,,freamătul” specific acesteiperioade îl simţim cu to^ii, indiferentde profesie.Am încercat să punem în ghioz-danele copiilor tot ceea ce ei aunevoie: penare cu instrumente descris, rechizite de toate felurile, darmai ales iubirea noastră faţă de ei, decare au atâta nevoie.Prin prisma activităţilor şi misi-unilor zilnice pe care le desfăşurămîn slujba comunităţii, dorim săamintim oamenilor că suntem parteintegrantă a ei.Nădăjduim că le-am făcut obucurie şi avem speranţa că vomcontribui activ la educarea şi for-marea lor ca buni elevi, viitori adulţiresponsabili, cu conduită civică şirespect faţă de lege.Începutul anului școlar 2021-2022 la Seminarul TeologicOrtodox din AradLa Seminarul Teologic Ortodoxdin Arad, ca și în celelalte unită^idin ^ară, anul școlar 2021-2022 a

început în ziua de 13 septembrie2021. Mai întâi a fost săvârșită slu-jba Te Deum de început de an șco-lar, de către P.Cuv. Părinte Dr.Iustin Popovici, consilier cultural încadrul Arhiepiscopiei Aradului, ală-turi de Pr. Prof. Dacian EmilianNan, Pr. Vlad Sergiu Sandu șiArhid. Călin Teuca, directorul Sem-inarului, în prezen^a Înaltpreasfin^i-tului Părinte Arhiepiscop Timotei șia reprezentan^ilor celor două uni-versită^i arădene.La finalul slujbei, P.C Protos. Dr.Iustin Popovici a citit mesajul Prea -fericitului Părinte Patriarh Daniel, dincare răzbate grija pentru sănătatea tru-pească și sufletească a elevilor înaceste vremuri pandemice.Protos. lect. univ. Dr. Nicolae M.Tang, reprezentatul Universită^ii,,Aurel Vlaicu” a adus în discu^ie fap-

tul că, deși suntem într-o zi de 13, nutrebuie să ne facem griji din aceastăpricină, deoarece sunt multe zile de13 care au avut un impact major învia^a Bisericii, amintindu-se ziua de13 septembrie 335 când a fost sfin^ităBiserica Sfântului Mormânt.Pr. Prof. Dr. Vasile Pop, repre -zentantul Universită^ii „VasileGoldiș”, a îndemnat pe elevi la maimultă responsabilitate și rugăciune,cu atât mai mult cu cât astăzi esteziua de prăznuire a Sfântului CuviosIoan de la Prislop, a cărui canon-izare s-a făcut prin aportul direct alÎntâistătătorului Eparhiei Arădene.Părintele Arhid. Călin Teuca arostit un cuvânt de bun venit tuturor,îndemnându-i pe elevi să nu uiteimportan^a alegerii pe care au făcut-o în via^a locale.Înaltpreasfin^itul Părinte Arhi -episcop Timotei a încununat acestasărbătoare prin cuvântul de îmbăr-bătare și binecuvântare pentru eleviiseminariști, pentru părin^i lor și pen-tru profesorii Seminarului, expri -mând rolul important pe care sluji-torii îl au în societatea actuală. (Pr.
Prof. Dacian Emilian Nan)Sfin;ire de troi;ă la Tabăra dela Căsoaia Tabăra de la Căsoaia aflată înadministrarea Consiliului Jude^ean

Arad a fost înzestrată și duhovnicesc.Mai cu seamă Praznicul Înăl^ăriiSfintei Cruci, 14 septembrie a anu-lui mântuirii 2021, a fost ziua încare la apus de soare, Tabăra de laCăsoaia aflată în latura nord-ves-tică a Mun^ilor Zarandului într-uncadru natural care poate fi asemă-nat ușor cu un col^ de rai, a devenitpentru câteva zeci de minute un locde împreună rugăciune pentru pre-o^ii și credincioșii care s-au adunatdin localită^ile din apropiere saudin zone mai îndepărtate veni^ipentru sfin^irea unei frumoaseTroi^e.Troi^a a fost ridicată cu binecu-vântarea Înaltpreasfin^itului PărinteArhiepiscop Timotei și a Preasfin^i-tului Episcop Vicar Emilian Crișan-ul, drept mul^umire adusă Lui Dum-nezeu pentru reușita primei edi^ii a

