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SERIE NOUĂ PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Înaltpreasfinaitul Părinte Ioan,Arhiepiscopul Timișoarei și Mitro-politul Banatului, a primit Marai, 30noiembrie, de sărbătoarea SfântuluiApostol Andrei, ocrotitorul spiritualal României, titlul onorific de DoctorHonoris Causa al Universităaii deVest „Vasile Goldiș” din Arad.La ceremonia decernării, des-fășurată în Aula „Cicio Pop” a uni-versităaii arădene, au participat prof.univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rec-torul Universităţii de Vest „VasileGoldiş”, Înaltpreasfinaitul Părinteconf. univ. dr. Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului și membru fondator aluniversităaii, Preasfinaitul Părinteconf. univ. dr. habilit. EmilianCrișanul, Episcop-vicar al Arhiepis-copiei Aradului, membri ai SenatuluiUniversităaii de Vest „VasileGoldiș”, personalităţi teologice, cul-turale şi ştiinţifice, consilieri,reprezentanai ai autorităailor locale șijudeaene, studenţi şi cadre didacticede la diverse universităţi din Arad șiTimișoara.În cuvântul său, prof. univ. dr.Coralia Adina Cotoraci, rectorul Uni-versităţii de Vest „Vasile Goldiş” asubliniat: „Înaltpreasfinaitul PărinteIoan, Arhiepiscopul Timișoarei șiMitropolitul Banatului este una din-tre marile personalităai ale spiritual-ităaii românești contemporane. Esteun spirit constructiv care a înaelesrolul Bisericii în întărirea spiritual-ităaii umane și înnobilarea cunoșt-inaelor. Este mereu prezent printrecredincioșii din întreaga eparhie pecare o păstorește și urmărește ca, prin

dragostea și spiritul de jertfă al cred-incioșilor, să păstreze valoarealocașului de cult intrate în patrimo-niul spiritual al românilor și să facădin Biserică o instituaie vie, luptă-toare pentru creșterea sufletelor,cooperarea rodnică și întărirea soli-darităaii umane. În contextul celorprezentate și al fericitului momentaniversar recent, împlinirea vârsteide 70 de ani, Senatul Universităaii deVest „Vasile Goldiș” din Arad con-sideră care un privilegiu deosebit dea cinsti complexa personalitate aÎnaltpreasfinaiei Sale, prin conferireatitlului de Doctor Honoris Causa,pentru serviciile aduse culturii și spir-itualităaii românești, pentru impli-

carea care te îndeamnă să-l urmezi înactivităai binecuvântate de Dum-nezeu și pentru înălaarea omului petrepte de moralitate și cultură. Suntdeosebit de onorată că, începând deastăzi, Înaltpreasfinaia Sa se numărăprintre laureaaii acestui prestigios titluși că face parte din comunitatea noas-tră academică”.În continuare, ÎnaltpreasfinaitulPărinte Timotei a creionat personal-itatea Întâistătătorului MitropolieiBanatului, evidenaiind diverseaspecte legate de activitatea pastoralăa Arhiepiscopului Timișoarei. Larândul său, Preasfinaitul Părinte Emil-ian Crișanul l-a descris pe Înalt-preasfinaitul Părinte Mitropolit Ioan

ca fiind „un ctitor de eparhie și deRomânie”: „Înaltpreasfinaitul PărinteMitropolit Ioan este ctitor de eparhie,prin organizarea și păstorirea rodnicăa Episcopiei Covasnei și Harghitei(1994-2014), dar și centre culturale,de publicaaii creștine și românești, demuzee (spaaii ale istoriei neamuluiromânesc) și a Universităaii de varăde la Mănăstirea Izvorul Mureșului.În toate spaaiile ctitorite a îmbinatarmonios învăaătura Sfintei Evanghe-lii, cu Tradiaia Bisericii și cu istoria șiliteratura poporului român”.Laudatio la acordarea titlului deDoctor Honoris Causa Înaltpreas-finaitului Părinte Mitropolit Ioan afost citit de preotul conf. univ. dr.

Vasile-Ioan Pop, directorul Departa-mentului pentru Pregătirea Person-alului Didactic, Facultatea de ȘtiinaeSocio-Umane și Educaaie Fizică șiSport, din cadrul Universităaii deVest „Vasile Goldiș” din Arad.După primirea titlului onorific deDoctor Honoris Causa, Înaltpreas-finaitul Părinte Ioan a susainutprelegerea „Cultura, candelea nea-mului”, subliniind că: „Identitateanaaională se păstrează prin cultură,cultura fiind ogorul unde cresc florileunui neam. Cultura este mintea unuineam. Avem, ca naaie, atâta mintecâtă cultură avem. Toai cei ce astăzisuntem chemaai la lucrarea minaiineamului, avem datoria sacră de aface tot ce ne stă în putinaă, ca o pică-tură din sudoarea minaii noastre să opunem în candela culturii, ca aceas-ta să rămână întru dăinuirea neamu-lui nostru românesc”.Moderatorul evenimentului a fostconf. univ. dr. Paul Freiman, președ-intele Senatului Universităaii „VasileGoldiș” din Arad.În cadrul ceremoniei, Grupulcoral „Procord” din Arad, dirijat depreotul dr. Tiberiu Ardelean, a cântatGaudeamus Igitur, interpretând, toto-dată, și un buchet de colinde, armo-nizate de renumiai compozitoriromâni, prin intermediul cărora autranspus auditoriul în atmosfera feer-ică și duhovnicească, plină debucurie și emoaie sufletească, ce car-acterizează sărbătoarea NașteriiDomnului. Diac. Răzvan FibișanContinuare în pagina 3

Mitropolitul Banatului a primit titlul de Doctor Honoris Causaal Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad

Cimitirul este locul de odihnăunde se îngroapă trupurile celor ce auadormit întru Domnul. El este depo-zitul unde se păstrează trupul, până laînvierea și judecata cea de apoi. Eleste sfânt, fiindcă și trupul creștinuluieste, sfinait prin rugăciune și faptebune, ca o Biserică a Duhului Sfânt (ICor. 3, 16-17). De aceea, marepomană face, cel ce dăruiește loc pen-tru îngropare, îngrijește morminteleși le respectă, fiindcă între sutele șimiile de răposaai, se vor găsi și unnumăr mare de sfinai și sfânt este totcel ce s-a mântuit de păcate (Tobit 1-4). Toai aceștia sunt prietenii lui Dum-nezeu (Iacob 2-23) și se vor ruga pen-tru cei ce-i iubesc, răspunzând laiubirea celor de pe pământ (Apoc.14,3-14). În cimitirul creștin trebuie săse îngroape numai cei ce au credinaa șinădejdea învierii și a dreptelorrăsplătiri și au slujit Domnului cu dra-goste și dreaptă credinaă. În cimitirulcreștin nu se pot îngropa: necreștini,eretici, cei ce au murit nebotezaai, deșiau făgăduit că se fac creștini și sinu-cigașii de bună voie.