Taberei Creștine ”Tinere^e în Orto-doxie” – Căsoaia 2021, organizatăde către Asocia^ia Filantropia aArhiepiscopiei Aradului cu sprijin-ul Consiliului Jude^ean Arad, înperioada 17-21 august 2021, laaceastă tabără participând 186 decopii din mai multe parohii dincuprinsul Arhiepiscopiei Araduluiși ale cărei ecouri sunt încă vii șiproaspete în mintea tinerilor partic-ipan^i.Slujba de sfin^ire a Troi^ei s-asăvârșit în prezen^a domnuluipreședinte al Consiliului Jude^eanArad Iustin Cionca, a domnuluivicepreședinte Ionel Bulbuc în cal-itate de gazde și a numeroși credin-cioși veni^i din Parohia Semlacînso^i^i de domna primar Leti^iaStoian, precum și a unor tineri careau luat parte la Tabăra ”Tinere^e înOrtodoxie” și care au ̂ inut să revadălocul în care s-au bucurat în timpultaberei. Sfin^irea s-a săvârșit de cătreun sobor de nouă preo^i avându-l înfrunte pe Preacucenicul PărinteGligor Gheorghe -vicar eparhial, dinsobor au mai făcut parte P.C. PărinteFlavius Petcu^, protopop al Aradu-lui, Preacuviosul Părinte Protos-inghel Emanuel Cucu de la Mănă-stirea Feredeu, P. C. PărinteValentin Săvușcă de la ParohiaMiniș, P.C. Părinte Alin Pingică dela Parohia Arăneag, P.C PărinteGiani Achim de la Parohia Dud, P.CPărinte Florin Păiușan de la Paro-hia Târnova, și P.C Părin^i CrăciunFelician și Ciprian Tripa de la paro-hia Semlac. Răspunsurile liturgiceau fost date de către corul ParohieiSemlacLa finalul slujbei de sfin^irePreacucernicul Părinte Vicar Ghe-orghe Gligor a ^inut un bogatcuvânt de învă^ătură în care aexpus istoricul prăznuirii SfinteiCruci precum și semnifica^ia prac-tico- liturgică a înăl^ării unei Crucisau Troi^e, mul^umind mai apoigazdelor evenimentului și celorcare s-au ostenit cu donarea (cred-incioasa Pleșa Maria din Viena șicredinciosul Simeon Borteș dinSemlac), confec^ionarea, înăl^areași înfrumuse^area acestui semn albiruin^ei care este Sfânta și de via^ăfăcătoare Cruce. (Pr. Ciprian Cris-
tian Tripa)Arhiepiscopul Aradului a participat la ceremoniile dedicate eroilor de la PăulișSâmbătă, 18 septembrie 2021,Înaltpreasfin^itul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a partici-pat alături de autorită^ile arădene laceremoniile dedicate celei de-a 77-a comemorări a eroilor de la Păuliș,ce și-au pierdut via^a în bătălia pur-tată în zona Păulișului, în septembrie1944.Evenimentele au debutat cu oceremonie de depuneri de coroane și