· ApariLia cimitirului înBiserica primară
Locurile unde se înmormântautrupurile creştinilor au fost considera-te ca având, încă din primele deceniicreştine, caracter de „locus sacer”. Pri-mul motiv pentru care au fost şi suntconsiderate „sacre” rezultă din aceeacă trupurile creştinilor, care au primitîn viaţă harul Sfintelor Taine şi ierur-gii, după ce au fost pregătite cu multăgrijă de către persoane evlavioase,sunt apoi depuse cu deosebită grijă înlocul „de odihnă”, spre a aştepta Învie-rea cea de obşte.O a doua motivaţie pentru care,în creştinism, mormântul este „locussacer” vine din funcţia lui liturgică,de „cvasi-sanctuar ”. La mormânt, seadună ritmic familia defunctului, careinvită preotul pentru a săvârşi slujbede pomenire. Pentru creştini, mor-mintele membrilor răposaţi din fami-lie sunt socotite locuri de aşteptare aÎnvierii celei de obşte şi locurile undecei rămaşi încă pe pământ îşi aurădăcina vieţii („radix vitae”). Înaceastă cheie a înflorit o adevărată

teologie a Învierii, proprie creştinis-mului, bazată pe cultul celor adormiţi.În creştinism, cultul celor adormiţise întemeiază pe adevărul de nez-druncinat al Învierii Domnului şi pemarea evlavie pe care au avut-o cre-ştinii încă din primii ani de la înteme-ierea Bisericii, la Cincizecime (Fapte2, 1-12; 38-42), faţă de MormântulDomnului (Matei 27, 59-60; Ioan 19,

40-42) şi de mormintele SfinţilorApostoli şi ale primilor martiri. Aces-tea sunt primele sanctuare creştine,locuri de pelerinaj şi de rugăciune. Totdin secolul I, creştinii au acordat cin-stire şi mormintelor membrilor fami-liilor lor. Trupurile creştinilor adormiţierau înmormântate la început, în afaraoraşelor şi satelor, de-a lungul drumu-rilor, pe terenuri care aparţineau unor

oameni avuţi ori, în cimitire publice,păgâne. Cele mai vechi morminte cre-ştine, datând din secolul I, au fost des-coperite în Ierusalim şi în cuprinsulŢării Sfinte, fiind săpate în stânci sauîn pereţii verticali ai muntelui, subforma unor mici încăperi paralelipi-pedice, numite „cubiculum”.Pr. Dr. Florin Ioan GașparContinuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1Tot săpate în perete vertical, dar canişte nişe subterane, sunt mormintelecunoscute sub denumirea de „locussepulturae”; au fost cel mai des folo-site, în special în Orientul creştin. Dinperioada imediat următoare dateazămormintele boltite, numite „arcoso-lii”, care sunt de sorginte siriană, dars-au răspândit în diverse zone de peteritoriul Imperiului Roman (nordulAfricii, sudul Italiei, Malta, Sicilia),până spre finalul secolului al II-lea.Extrem de interesantă este coexis-tenţa mormintelor creştine cu celepăgâne în cimitire păgâne. Aceastărealitate din necropolele romane desecol I şi II d. H., se întemeia pe anti-ca „Lege a celor XII Table” care, cupeste cinci secole mai înainte, con-semnase în scris cutuma „hominemmortuum in urbe neve sepelito neveurito”. Uneori, chiar şi trupurile mar-tirilor răpuşi de primele persecuţii,precum cele ale lui Nero (64-67) sauDomiţian (96), şi-au găsit odihnă înastfel de cimitire păgâne. De exemplu,moaştele Sf. Petru au fost depuse cuevlavie în necropola romană de pecolina Vaticanului, iar moaştele Sf.Pavel au fost rânduite la început într-un cimitir de pe Via Ostia. În secolele IV-VI, peste acestemorminte de mucenici aveau să seconstruiască „martirii”. Acestea eraucapele sau bisericuţe zidite spre cin-stirea şi pomenirea respectivilor mar-tiri. Aici, în zilele de comemorare sesăvârşeau slujbe de pomenire a cre-

ştinilor adormiţi şi slujbe de venera-re a acelor sfinţi. În jurul „martiriilor”,cu timpul s-au săpat mormintele altorcreştini şi astfel, în mijlocul marilornecropole păgâne au apărut arii sauparcele bine definite, cu mormintecreştine. Primele menţiuni despreacestea le dă Origen, care arată căcimitirul din Alexandria începutuluide secol III avea un caracter mixt,întrucât cuprindea şi morminte păgâne,şi morminte creştine. Tertulian con-semnează în plus că, în cimitirul dinCartagina, în aceeaşi perioadă existau„areae sepulturarum nostrarum”.Cimitirele creştine s-au înfiinţatori prin încreştinarea unor cimitireantice, păgâne - ca în cazul cunoscu-telor „peşteri ale grecilor” din insula

Cipru -, ori prin extinderea parcelelorcreştine până la a cuprinde, pe de-a-ntregul, cimitirul păgân respectiv.Uneori, un episcop local, un stareţ alunei mănăstiri, un nobil credincios,întemeiau cimitire creştine noi şiacesta este un caz fericit, întrucâtmormintele nu moşteneau însemnepăgâne, ci dintru început erau preg-ătite minuţios, în spirit creştin. Primulcimitir creştin, atestat de săpăturiarheologice, era situat pe Via Appiaşi datează de la finele secolului al II-lea. A rămas în conştiinţa creştinădrept „cimitirul lui Callist”, Episco-pul Romei, care l-a preluat de la Epis-copul Zefirinus şi l-a administrat ovreme, până când a fost martirizat laanul 222.

· SemnificaLia liturgicăși culturală a cimitirelorortodoxe în trecut și în prezent
Creştinul trebuie să priveascăcimitirul nu ca pe „un loc al morailor”sau ca pe „cel mai înspăimântător șimarginal spaaiu din raza unei comu-nităai”, ci să aibă în vedere că repre-zintă o busolă spre viaţa veşnică,spune părintele Stăniloae.Cimitirul este lecaia vie desprecum să ne trăim viaaa, dar mai alesdespre cum să nu o trăim. E catalogulreușitelor și eșecurilor înaintașilornoștri, e busola prezentului spre înve-șnicire. Mai mult decât orice loc, cimi-tirul este un loc al aducerii aminte,precizează pr. Liviu Vidican Manci.Cimitirul nu este doar o expresie a tre-cutului, ci și o imagine a viitorului,nu este doar un loc al tăcerii, al cruci-lor mute ce vorbesc doar când le citeștinumele înscrise, ci și al reflexiei, alintrospecaiei, al dialogului, al frămân-tării interioare.Cei îngropaţi în cimitir au fost canoi, iar plecarea lor din această lumea generat tristeţe. Însă prin moarte seajunge la Înviere! Când au plecat laDomnul i-a durut pe cei ce au plecat,ne-a durut pe noi cei de un neam cuei, care am rămas și i-a durut pe cei cenu erau de un neam cu noi. Despărai-rea sufletului de trup este un processfâșietor, nedorit, dar necesar. Și așaeste! Dar învierea este balsamul. Însăcimitirul conservă memoria celui care