jerbe de flori la bustul cpt. erou IoanFătu din Păuliș, apoi la CimitirulEroilor din Radna, unde Înaltpreas-fin^itul Părinte Timotei, dimpreunăcu un sobor de preo^i, a oficiat sluj-ba de pomenire a eroilor din Detaşa-mentul Păuliş şi a evocat martiriulelevilor Şcolii de Subofiţeri Radna.Următoarea oprire, în acest periplucomemorativ, a fost în cimitiruleroilor de la Radna, unde după slu-jba de parastas s-au depus jerbe deflori.Mai apoi la Biserica Ortodoxădin comuna Păuliş, Înaltpreas-fin^itul Părinte Timotei, înconju-rat de un sobor de preo^i, asăvârșit slujba parastasului înmemoria eroilor.După aceasta, manifestarea cen-trală a zilei a avut loc la Monumen-tul Eroilor de la Păuliş, aflat lângăDN7, unde s-a desfăşurat un cere-monial militar-religios, urmat deprezentări a ceea ce s-a întâmplat în1944, cuvântări ale oficialităţilor,depunere de coroane și un frumosmoment artistic prezentat de eleviidin Păuliș.În cuvântările rostite la acestemomente, Înaltpreasfin^itul PărinteTimotei a eviden^iat eroismul tiner-ilor elevi ai Școlii de Subofi^eri dinRadna, de acum 77 de ani.Ceremoniile s-au încheiat prindefilarea Gărzii de Onoare a Batal-ionului 191 de Infanterie Colonel„Radu Golescu”. (Protos. Iustin
Popovici)Proiectul ,,Icoane din sufletede copii” – Asocia;ia FilantropiaÎn perioada 18 septembrie 2021– 19 septembrie 2021 s-a desfășuratîn Arhiepiscopia Aradului proiectul„Icoane din suflete de copii”. Acestproiect vine în completarea Etapei aII-a a proiectului „Slujirea Ortodox-iei în pandemie”, denumită „Pictămsă ajutăm”, organizată de Arhiepis-copia Aradului.Proiectul s-a desfășurat cubinecuvântarea Înaltpreasfin^ituluiPărinte Timotei Seviciu, arhiepis-cop al Aradului, și la ini^iativaPreasfin^itului Părinte EmilianCrișanul, episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului.Proiectul „Icoane din suflete decopii” a fost implementat de Asoci-a^ia Filantropia a ArhiepiscopieiAradului, cu finan^are de la Consil-iul Local Municipal Arad, prin Cen-trul Municipal de Cultură Arad, încadrul programului „Proiecte deTineret, Învă^ământ și Recreative”,sesiunea I, 2021.Desfășurarea proiectului a avutloc în curtea Facultă^ii de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad. Aici s-au adunat copii, tineriși părin^i care, cu mult entuziasm,au pictat icoane pe sticlă. Partici-pan^ii au fost coordona^i de cătrepictorii Alin Pater și Karla Pater,ajuta^i de preo^ii și voluntariiprezen^i.Atelierul de pictură de icoane pesticlă s-a desfășurat în două zile. Înprima zi, participan^ii au făcut oschi^ă în creion a unei icoane, pe ofoaie albă de hârtie, apoi au copiatschi^a pe o hârtie de calc, după careau copiat schi^a, în oglindă, pe sticlă.În a doua zi, participan^ii au coloraticoanele pe sticlă, apoi au pusicoanele în rame. Pentru cei maimul^i dintre copii a fost prima expe-rien^ă și au mărturisit cu bucurie căvor mai participa la un asemeneaatelier de pictură.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Preo^ilor prezen^i, membri aiAsocia^iei Filantropia a Arhiepis-copiei Aradului, părintele GabrielStreulea, inspector pe problememisionare, părintele Sergiu Sandu,parohia Firiteaz, și părinteleValentin Săvușcă, parohia Miniș, lis-au alăturat părintele Mircea Pro-teasa, consilier economic, și părin-tele Florin Sirca, inspector școlarpentru religie.La sfârșitul atelierului de picturăto^i participan^ii au primit diplome șicartea „Iconarul – copilărie și sfin^e-nie”.Icoanele realizate la atelierul depictură „Icoane din suflete de copii”,împreună cu icoanele realizate înparohii, în cadrul proiectul „Pictămsă ajutăm”, vor fi expuse, de maimulte ori, la sfârșitul luniioctombrie. Prima expozi^ie va avealoc în data de 22 octombrie 2021 laPalatul Cultural din Arad (Filar-monica de Stat), în cadrul unui con-cert caritabil sus^inut de Corulpsaltic Sfântul Ioan Damaschin dinArad și Orchestra Rapsodia dinArad, iar alte expozi^ii vor avea locîn mai multe loca^ii din MunicipiulArad: Catedrala Arhiepiscopală,Catedrala Veche, Palatul adminis-trativ (Primăria), în perioada 24octombrie 2021 – 26 octombrie2021. La expozi^ii se vor facecolecte de bani pentru cazul feti^eidin Arad, Maria Băcanu, feti^ă de 3ani, diagnosticată cu cancer – Neu-roblastom stadiul IV, cu metastazeabdominale și în zona gâtului (detaliidespre caz găsi^i pe Pagina de face-book: Împreună pentru Maria Băcanuhttps://www.facebook.com/groups/186908430045536/?ref=share), dar șipentru alte cazuri sociale. Toateicoanele vor putea fi achizi^ionateîn schimbul unei dona^ii în bani pen-tru cazuri sociale. (Pr. Gabriel
Streulea)Slujbă de parastas pentruvrednicul de pomenirePărintele Ilarion V. Felea –ctitorul bisericii parohialeArad-ȘegaÎn Duminica după Înăl^area Sfin-tei Cruci, Parohia Arad-Șega I aîmbrăcat haine de sărbătoare, cin-stind prin rugăciune pe vredniciiînaintași, preo^i slujitori și bine-făcători ai bisericii parohiale.Înainte de finalul SfinteiLiturghii, soborul preo^ilor slujitori,Pr. Silviu Raul Pele, Pr. Dan Nico-lau, Pr. Silviu Faur, în frunte cuPreacucernicul Părinte AurelBonchiș- Paroh al Parohiei Arad-Șega I, au săvârșit slujba de parastaspentru vrednicul de pomenire PreotProf. Dr. Ilarion V. Felea-ctitorulBisericii Parohiale Șega, de la acărui trecere la cele veșnice s-auîmplinit zilele acestea 60 de ani. Ladesfășurarea rânduielilor liturgicecu acest prilej au participat unnumăr însemnat de credincioși aiacestei parohii prezen^i la Sfânta șiDumnezeiasca Liturghie. În cadrulcuvântului de învă^ătură a fost evo-cată personalitatea marcantă aPărintelui Prof. Dr. Ilarion V. Feleacare a înfiin^at și a pus bazele aces-tei comunită^i parohiale prin zidirealocașului de cult parohial dar în spe-cial pentru activitatea liturgică, pas-toral-misionară și filantropică deexcep^ie, consfin^ită în nou înfiin^a-ta Parohie Șega, căruia i s-a dedicatîntru totul, lăsând peste timp oamprentă vie a lucrării sale pastoral-misionare dar și administrativ-gospodărești.