a plecat. „E memoria colectivă inac-tivă în ea însăși, dar activă în cei careau rămas”, spune părintele Stăniloae.Cimitirul e icoana perisabilităaiifirii umane, amestecată cu dorul celorrămași, amplificată de recunoștinaaacelorași văduviai sau de paloareamormintelor ale căror nume șterse,odinioară împodobite și lucrate cuaur, nu mai înseamnă nimic pentrutrecători. De aceea exclama poetul,„nu mi-e frică de moarte, ci de veșni-cia ei” (Alexandru Vlahuaă, Dinprag).Clericul se foloseşte de etimologiacuvântului (κοιμητήριον, ου (τὀ), locde dormit, dormitor, pentru a argu-menta că cimitirul trebuie perceput caun locaş al somnului, din care doarCreatorul ne va striga spre trezire ase-meni unui părinte ce-și trezește dimi-neaaa copiii. Cimitirele trebuie să fieîngrijite și respectate, deoarece suntprintre cele mai sacre locuri dintr-ocomunitate. Locul e unul sacru, iarrăspunsul stă tocmai în cei ce suntîngropaai acolo. Trupurile celor înmor-mântaai au fost înainte sfinaite, prinBotez, Mirungere, Euharistie și princelelalte Sfinte Taine. Că au devenitsau nu sfinai, nu știm, dar știm că înTradiaia ortodoxă, așa cum spune PSTeofil de Iberia, nu cădim doar icoa-nele și biserica, ci îi tămâiem pe oame-nii prezenai. Îi tămâiem pentru că suntsfinaiai și pentru că trupul lor este valo-ros. Mai mult decât atât, cu mirul cucare se sfinaește biserica se sfinaește șiomul prin Mirungere.
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Cimitirul Sfintei Mănăstiri Hodoș-Bodrog.Reper spiritual și istoric
Impresionanta istorie și tradiaie aSfintei Mănăstiri Hodoș-Bodrog, dinEparhia Aradului, cuprinde, ca parteintegrantă, și cimitirul, locul undemonahii își dorm somnul cel de veciîntru așteptarea învierii celei de obște.După etimologia cuvântului cimi-tirul are legătură cu somnul, moartea înesenaa ei fiind văzută ca un somn, potri-vit credinaei ortodoxe. Dar, pe lângălocul de odihnă veșnică, cimitirul maieste pentru monahi loc de reculegere șide contemplare. Aici monahul con-templă zădărnicia vieaii pământești decare el s-a dezlipit odată cu primirea„îngerescului chip”.Primul cimitir al mănăstirii s-a con-stituit în jurul bisericii centrale, dupătradiaia monastică românească. Acestlucru este demonstrat de săpăturilearheologice întreprinse în anii 1980.Cu acest prilej s-au descoperit mai multde zece morminte cu oseminte întregiși cu artefacte specific monahale, înjurul vechii bisericii, construită în adoua jumătate a sec. XIV. La fel, mor-minte s-au descoperit și în pronaosulbisericii, iar sub cupla centrală a nao-sului există o criptă unde se găsesc maimulte oseminte ale monahilor, proba-bil stareai sau chiar episcopi. Pe laturade miazăzi, în exteriorul bisericii cen-trale se află o piatră funerară datânddin anul 1705, cu inscripaie în limbaslavonă și un monument funerar înformă de inimă, cu o inscripaie în limbagreacă „ieromonah Metodie”, ambeledin piatră.Cimitirul actual al mănăstirii, situatîn afara incintei mănăstirești, îl putemdata din a doua jumătate a sec. alXVIII-lea, deși monumentele funeraredin piatră nu coboară sub anul 1900.

Din motive istorice, considerăm că întimpul administraaiei sârbești cimitiruls-a stabilit pe locaaia actuală, monahiinemaifiind înmormântaai în jurul bise-ricii sau în interiorul acesteia.Un monument funerar deosebiteste capela episcopului Iosif Goldiș(1836-1902), care a păstorit EparhiaAradului între anii 1899-1902, con-struită în anul 1902, în stil neoclasic, lamoartea acestuia. Trupul înaltului pre-lat s-a odihnit în această capelă pânădupă anul 1962, când osemintele luiau fost exhumate și reînhumate în crip-ta episcopală de sub altarul de vară almănăstirii, construit în anul 1935.Un alt episcop al Araduluiînmormântat în cimitirul mănăstirii esteepiscopul Grigorie Comșa (1889-1935), care a păstorit Eparhia Araduluiîntre anii 1925-1935, cu un frumosmonument funerar în marmură albă deMoneasa, care și el este exhumat dincimitirul mănăstirii și reînhumat încripta episcopală, tot în aceeașiperioadă. Procesul de reînhumare esteiniaiat de vrednicul de pomenire,Patriarhul Teoctist, care în anul 1962este ales ca episcop al Aradului.Cripta episcopală este locul deodihnă și pentru episcopul AndreiMagieru (1891-1960), care va fi înhu-mat direct în acest loc în anul 1960 șicare a păstorit Eparhia Aradului întreanii 1936-1960, iar în anul 1984 vadevin loc de odihnă și pentru episcopulVisarion Aștileanu (1914-1984), care apăstorit Eparhia Aradului între anii1973-1984. Astfel că, MănăstireaHodoș-Bodrog devine necropolă pen-tru episcopii Aradului din sec. XX.Cimitirul mănăstirii mai adăposte-ște și mormintele unor stareai de la sfâ-

rșitul sec. XIX și prima jumătate a sec.XX: Arhip Munteanu, răposat în anul1905, starea între anii 1891-1895;Augustin Hamsea (1849-1916), pro-fesor de teologie și director al Institu-tului Teologic-Pedagogic din Arad, sta-rea între anii 1895-1916, personalitateculturală și politică a Aradului înaintede Marea Unire; Ilarion Iova (1882-1953), starea între anii 1949-1951 și

Iulian Nicoară (1907-1981), duhovnical Academiei Teologice din Arad(1941-1943) și starea între anii 1943-1947; 1951-1953.Ultimul starea al mănăstirii ador-mit în Domnul, care a condus Mănăsti-rea Hodoș-Bodrog într-una din celemai grele perioade ale ei, perioadacomunistă (1965-1991), este Arhi-mandritul Timotei Iftimie (1917-1991),