Totodată, în contextul „Anului
omagial al pastoraEiei românilor de
pretutindeni și comemorativ al celor
adormiEi în Domnul; valoarea litur-
gică și culturală a cimitirelor” aufost pomeni^i și înaintașii preo^i, Pr.Demian Tudor, Pr. Emilian Ben^a,Pr. Axente Cadea și Pr. IoanHornea, trecu^i la Domnul, fiindsăvârșite slujba de parastas la loculde odihnă din cimitirele arădene, depreo^ii slujitori ai parohiei.Toate acestea au fost săvârșiteîn semn de pre^uire, de recunoștin^ăși dragoste pentru moștenireabogată, zestrea bisericească, cultur-ală și filantropică, implicareadeosebită în dezvoltarea comunită^iiparohiale de-a lungul timpului. (Pr.
Silviu Faur)Simpozion studen;esc-masteralla Facultatea de Teologie Ortodoxă din AradFacultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad a orga-nizat în zilele de 20-21 septembrie2021, un simpozion na^ional stu-den^esc-masteral. Simpozionul sedesfășoară subgenericul Provocările Bisericii în
mediul online. Tipologii pastorale
și atitudini misionare. Manifestareaacademică are loc sub egidaArhiepiscopiei Aradului și a Uni-versită^ii „Aurel Vlaicu” din Arad,printr-un proiect finan^at de Minis-terul Educa^iei Na^ionale.Lucrările simpozionului s-audeschis la ora 9.30, în aula Facultă^iide Teologie. La deschiderea festivăau luat parte Înaltpreasfin^itulPărinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, Dr.Ramona Lile, Rectorul Universită^ii„Aurel Vlaicu” din Arad, Pr. Prof.Univ. Dr. Cristinel Ioja, DecanulFacultă^ii de Teologie, profesori,studen^i și masteranzi ai Facultă^ii

de Teologie din Arad, precum și stu-den^i și masteranzi de la facultă^ilede teologie din ^ară, invita^i laaceastă manifestare…Tot în cadrul deschiderii festivea fost lansat și prezentat volumulsimpozionului studen^esc-masteralorganizat de către Facultatea deTeologie din Arad în anul 2020.Volumul întrunește studiile stu-den^ilor și masteranzilor participan^ila simpozionul desfășurat anul tre-cut, eviden^iind, totodată, implicareaFacultă^ii de Teologie din Arad înactivitatea de cercetare la nivelulstuden^ilor și masteranzilor.După deschiderea festivă auurmat sec^iunile simpozionuluiincluzând dezbateri, pauze de cafeași concluziile simpozionului.Manifestarea s-a bucurat de par-ticiparea studen^ilor și masteranzilorde la facultă^ile de teologie din Iași,Cluj-Napoca, Sibiu, Craiova, AlbaIulia și Oradea. (Protos. lect. dr.
Nicolae M. Tang)

Simpozion Interna;ional laȘcoala Doctorală de Teologiedin AradÎn zilele de 20-21 septembrie2021, Facultatea de Teologie Orto-doxă „Ilarion V. Felea” din Arad aorganizat, în premieră, un simpozioninterna^ional al Școlii doctorale deteologie, cu tema Societatea sub
asediu. SemnificaEiile credinEei Bis-
ericii în era pandemiei.Manifestarea se desfășoară subegida Arhiepiscopiei Aradului și aUniversită^ii „Aurel Vlaicu” dinArad, printr-un proiect finan^at deMinisterul Educa^iei Na^ionale și încolaborare cu Facultatea de Teolo-gie din Atena și cu Academia deTeologie Creștină din Varșovia.Lucrările simpozionului s-audeschis la ora 9.30, în aula Facultă^iide Teologie. La deschiderea festivăau luat parte Înaltpreasfin^itulPărinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, Dr.Ramona Lile, Rectorul Universită^ii„Aurel Vlaicu” din Arad, Pr. Prof.Univ. Dr. Cristinel Ioja, DecanulFacultă^ii de Teologie, Prof. Univ.Dr. Florentina Munteanu, DirectorulȘcolii Doctorale Interdisciplinare a

UAV Arad, profesori și doctoranzidin cadrul școlii doctorale arădene șide la celelalte școli doctorale deteologie din ^ară.În deschiderea manifestării Pr.Prof. Dr. Cristinel Ioja, DecanulFacultă^ii de Teologie, a adresatcuvânt de salut invita^ilor și partici-pan^ilor, subliniind că: „Acesteevenimente știin^ifice studenţeşti,care sunt deja integrate într-o tradiţiecare se actualizează anual, ilustreazăfaptul că: a) la Arad nu despărţimformarea studenţilor, masteranzilorşi, mai ales a doctoranzilor, de cerc-etarea ştiinţifică, de problematizareaşi identificarea răspunsurilor pas-toral-misionare ale Bisericii laprovocările lumii actuale; b) căîncercăm să creăm un ambient aca-demic al dezbaterilor şi schimbuluide idei teologice între studenţii dintoate Facultăţile de Teologie dinPatriarhia Română; c) că încercămsă deschidem tot mai mult pregătireaştiinţifică a doctoranzilor spre con-

tactul cu alţi doctoranzi din alte Fac-ultăţi de Teologie din ţară şi străină-tate”A urmat cuvântul Doamnei Dr.Ramona Lile, Rectorul Universită^ii„Aurel Vlaicu” și al Doamnei Prof.Univ. Dr. Florentina Munteanu,Directorul Școlii Doctorale Inter-disciplinare a UAV Arad. Din parteadoctoranzilor a vorbit Pr. Drd.Florin Gașpar. În încheierea festiv-ită^ii Înaltpreasfin^itul ArhiepiscopTimotei a adresat celor prezen^i uncuvânt de salut și de binecuvântare,aducând în discu^ie pandemia actu-ală cu provocările și urmările aces-teia, precum și grija Bisericii de aîntâmpina nevoile păstori^ilor ei.Tot în cadrul deschiderii festivea fost lansat și prezentat ultimulnumăr al revistei doctoranzilor Fac-ultă^ii de Teologie din Arad, Studia
Doctoralia.Prima sesiune a avut loc onlineși s-a bucurat de interven^ia Prof.Univ. Dr. Eirini Christinaki-Glaroude la Facultatea de Teologie dinAtena, precum și a Prof. Univ. Dr.Jerzy Ostapczuk de la Academia deTeologie Creștină din Varșovia.După interven^ia celor doi profesoria urmat prezentarea referatelor celorpatru doctoranzi, participan^i la sim-pozion.După deschiderea festivă s-audesfășurat sec^iunile simpozionuluiincluzând dezbateri, pauze de cafeași concluziile simpozionului.Manifestarea s-a bucurat de par-ticiparea studen^ilor doctoranzi dela școlile doctorale de teologie dinBucurești, Sibiu, Craiova, Alba-Iuliași Iași. (Protos. lect. dr. Nicolae M.
Tang)Aniversarea nun;ii de argint laCastelul Regal SăvârșinMarţi, 21 septembrie 2021,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a fostprezent la Castelul Săvârşin unde asăvârşit o slujbă de binecuvântarecu ocazia sărbătoririi Nun^ii deArgint a Majestă^ii Sale Margaretași a Principelui Radu.Chiriarhul arădean a fost însoţitde Protos. Dr. Iustin Popovici, con-silierul cultural al ArhiepiscopieiAradului şi parohul bisericii orto-doxe din Săvârșin, Pr. CălinMădăluţă.Tot cu acest prilej binecuvântat,Înaltpreasfinţia Sa a pus piatra detemelie şi a sfinţit o cruce pe colinade lângă heleşteul din Parcul RegalSăvârşin, locul unde se va zidi unparaclis de familie.În cuvântul rostit, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei a arătat căprilejul nunţilor de argint, sau de aurşi diamant, cultivă legăturile dintrecei înrudiţi sau cunoscuţi,favorizând împlinirile vieţii, maiales cele constituite din faptele buneîn slujba societăţii şi a lumii. Expe-rienţa însăşi a celor uniţi prin căsni-