înhumat și el în cripta de sub altarul devară al mănăstirii.Tot în cimitirul mănăstirii își dormsomnul și câteva personalităai locale dinsânul Bisericii și al Școlii: învăaătorulconfesional Simion Popovici (1882-1918); profesorul și istoricul PavelBerariu (1911-1999) și profesorul deteologie pr. dr. Petru Deheleanu (1909-1979), împreună cu familia sa, profesorla Academia Teologică din Arad, unuldintre cei mai cunoscuai misiologi șisectologi din teologia românească a sec.XX. Osemintele acestuia, dimpreunăcu ale soaiei și fiului, au fost exhumatedin Cimitirul Pomenirea-Arad și așe-zate în cimitirul Mănăstirii Hodoș-Bodrog, de către conducerea ParohieiArad-Centru, la data de 7 mai 2019.Cimitirul Mănăstirii Hodoș-Bodrog rămâne un reper istoric șiduhovnicesc pentru istoria EparhieiAradului, pentru istoria bisericeascănaaională și, în speaă, pentru istoriaacestui loc binecuvântat. Prin perso-nalităaile ecleziastice și laice înhumateaici, cimitirul și cripta mănăstirii rămânurme ale trecutului și mărturii pentruviitor, spaaii sacre de comemorare șide actualizare a istoriei și vieaii duhov-nicești din acest loc.Scurta evaluare istorică, culturală șiduhovnicească a Cimitirului Mănăsti-rii Hodoș-Bodrog se dorește a fi oactualizare a istoriei locului acestuia șia personalităailor care au activat înaceastă parte de aară, o împrospătare amemoriei colective, mai ales în acest andeclarat de patriarhia Română ca „Anulcomemorativ al celor adormiai în Dom-nul; valoarea liturgică și culturală acimitirelor”.Protos. lect. dr. Nicolae M. Tang
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Mitropolitul Sava Brancovici esteunul dintre ierarhii de seamă pe care i-a avut Biserica noastră Ortodoxă. Fiindun erudit al vremii, reușește să treacăpeste obstacolele ce-i apar în cale și îșiorânduiește căi de acces către marilepersonalităai din acea vreme. De tânăr, este nevoit să acceptemoartea câtorva membrii ai familieicare au fost curmaai datorită epidemieide ciumă. Aici se numără tatăl său șicâaiva fraai, lăsând o mare goliciune însânul familiei. Pe când a fost ales ca protopop alIneului, nori negri s-au abătut din nouasupra lui Sava Brancovici, care a aflatla întoarcere că soaia sa a trecut la celeveșnice în ziua hirotoniei sale iarmama sa se călugărise între timp. Cu inima rănită, dar cu credinaa înDumnezeu, Simion Brancovici, dedicăîntreaga sa viaaă, Bisericii și lui Dum-nezeu, pentru a continua activitateamisionară ce i-a fost încredinaată.Ca protopop al Ineului, săvârșeșteo bogată activitate pastorală atât pe pla-nul transmiterii credinaei cât și în ceeace privește punerea în bună rânduială aparohiilor pe care le avea sub jurisdi-caie, mai ales că apăruse atunci sectacalvinismului în rândul credincioșilor.Viaaa bisericească din Ardeal, nuera tocmai favorabilă la acea vreme, iarpresiunile și persecutările prilejuite deprincipe, l-au făcut pe MitropolitulDaniil II al Bălgradului să se retragădin slujirea episcopală, lăsând liberscaunul mitropolitan.Datorită vieaii sale exemplare, și acaracterului său puternic, soborul pro-topopilor întrunit la Alba-Iulia, l-a alesîn unanimitate pe protopopul Simion alIneului în demnitatea de Mitropolit alcetăaii Bălgradului. În Transilvaniadomnea Principele George al II-leaRakoczy care îl cunoștea pe noul ales,căruia îi întocmește o scrisoare derecomandare către Voievodul Con-stantin Basarab, ca să se ocupe decălătoria în siguranaă până în vecheacetate a Constantinopolului, unde tre-buia să primească hirotonia în treaptade episcop conform rânduielii. Dato-rită pericolului prilejuit de călătoriaanevoioasă, și mai ales de ameninaări-le cotropitorilor turci care nu vedeau cuochi buni hirotoniile episcopilor arde-leni în vechea cetate creștină de pemalul Bosforului, Constantin Vodăhotărăște ca protoiereul Simion să fiehirotonit în aară.La 14 Septembrie 1656, tânărulpreot este tuns în monahism sub nume-le de Sava și hirotonit în treapta deepiscop la Mitropolia din Târgoviștefiind înconjurat de episcopi români,sârbi și greci, și are prilejul să săvâ-rșească Sfânta Liturghie și la Bisericade la Curtea Domnească în prezenaaDomnului `ării Românești. După săvârșirea celor trebuincioa-se cu privire la sărbătoarea hirotonieisale, noul episcop pleacă spre loculunde avea să păstorească, fiind primitla sosire cu litie și frumoase cântări

bisericești, apoi dus în procesiune pânăla catedrala unde va avea loc înscău-narea. Toai soldaaii de confesiune orto-doxă erau aliniaai la venirea episcopu-lui, așteptând un semn de la principepentru a porni războiul împotriva Polo-niei, marcând astfel că viaaa din Tran-silvania era pe atunci în clocot. Imediat după ce este întărit și con-firmat în demnitatea de arhipăstor alBălgradului, la 28 Septembrie 1656, decătre George II Rakoczy, vlădica Savadă dovadă de bun chivernisitor. Elreușește să obaină jurisdicaie teritorialămult mai mare decât înaintașii săi, ast-fel că în timpul domniei lui AcaaiuBarcsai, atinge cote maxime, fiindmitropolit peste ainutul Făgărașului,Maramureșului, Bihorului, Zărandu-lui și Severinului. Cu acest prilej reușe-ște să scape preoaii de dările ce erauobligaai să le plătească. Odată cu instalarea la cârma Tran-silvaniei a principelui Mihail Apaffi,arhipăstorul Sava pierde `inutulFăgărașului și reîncep presiunile decalvinizarea a poporului român. Mitro-polia este incendiată și jefuită de douăori între anii 1658-1660 de către tătariși turci. Sava II Brancovici este nevoitsă facă o călătorie în Rusia pentru acăuta sprijin și ajutor financiar în per-soana `arului Alexie MihailoviciRomanov de la care obaine 200 deruble în soboli, diferite daruri și prile-jul de a beneficia tot la șapte ani demilostenie din partea lui. Mihail Tofoi, preotul calvin de lacurtea principelui s-a folosit de niștestudii aduse de la Universităaile dinWittenburg și Anglia pentru a facepropagandă confesiunii sale cât Savaera plecat. Întors acasă, se confruntă cu o seriede probleme și învinuiri. Este acuzat căar fi complotat pentru detronarea prin-cipelui și pentru organizarea unuirăzboi sfânt. O ipoteză care ar susainecă vlădica ar fi propus la Moscovanecesitatea organizării unei Cruciadeeste consemnată de istoricii NicolaeIorga și Ioan Lupaș care ne pun laîndemână scrisoarea episcopului adre-sată `arului.Prin decretul eliberat în 20Februarie 1669, a început prigoanaîmpotriva arhiepiscopului Sava, fiindprivat de drepturile sale. În 14 iunie1674 se încearcă combaterea unităaiisacramentale a credincioșilor ortodocșiprin faptul că Biserica de Răsărit dinArdeal este obligată să treacă subascultarea episcopului calvin Tisza-bescsi Gaspar, iar toate demersurile șiactivităaile eclesiale nu se mai pot facefără aprobare din partea lui.Vrednicul nostru Mitropolit nu s-alăsat ușor intimidat de împresurărilela care a fost supus, și nici o clipă nu astat pe gânduri că va respecta decizii-le conducerii Transilvănene, ba maimult de atât, a continuat să-și exercitelucrarea pastoral-misionară fără să seîntrebe de superintendentul calvincerându-i vreo permisiune. 