cie se îmbogăţeşte ceea ce aduceaprecierea mariajului care devine şio garanţie pentru continuarealucrării obşteşti. La momentulsfinţirii locului pentru paraclis,Chiriarhul a apreciat lucrările înce-pute spre întregirea unei moşteniri,sfinţind crucea ridicată aici sprebinecuvântarea celor ce locuiesc saustau sub ocrotirea ei.La final, au fost exprimatetradiţionalele felicitări şi urări înrugăciune, pentru primirea ajutoru-lui ceresc.Ceremonia a avut un caracterprivat și s-a desfășurat în GrădinaAscunsă din Parcul Regal, înprezen^a Alte^ei Sale RegalePrincipesa Sofia și a dlui profesordoctor Dan Duda (ambii prezen^i lanunta din septembrie 1996, la Lau-sanne). (Prof. Cătălin-Iulian Dră-
gan)Rugăciune și hrană pentru beneficiarii Adăpostului denoapte din AradÎn seara zilei de 22 Septembrie,preo^i din cadrul Asocia^ieiFilantropia a Arhiepiscopiei Aradu-lui alături de membrele Club Lions2007 i-au vizitat pe beneficiariiAdăpostului de noapte din Arad,dăruindu-le posibilitatea serviriiunei mese calde, precum și bucuriade a primi alimente pentru maimulte zile.Preo^ii au rostit rugăciuni șicuvinte de suflet pentru aceștioameni cărora le sunt adresate atâtde rar cuvinte frumoase, aducândmultă bucurie în sufletele acestora.Beneficiarii Centrului sunt per-soane fără adăpost identificate pestradă sau în gări, persoane care și-au pierdut locuin^a din diversemotive și nu au resursele materialeși financiare necesare asigurăriicelor necesare. Aceștia nu benefici-ază de alte serivicii sociale careacordă găzduire, vârstnici abandon-a^i de propria familie și ale cărorresurse financiare și personale suntinsuficiente, tineri proveni^i din casede tip familial, foști de^inu^i, respinșide familie și lipsi^i de sprijinul soci-etă^ii. (Pr. Vlad – Sergiu Sandu)Corul psaltic ,,Sfântul IoanDamaschin” premiat laConcursul interna;ional demuzică sacră din PoloniaDuminică, 26 septembrie 2021,au fost anun^ate rezultatele Concur-sului Interna^ional de Muzică sacrădin Bialystok – Polonia.Printre participan^i s-a aflat și ungrup din România – Corul psaltic„Sfântul Ioan Damaschin” de laArad.Psal^ii arădeni au ob^inut locul altreilea în categoria „Coruri de paro-hie”.Corul „Sfântul Ioan Dmaschin”a fost înfiin^at în 2008, la ini^iativaunor elevi seminariști din Arad înfrunte cu elevul Daniel Alb, dindragoste de Dumnezeu și decântarea bisericească, notează pub-lica^ia locală Glasul Cetă^ii.În componen^a Corului psalticse găsesc preo^i, diaconi, studen^iteologi, elevi seminariști și tineri dindiferite domenii de activitate.Repertoriul grupului este formatdin cântări bisericești, bizantine șilocale, colinde și cântece patriotice.A sus^inut numeorase slujbe și con-certe în cadrul ArhiepiscopieiAradului, în Eparhiile învecinate darși în Diaspora, la Dortmund, Ulm,Augsburg, Gyula, Bătania, Viena,Praga. Continuare în pagina 8
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Miercuri, 1 septembrie – Asăvârșit Sfânta Liturghie în bisericaMănăstirii Arad-Gai, rostind uncuvânt de învă^ătură. La finalul aces-teia, Chiriarhul arădean a săvârșitSlujba de Tedeum la începutul anu-lui bisericesc și a rostit rugăciunea deînceput de an. A săvârșit o rugăciu-ne de binecuvântare la locul unde vafi noua clădire a Facultă^ii de Știin^eEconomice din cadrul Universită^ii„Aurel Vlaicu” din Arad.Joi, 2 septembrie – A dat uninterviu la Radio Trinitas legat deînceputul Anului școlar 2021-2022.Sâmbătă, 4 septembrie – Aparticipat la Gala Administra^ieiArădene, rostind un cuvânt adecvat.Duminică, 5 septembrie – Atârnosit biserica Parohiei Berechiu,săvârșind Sfânta Liturghie, predicafiind pusă sub titlul ,,Drept și dato-rie creștină” (cf. I Cor. 9, Matei 18).În cadrul slujbei, Înaltpreasfin^ia Saa săvârșit hirotesia  preotului parohAndrei Petrișor Slăv, întru iconomstavrofor, ca recunoaștere a merite-lor sale pentru lucrările de înfrumu-se^are și refacere a bisericii.MarMi, 7 septembrie – Asăvârșit slujba Vecerniei cu Litie înaltarul de vară din curtea MănăstiriiHodoș-Bodrog, rostind un cuvântde învă^ătură. A prezidat ședin^aPermanen^ei Consiliului eparhial.Miercuri, 8 septembrie – Asăvârșit Sfânta Liturghie în altarulde vară din curtea Mănăstirii Gai,predica fiind pusă sub titlul „Maicaluminii”(Filip 2, Luca 10).Joi, 9 septembrie – A dat uninterviu la  Trinitas TV legat depersonalitatea Episcopului EmilianBirdaș (1921-1996).Sâmbătă, 11 septembrie – Asăvârșit slujba Sfântului Botez pen-tru fiica teologului Andrei Melnic-zky, la Parohia Arad-Grădiște I.Duminică, 12 septembrie – Aslujit Sfânta Liturghie arhierească

de hram la Parohia Vladimirescu II,Protopopiatul Arad, predica fiindpusă sub titlul „Prefigurări ale Sfin-tei Cruci” (cf. Gal.6; Ioan 3). Lafinalul Sfintei Liturghii, s-a săvâ-rșit un Te Deum de mul^umire pen-tru toate binefacerile aduse deDumnezeu enoriașilor și PărinteluiParoh, la care s-a adăugat câtevacereri din Te Deum-ul pentru înce-perea noului an școlar. După slujbă,Chiriarhul arădean a vizitat șanti-erul de lucrări a noii biserici, undei s-au prezentat stadiul lucrărilor șietapele de construc^ie care vor maifi inteprinse în scopul finalizăriiacestora. 

Luni, 13 septembrie – Aparticipat la deschiderea AnuluiȘcolar 2021-2022 de la SeminarulTeologic Ortodox din Arad, rostindun cuvânt de binecuvântare pentruelevii seminariști și profesoriiSeminarului. A participat laîntâlnirea după 22 de ani a promo^iei1999 a Școlii de cântăre^i bisericeștidin Arad, rostind un cuvânt de bine-cuvântare.MarMi, 14 septembrie – Asăvârșit Sfânta Liturghie arhiereascăla Mănăstirea Feredeu,  predica findpusă sub titlul,,ÎnvăEătura prazni-cului” (cf. I Cor. 1; Ioan 19). Înseara zilei a săvârșit slujba Vecer-

niei și Acatistul Sfântului IerarhIosif cel Nou de la Partoș, Mitropo-litul Banatului, la Parohia Pâncota,Protopopiatul Lipova, rostind uncuvânt de învă^ătură adecvat. Dupăsăvârșirea vecerniei și a acatistului,a sfin^it o troi^ă (monument) dedicatpompierilor, care se află la interse-c^ia din fa^a garnizoanei.Miercuri, 15 septembrie – Asăvârșit Sfânta Liturghie arhiereascăde hram la Catedrala Mitropolitanădin Timișoara, unde se află racla cumoaștele Sfântului Ierarh Iosif celNou de la Partoș, Mitropolitul Bana-tului.Sâmbătă, 18 septembrie – Aparticipat la ceremoniile de evocareși comemorare a eroilor detașamen-tului Păuliș, la împlinirea a 77 deani de la eroicele lupte din septem-brie 1944, săvârșind slujba parasta-sului în memoria eroilor, și rostindun cuvânt de comemorare.Duminică, 19 septembrie – Asăvârșit Sfânta Liturghie în ParohiaArad-Centru, predica fiind pusă subtitlul  ,,Chemarea mântuitoare” (cf.Gal. 2; Marcu 8). La finalul SfinteiLiturghii, Chiriarhul arădean a săvâ-rșit Slujba Parastasului pentru Părin-tele Ilarion V. Felea, slujitor al Cate-dralei Vechi din Arad, la împlinireaa 60 de ani de la trecerea sa la celeveșnice.Luni, 20 septembrie – Aparticipat la simpozionul na^ionalstuden^esc-masteral desfășurat subgenericul „Provocările Bisericii înmediul online. Tipologii pastoraleși și atitudini misionare” organizatde Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad, rostindun cuvânt de binecuvântare.MarMi, 21 septembrie – A par -ticipat la simpozionul interna^ionalla Școala doctorală de teologie des-fășurat sub genericul „Societatea subasediu. SemnificaEiile credinEei Bise-ricii în era pandemiei” organizat de

Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad, rostindun cuvânt de binecuvântare.Tot înaceastă zi a fost prezent la CastelulSăvârșin unde a săvârșit o slujbă debinecuvântare cu ocazia sărbătoririiNun^ii de Argint a Majestă^ii SaleMargareta și a Principelui Radu. Cuacest prilej s-a pus piatra de temelieși s-a sfin^it o cruce pe colina delângă heleșteul din Parcul RegalSăvârșin, locul unde se va zidi unparaclis de familie.Miercuri, 22 septembrie – Aparticipat la lansarea căr^ii „Pedia-trie în pandemie” scrisă de DoamnaDoctor pediatru Simona Dumitru,care a avut loc în Sala Ferdinand aPalatului Administrativ, rostind uncuvânt de apreciere.Sâmbătă, 25 septembrie – Aparticipat la ședin^a de lucru a Sino-dului Mitropolitan întrunit la Reșe-din^a mitropolitană din Timișoara.Duminică, 26 septembrie – Asăvârșit Sfânta  Liturghie în biseri-ca Parohiei Arad-Bujac, predicafiind pusă sub titlul „Din tălmăcireaadâncului pescuirii minunate”(cf. IICor. 9; Lc. 5). După otpustul SfinteiLiturghii a săvârșit slujba de paras-tas întru pomenirea preotului martirIlarion V. Felea, întemeietorul paro-hiei Arad- Bujac, de la a căruimoarte martirică s-au împlinit, la 18septembrie 2021, 60 de ani, evo-când amintirea și personalitateaPărintelui Ilarion V. Felea.MarMi, 28 septembrie – Asăvârșit slujba de Tedeum, la Cate-drala Veche, cu ocazia revederiiabsolven^ilor promo^iei 2001 aSeminarului Teologic Ortodox dinArad, rostind un cuvânt de felicita-re pentru to^i absolven^ii.Joi, 30 septembrie – A prezidatședin^a Permanen^ei Consiliuluieparhial. Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinMitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Septembrie 2021

Urmare din pagina 7În anul 2014 a participat la Con-cursul Na^ional de Muzică bis-ericească „Tineri, lăuda^i pe Dom-nul!”, organizat de PatriarhiaRomână, unde a ob^inut premiul alII-lea. Din anul 2018, dirijorul Coru-lui psaltic este Părintele GabrielStreulea. (sursa: basilica.ro)Revedere după 20 de ani de la absolvirea SeminaruluiTeologic Ortodox din AradÎn ziua pomenirii Sf. IerarhAntim Ivireanul, absolven^ii pro-mo^iei 2001 a Seminarului Teolog-ic Ortodox din Arad, au răspunsprezent la o nouă strigare a cata-logului cu ocazia Revederii după 20de ani de la absolvirea cursurilorseminariale.Evenimentul a debutat cu ora dedirigin^ie în Aula Facultă^ii deTeologie Ortodoxă din Arad, înprezen^a absolven^ilor și a cadrelordidactice prezente în frunte cu Pr.Emil Roman – directorul Seminaru-lui Teologic Ortodox din Arad la

vremea absolvirii promo^iei 2001,respectiv Pr. Zaharia Iova – dirigin-tele acelei genera^ii de elevi semi-nariști.Fiecare absolvent, cu emo^ie înglas, și-a prezentat activitatea pro-fesională în cei 20 de ani, subliniin-du-se faptul că via^a familială a fostun punct de reper al fiecărui absolv-ent în devenirea și formarea acestu-ia. În prezen^a Înaltpreasfin^ituluiPărinte Arhiepiscop Timotei s-asăvârșit slujba de Tedeum, la cate-drala istorică a Aradului, mul^umindlui Dumnezeu în chip doxologic,pentru binefacerile care s-au revăr-sat de-a lungul timpului asupra sem-inariștilor de atunci. Șeful de pro-mo^ie, Pr. Sebastian Vândalac –consilier social-filantropic al Epis-copiei Devei și Hunedoarei a trans-mis un cuvânt de mul^umire Înalt-preasfin^itului Părinte Timoteipentru binecuvântarea dată laînceput de drum, dar și pentru road-ele culese astăzi.

Chiriarhul locului a încununatslujba de la catedrală cu un cuvântde felicitare pentru to^i absol-ven^ii, urându-le să rămână pe maideparte acei ostenitori, fie cleri-cali sau din alte ramuri de muncă,

de care Via Domnului are atâtanevoie, ducând pe mai departebunul nume și renume al Semi-narului Teologic Ortodox dinArad. Părintele Tiberiu Ardelean,lector la Facultatea de Teologie

Ortodoxă din Arad, absolvent alacestei genera^ii de seminariști, aoferit din partea celor prezen^i,Înaltpreasfin^itului Părinte Timo-tei un mănunchi de petale albe, caexpresie a dragostei și devota-mentului fa^ă de Întâistătătoruleparhiei Aradului. (Pr. Tiberiu
Ardelean)
CERCURI MISIONARE

În luna Septembrie au avut locCercuri pastoral-misionare în urmă-toarele parohii arădene:- Protopopiatul Arad: Arad-
Grădiște II; Comlăuș; Livada; Peci-
ca II; Sântana II; Socodor; Șiclău;
Vinga;- Protopopiatul Ineu: Dud;
Minișel; MoEiori; Răpsig;- Protopopiatul Lipova: Mono-
roștia;- Protopopiatul Sebiş: Bănești;
GurahonE;(mai multe detalii se află pe pagina

WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.arhiepiscopiaaradului.ro).
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