Pe lângă acestea, vlădica Bălgra-dului a întrunit la Alba-Iulia douăSinoade în anul 1676, în care a încer-cat să reîntoarcă credinaa ortodoxă laadevăratul ei izvor și la dogmele purortodoxe. În aceste sinoade, el a com-bătut diferitele superstiaii care se infil-traseră în popor cu privire la exercita-rea serviciului religios din cadrulBotezului, Cununiei, și Înmormântării.Pe lângă acestea a precizat care suntîndatoririle clerului superior conștien-tizând faptul că un personal clericalbine pregătit va menaine credinaa pelinia de plutire.De remarcat este faptul că episco-pul Sava este unul dintre primii ierarhiai Bisericii noastre care s-a preocupatîn mod special de catehizarea tinerilor,fapt confirmat și de I. D. Sandu înscrierile sale. Cu acest prilej, după ter-minarea serviciului religios, tinerii suntinstruiai de preotul paroh cu cele alescrierii și ale cititului dar și cu memo-rarea câtorva învăaături de credinaă. Întâistătătorul Bisericii Ardeleneemite o serie de îndrumări către cre-dincioșii săi pe care îi îndeamnă să seîndeletnicească cu rugăciunea și cupostul. Îi sfătuiește să înveae Rugăciu-nea Domnească, Simbolul de Credinaăși Decalogul pentru a putea cunoaștecredinaa și a nu cădea pradă calvinilor. De scos în evidenaă este și faptul căvlădica s-a preocupat și de introduce-rea limbii române în cult, chiar dacă aavut o serie de acuzaaii nefondate cumcă ar fi adus preoai sârbi pentru ainfluenaa pe români. Lupta de intro-ducere a limbii române în slujbelebisericești nu a fost tocmai ușoară,deoarece a fost nevoit să aină ascunsătipografia tocmai pentru faptul că nudorea să fie obligat de episcopul calvinși de principe să tipărească cărai deînvăaătură calvină.Tot de numele MitropolituluiBrancovici se leagă și elaborarea uneicărai de legi intitulată „Zaconic” careare ca scop organizarea vieaii și activi-tăaii Bisericii Ortodoxe din Ardeal, darprezintă și o activitate canonic-juridicăa mitropolitului din regiunea citată. Încuprinsul acestui Zaconic ni se faccunoscute informaaii despre titori,juraai, averea Bisericii, un inventar altuturor obiectelor bisericești și desprealegerea episcopului. După toată activitatea demnă decinste și laudă, mitropolitul este per-secutat prin diferite mijloace. Pentru a-i păta imaginea este acuzat de trădareși de incest, fără ca cei în cauză sădeaină dovezi. Este bătut și târât dintr-o temniaă în alta neainându-se cont căera bătrân și suferea de podagră. I-auconfiscat averea, tipografia, și locuinaade la Sibiu. Un lucru ne întâlnit până acum estefaptul că Sava a fost judecat după legi-le Bisericii Calvine și după colecaia delegi medievale transilvănene intitulată„Approbatae Constitutiones”. Persoa-nele care au fost de faaă la proces aufost și acuzatori și martori în același

timp, rezultând complotul și dorinaade a-l detrona pe episcop și de a-i luaaverea. Pentru eliberarea lui, intervineVoievodul Șerban Cantacuzino, care îlameninaă pe Apaffi că nu se va zgârcisă ofere o imensă sumă de bani ÎnalteiCurai pentru a fi destituit. Cu privire la data trecerii la celeveșnice, istoricii au părerile împărai-te. Din toate informaaiile de pânăacum, Sava II Brancovici ar fi părăsitlumea aceasta în primăvara anului1683, cel mai probabil în luna Apri-lie. Trecerea în rândul Sfinailor a avutloc în anul 1955 când s-au făcut pri-mele canonizări de Sfinai români subbinecuvântarea și purtarea de grijă avrednicului de pomenire, JustinianMarina, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne. Activitatea Mitropolitului SavaBrancovici a fost bine conturată deistoricii vremii care au fost interesașide a cerceta cu multe amănunte viaaazbuciumată pe care a trăit-o o faaă bise-ricească în mijlocul diferitelor regi-muri politice care guvernau atunci. Vlădica Brancovici a fost primulierarh care a pus bazele legislaaiei bise-ricești din `inutul Transilvaniei fiindun model de urmat al MitropolituluiAndrei Șaguna care a ridicat Bisericadin timpul său la standarde și mai înal-te, continuând ceea ce a sădit predece-sorul său cu aproximativ 200 de aniînainte. Pentru a pune în lumină activitateaunui ierarh care s-a născut în judeaulArad, și a păstorit în calitate de proto-iereu, comunitatea ortodoxă din ainutul

Ienopolei (Ineului de astăzi), Arhiepis-copia Aradului l-a ales ca ocrotitor aleparhiei, iar în anul 2020 când s-auîmplinit 400 de ani de la nașterea sa, înIneu, i s-au dedicat diferite manifestăricu prilejul celor patru secole de la naște-rea sa, pentru a creiona contribuaiaimportantă pe care a avut-o în dezvol-tarea Bisericii sub influenaa masivă aCalvinilor. Cu acest prilej, a fost târno-sită Biserica Ortodoxă din Ineu-cartierTraian, fiind pusă sub oblăduirea „Sfi-nailor Apostoli Petru și Pavel” și subocrotirea „Sf. Ier. Ilie Iorest și SavaBrancovici”. Ecoul celui ce a copilăritla Ineu sună tot mai tare în patria Sa. PeLângă unul din cele două licee care îipoartă numele, Primăria Orașului ainaugurat și o piaaă sub numele sfântu-lui, plus alte clădiri care îl au ca și ocro-titor.În semn de mulaumire și pentrumerite deosebite, Arhiepiscopia Ara-dului acordă distincaia pentru clerici„Crucea Sfântului Ierarh Sava Bran-covici.Nu ne rămâne altceva decât sămedităm asupra vieaii celui ce a fostun mare Mitropolit al Transilvanieiși nu întâmplător îl numesc mare, cipentru faptul că în timpul cât a stat lacârma Bisericii Transilvănene, nicioBiserică nu a fost confiscată de cal-vini, ci din contră cele ce au fost luateînainte de venirea sa la Alba-Iulia aufost restituite ortodocșilor. Pe lângăacestea, nouă ne-a rămas responsabi-litatea să păstrăm vie credinaa sădită larândul său în inimile înaintașilornoștri.Prof. Denis-Alexandru Roșu Drăgan

Sf. Ierarh Sava Brancovici ca Mitropolit al Bălgraduluiși ocrotitor al Arădenilor

Mitropolitul Banatului a primit titlul de Doctor Honoris Causaal Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad
Urmare din pagina 1Printre ierarhii Bisericii OrtodoxeRomâne care au primit titlul de Doc-tor Honoris Causa al Universităaii deVest „Vasile Goldiș” din Arad senumără: Preafericitul Părinte Daniel,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române(6.12.2008), Înaltpreasfinaitul Părinte

Justinian Chira, Arhiepiscopul Epis-copiei Maramureșului și Sătmarului(12.03.2010) și Preasfinaitul PărinteSiluan, episcopul românilor ortodocșidin Ungaria (24.05.2008).***Universitatea de Vest „VasileGoldiş” din Arad a fost fondată în

data de 2 Mai 1990 și poartă numelepatronului spiritual Vasile Goldiș,unul din corifeii și ideologul MariiUniri de la 1 Decembrie 1918, careafirma că „numai instituMiile cultur-al-educative, în care rolul de bază îlare învăMământul, au menirea de acontribui la afirmarea unui popor,

într-o democraMie de tip naMional”.Universitatea furnizează servicii deeducaţie şi de cercetare în domeniulcunoaşterii ştiinţifice şi are dreptideal utilizarea valorilor academice,în scopul dezvoltării personale, alinserMiei profesionale a individului șia satisfacerii nevoii de competenMă

a mediului socio-economic. Univer-sitatea de Vest „Vasile Goldiş” a fostprima instituMie de învăMământ supe-rior care a introdus, în curriculumuniversităMii, cursuri privind religia,studenţii putând, astfel, opta pentru aurma cursuri de religie în funcţie deconfesiunea din care fac parte.
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Preotul Ilie Nădăban,paroh în Curtici, a trecutla viaţa cea veşnică
Tânăra preoteasă Mihaela-Valentina Gaiţă a trecut la viaţa veşnică

A rămâne în amintirea lui Dumnezeu
Zilele petrecute printre călugăriiMănăstirii Machairas din Cipru aufost o binecuvântare pentru mine,chiar dacă de cele mai multe ori le si-maeam de parcă nu ar mai avea unfinal sau în unele cazuri chiar si-maeam o situaaie apăsătoare care măîmpingea spre o dorinaă tot mai ac-centuată de a ajunge acasă în Româ-nia. Slujbele Bisericii împodobescsufletul omului cu adevărat. Prilejulde a participa atât de des la slujbeleoficiate de părinaii mănăstirii mi-austârnit în suflet o dorinaă permanentăde a rămâne în amintirea lui Dumne-zeu. Cred cu tărie că în marea Lui iu-bire faaă de oameni, Cel Nevăzut nepoartă pe toai în amintirea Sa ceasfântă. În urmă cu câteva zile amavut ocazia să citesc un cuvânt alpărintelui Schmemann despre pome-nirile ce se întâlnesc în cultul orto-dox și mai cu seamă desprepomenirile pe care preotul le roste-ște în timpul Vohodului Mare. Dacăaceste pomeniri pot fi înaelese ca odorinaă permanentă a umanităaii de arămâne în amintirea lui Dumnezeu șiprin această dorinaă de a rămâne înamintire ne exprimăm noi, cei cesuntem zidiai după chipul Lui și cupotenaa asemănării, dorinaa de arămâne în continuare în viaaa ceafără de moarte, atunci tind să strig cuîndrăzneală către Mântuitorul să nune uite pe nici unul dintre noi. Cu siguranaă că Creatorul a toatenu ne poate uita, însă observ că demulte ori noi cei supuși schimbării șipoftelor interioare nu ne dorim săfim în amintirea Lui. Adesea obosescsă mai creez discuaii cu oamenii careau câteva idei predefinite și pretind

o dreaptă și adevărată credinaă, ex-cluzând din amintrea lui Dumnezeupe cei care nu împărtășesc aceleașiidei cu dânșii. Până nu de mult în-cercam să le deschid ochii celor carenu acceptă că Dumnezeu pe lângăortodocși a mai lăsat posibilitateamântuirii și celor din alte neamuri,însă acolo unde fanatismul religios șisiguranaa mântuirii sunt prezente esteextrem de greu să ajungi la un numi-tor comun. Am întâlnit în viaaa meaoameni foarte pregătiai care susai-neau că numai noi ortodocșii avemșansa de a ne bucura ce ÎmpărăaiaCerurilor, am întâlnit și oameni maipuain pregătiai care susaineau cu maimultă vehemenaă că Paradisul estedestinat numai ortodocșilor, afir-mând vădit că „ereticii” nu au cecăuta acolo și că pe aceștia Dumne-

zeu îi va răsplăti cu osânda veșnică...groaznic lucru, groaznică gândire.Dacă acesta este modul de gândireveritabil, atunci... cu mâna pe inimăprefer să fiu orice altceva. Discuaiiledespre acest subiect îmi sunt oare-cum dragi, deoarece persoana pecare o doresc lângă mine toată viaaanu este botezată încă în Biserica Or-todoxă, dar în același timp mă sufocăacest tip de discuaii pentru că tendi-naa celor care nu pot înaelege și uni-versul celorlalai oameni este de aarunca cu anateme și blesteme asu-pra persoanelor nebotezate. Nu așvrea să fiu înaeles greșit... Cred într-adevăr că Biserica Ortodoxă este Bi-serica cea Adevărată, locul unde neputem „câștiga” Împărăaia Cerurilor,nu sunt de acord cu compromisurilefăcute în ceea ce privește învăaătura

de credinaă, însă cred că e nevoiepentru noi, creștinii utra-ortodocși,de o înaelegere mai în adânc a aces-tei probleme.Cuvântul părintelui Schmemannmi-a trezit în interiorul meu dorinaade așterne în scris câteva gânduridespre ce înseamnă „a fi în amintirealui Dumnezeu”. Lucrul acesta estedublat de dragostea pe care o portSfântului Siluan și Sfântului IsaacSirul, doi titani ai Ortodoxiei caredeși au trăit la o diferenaă considera-bilă de timp, totuși duhul în care vor-besc despre iubirea lui Dumnezeueste același, iar asta ar trebui să nedea de gândit.Cum aș putea eu, adevăratul or-todox, să mă bucur de comuniuneaeternă cu Hristos? Cum aș putea intraîntru odihna Lui când văd lângă

mine aproapele care nu are odihnă?Tind să cred că este nevoie de o reac-tualizare a valorilor și a înaelesurilorevanghelice în rândul poporului... Arămâne în amintirea lui Dumnezeucred ca e caracteristica cu care Crea-torul ne-a îmbrăcat pe toai indiferentde religia sau confesiunea din carefacem parte. A rămâne în amintirealui Dumnezeu cred că e ainta sprecare trebuie să alergăm indiferent decine suntem și ce facem. Cu sigu-ranaă Cel Veșnic, în marea lui iubirede oameni, a pregătit pentru fiecaredintre noi un drum pe care trebuie să-l urmăm pentru ajunge la cunoaște-rea Lui (iar aici nu vreau să suștinpredestinaaia). Cu siguranaă datorianoastră a creștinilor ortodocși este dea părăsi bula noastră de confort și dea ieși la propovăduirea Cuvântuluicelui Adevărat cu iubrea și decenaacuvenită. Doar printr-o raportare co-rectă la aproapele cred că vom puteagusta din iubirea infinită a Mântuito-rului, iubire pe care a avut-o și a ma-nifestat-o faaă de întreaga creaaie, nudoar pentru iudei sau elini. Credinaa ortodoxă este cu ade-vărat un privilegiu, avem cu adevăratun tezaur în proximitatea noastrăînsă dacă raportarea noastră la acesttezaur nu este cea pe care ne-a lăsat-o Hristos Domnul, atunci am pierdutlupta înainte de începerea ei. Cu dorși dragoste strig către Hristos să nedea tuturor dorinaa permanentă de acăuta să fim în aminitrea Lui și maiales să experiem adevărata trăire înBiserica cea Una, Sfântă, Soborni-cească și Apostolică. Mastrerand Manolea Șerban Sebastian

Părintele Ilie Nădăban, preot paroh la bise -rica cu hramul ,,Sfântul Mare Mc. Dimitrie” și,,Sfinaii Apostoli Petru și Pavel”, din ParohiaCurtici, Protopopiatul Arad, a încetat din viaţăastăzi, 9 noiembrie 2021, la vârsta de 65 de ani.Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timo-tei împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcopvicar Emilian Crişanul, alături de preoaii și cred-incioșii din Arhiepiscopia Aradului se roagăBunului Dumnezeu să-i așeze sufletul împre-ună cu drepaii și să dăruiască mângâiere mem-brilor familiei îndoliate și fiilor duhovnicești.
Date biografice:
Părintele Ilie Nădăban s-a născut la data de

12 decembrie 1955, în Localitatea Curtici,
Jud. Arad.

După absolvirea şcolii gimnaziale a urmat
cursurile Liceului Ion Creangă din Curtici, apoi
ale Institutului Teologic de grad universitar
din Sibiu.

Este hirotonit preot la 16 decembrie 1979, de
către PS Gherasim Hunedoreanul, pe seama
Parohiei Curtici, Protopopiatul Arad, unde
activează până la încetarea din viaMă.

Părintele Ilie Nădăban a încetat din viaţă la
vârsta de 65 de ani.

Bunul Dumnezeu să îl ierte şi să îl odih-
nească în Împărăţia Sa cea cerească împreună
cu aleşii Săi!

Veşnica lui pomenire din neam în neam!
Biroul de presă al 

Arhiepiscopiei Aradului

Vineri seara, 26 noiembrie 2021, tânărapreoteasă Mihaela-Valentina Gaiaă, soaiaPărintelui Dan-Alexandru Gaiaă, paroh înRădești, Protopopiatul Sebiș, a trecut la celeveșnice, la vârsta de 22 de ani.Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei împreună cu Preasfinţitul PărinteEpiscop vicar Emilian Crişanul, alături depreoaii și credincioșii din ArhiepiscopiaAradului se roagă Bunului Dumnezeu să-iașeze sufletul împreună cu drepaii întruÎmpărăaia Cerurilor, iar pe cei îndoliaaisă îiîntărească întru nădejdea Învierii celei deobște și a iubirii milostive a Domnului nostruIisus Hristos Cel răstignit și înviat din morai.***

Doamna preoteasă Mihaela-Valentina
GaiMă s-a născut la 5 ianuarie 1999 în Câm-
pulung Moldovenesc, a absolvit Școala Gen-
erală din Târnova, și mai apoi cursurile Sem-
inarului Teologic Ortodox „Sfânta Ecaterina”
de la Mănăstirea Prislop. După aceasta a
urmat cursurile Școlii Postliceale Sanitare
,,Vasile Goldiș” din Arad, pentru a fi mai
aproape de cei aflaMi în suferinMă.

Se căsătorește în urmă cu 2 ani și jumătate
cu tânărul absolvent de teologie Dan-Alexan-
dru GaiMă, care la 1 august 2020 este numit
preot paroh la Rădești, Protopopiatul Sebiș.

Veşnica ei pomenire din neam în neam!
Biroul de presă al 

Arhiepiscopiei Aradului



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Sfinţii Arhangheli prăznuiţi 
la Catedrala Arhiepiscopală

din AradÎn ziua prăznuirii Soborului Sfinţi-lor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi altuturor puterilor cerești, 8 noiembrie2021, Înaltpreasfinaitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat deun sobor de preoai și diaconi, a săvârșitSfânta Liturghie în Catedrala Arhie-piscopală ,,Sfânta Treime” din AradÎn cuvântul de învăţătură Chiriarhula vorbit despre ,,Rostiri îngerești” (pebaza citirilor scripturistice ale sărbăto-rii: Evr. 2; Lc. 10) în momente bibliceînsemnate ale arhanghelilor Mihail șiGavriil, și anume, a celui dintâi ,,Săluăm aminte”, în momentul căderiiîngerilor răi, și ,,Bucură-te cea plină dehar”, a Arhanghelului Gavriil la Buna-vestire. Acestea în legătură cu învăaătu-ra despre îngeri, cu precădere desprecei păzitori, în contextul citirilor zilei.La finalul Sfintei Liturghii, Chi-riarhul arădean a hirotesit duhovnicipe 4 noi tineri preoai pentru parohiilearădene: Pr. Mădălin-Flavius Dărăș -teaan (Parohia Tălagiu); Pr. Adin-Dorin Păiușan (Parohia Monoroștia);Pr. Mădălin-Florentin Rău (ParohiaRevetiș) și Pr. Bogdan Haida (ParohiaCorbești).Înaltpreasfinaia Sa le-a vorbit noilorduhovnici despre importanaa TaineiSpovedaniei și i-a îndemnat părinteștesă-și îndeplinească cu multă respons-abilitate această misiune de părinai spir-ituali în parohiile încredinaate. (Protos.Iustin Popovici)
Mitropolitul Banatului 

a săvârşit slujba de priveghere
în cinstea Sf. Ioan Gură de

Aur, la Catedrala 
Arhiepiscopală din AradÎn fiecare an, încă din ajunul zileide 13 noiembrie, clericii şi credincioşiiarădeni îl cinstesc cu multă evlavie peSfântul Ioan Gură de Aur, Arhiepis-copul Constantinopolului, aceasta,deoarece în Catedrala Arhiepiscopală„Sfânta Treime” din municipiul Aradse află de câţiva ani o frumoasă raclă deargint cu o părticică din moaştele sfân-tului.Sărbătoarea a început în seara zileide marţi, 12 noiembrie, când Înalt-preasfinaitul Părinte IOAN, Mitropol-itul Banatului dimpreună cu Înalt-preasfinţitul Părinte TIMOTEI,Arhiepiscopul Aradului, înconjuraai deun ales sobor de preoţi şi diaconi şi înprezenţa a numeroşi credincioşi, ausăvârşit slujba Vecerniei cu Litie.În cuvântul de învăaătură, Mitro-politul Banatului le-a prezentat credin-cioșilor prezenai pilda vieaii SfântuluiIoan Gură de Aur și i-a îndemnat să-lcinstească cu mare evlavie ca pe unuldintre cei mai mari sfinai ai Bisericiinoastre.După aceasta, a avut loc proce-siunea cu sfintele moaşte, purtate desoborul slujitor, în jurul CatedraleiArhiepiscopale. Preoţii şi credincioşiiprezenai, cu făclii aprinse în mâini, auintonat troparul sfântului şi s-au rugat casfântul să mijlocească înaintea lui Dum-nezeu pentru ei. Sfintele moaşte împre-ună cu icoana sfântului au fost aşezateîn mijlocul catedralei spre a fi cinstite decătre credincioşii dornici de a primi aju-torul Sfântului Ioan Gură de Aur.După procesiune, în CatedralaArhiepiscopală s-a săvârșit Slujba Utre-niei, timp în care credincioșii s-au pututînchina în bună rânduială la moaștelesfântului, respectând măsurile igienico-sanitare recomandate pe vreme de pan-demie.La final, Chiriarhul arădean l-afelicitat pe Înaltpreasfinaitul Părinte

Mitropolit IOAN, care în aceste zileîmplinește binecuvântata vârstă de 70de ani, oferindu-i din partea clericilor șicredincioșilor arădeni un coș cu flori.După aceasta, credincioșii prezenaila Slujba Privegherii au primit binecu-vântarea celor doi ierarhi.Mâine, 13 noiembrie, în ziua depomenire a Sfântului Ierarh Ioan Gurăde Aur, Arhiepiscopul Constan-tinopolului, se va săvârși Slujba Acatis-tului sfântului urmată de Sfânta șIDumnezeiasca Liturghie săvârșită decătre IPS Părinte TIMOTEI, Arhiepis-copul Aradului înconjurat de soborulde preoai și diaconi ai catedralei. (Pro-tos. Iustin Popovici)
Sfântul Ioan Gură de Aur

prăznuit de arădeniÎn ziua de sâmbătă, 13 noiembrie,în Catedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime”, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului a oficiatSfânta Liturghie, înconjurat fiind desoborul preoţilor şi diaconilor şi înprezenţa numărului mare de credin-cioşi.Cu acest prilej, Înaltpreasfinaia Sa arostit un cuvânt de învăaătură pus subtitlul ,,Moștenire hrisostomică”, adicăînsemnătatea scrierilor Sfântului IoanGură de Aur reflectând caracterul săuales contribuind la patrimoniul cultur-al și spiritual al societăaii vremii sale șiîntregii Biserici: omilii, comentarii laSfânta Scriptură, mai ales Tratatuldespre Preoaie privind formarea cuven-ită celor chemaai la misiunea sacerdo-tală.Sărbătoarea marelui Ierarh devinean de an un eveniment spiritual aştep-tat şi trăit cu bucurie duhovnicească decătre credincioşii arădeni. (Protos.Iustin Popovici)
Slujire chiriarhală şi hirotonie

întru diacon, la Catedrala
Arhiepiscopală din AradÎn Duminica a 30-a după Rusalii(Dregătorul bogat – păzirea porun-cilor), Înaltpreasfinaitul Părinte Tim-otei a săvârșit Sfânta și Dumnezeias-ca Liturghie, împreună cu un soborde preoai și diaconi, în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime”din Arad.La momentul rânduit PărinteleGheorghe Gogan a rostit cuvântul deînvăaătură (pe baza citirilor scripturis-tice: Luca 18; Coloseni 3).În cadrul sfintei slujbe, Înaltpreas-finaitul Părinte Timotei l-a hirotonitîntru diacon pe tânărul absolvent deteologie Viorel Curtuaiu, acesta urmânda fi hirotonit preot pe seama ParohieiLuncșoara, Protopopiatul Sebiș. (Pro-tos. Iustin Popovici)
Sfântul Apostol Andrei
sărbătorit la Catedrala 

Arhiepiscopală din AradÎn ziua de pomenire a SfântuluiApostol Andrei, Ocrotitorul României,30 noiembrie 2021, ÎnaltpreasfinaitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a săvârșit Sfânta Liturghie în Cat-edrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”din Arad, înconjurat de un sobor depreoai și diaconi.În cuvântul de învăţătură rostit,Înaltpreasfinaitul Părinte Timotei a vor-bit despre ,,Apostolatul SfântuluiAndrei” (în baza citirilor scripturisticeale sărbătorii: I Cor. 4; Ioan 1), întrestrămoșii poporului nostru cu referire lamărturiile arheologice, istorice și filo-logice, și cinstirea ca atare în BisericaOrtodoxă Română, mai ales în împle-tirea cu sărbătoarea zilei naaionale aaării.În cadrul Sfintei Liturghii, tânăruldiacon Viorel Curtuaiu a fost hirotonitpreot pe seama Parohiei Luncșoara,Protopopiatul Sebiș. La finalul slujbei,noul preot a fost hirotesit întruduhovnic.

Numeroşi credincioşi și copii s-auîmpărtăşit cu Trupul şi Sângele Mân-tuitorului Iisus Hristos.Înaltpreasfinţia Sa a urat tuturorcelor care poartă numele de Andrei sauAndreea multă sănătate, propăşire întoate faptele cele bune şi să trăiascăîntru mulţi şi binecuvântaţi ani. (Protos.Iustin Popovici)
AGENDA PREASFINKITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Liturghie Arhierească în ziua
de pomenire a Sf. Nectarie, la

Catedrala Veche din AradAleasă floare a recunoștinaei faaăde ajutorul pe care Dumnezeu îl aratăoamenilor prin Sfântul Nectarie a fostși Sfânta Liturghie Arhiereascăsăvârșită astăzi, la Catedrala Veche dinCetatea Aradului, de PreasfinaitulPărinte Emilian Crișanul, împreună cuun sobor de preoai și diaconi.În Cuvântul de învăaătură așezat lasufletele credincioșilor, PreasfinaitulPărinte Emilian a subliniat că SfântaLiturghie la care tocmai participaseră afost săvârșită „Spre slava lui Dumnezeuși mulMumirea pe care trebuie să I-oaducem pentru tot ceea ce ne dăruieșteîn această viaMă pământească și totodatăîn cinstea Sfântului Ierarh Nectarietămăduitorul, vindecătorul de boli.”În continuare, Preasfinaia Sa areașezat la inimile credincioșilor viaaaSfântului astăzi prăznuit, care se aratămare ajutător și în aceste vremuri încare ne lovim de multă suferinaă, demultă boală….Vorbind despre suferinaele și batjo-coririle venite de la oameni, PreasfinaiaSa a scos în evidenaă răbdarea cu careSfântul le-a primit și care i-a deschiscalea spre sfinaenie….Părticele din Moaștele SfântuluiNectarie avem „din milostivirea luiDumnezeu spre poporul român celbinecredincios” la Mănăstirea Radu-Vodă din București și în alte locuri dinaară, însă, ce este cel mai important estece învăaăm din viaaa sa, a spus Ierarhul,și să îi cerem ajutorul, răbdători, ori decâte ori avem nevoie.În încheiere, Preasfinaia Sa a înălaatun gând de mulaumire pentru darurilerevărsate de Dumnezeu asupra noastrăprin Sfinaii Săi și i-a îndemnat pe ceiprezenai să se roage pentru cei aflaai pepatul de suferinaă….(sursa:glasul -cetatii.ro)
Liturghie Arhierească la
Catedrala Veche din AradÎn Duminica a 30-a după Rusalii,Preasfinaitul Părinte Emilian Crișanul asăvârşit Sfânta Liturghie în CatedralaVeche din Arad, împreună cu un soborde preoai și diaconi.Cuvântul Ierarhului: Să luăm viaMaîn serios, căutând sensul ei„În Duminica a 30-a după Rusalii,Sfânta Biserică ne propune să reflectămla un text din Evanghelia de la Luca,intitulat „Dregătorul bogat – păzireaporuncilor” (Luca 18, 18-27).

Mântuitorul Iisus Hristos S-a întâl-nit cu un tânăr bogat care L-a între-bat ce să facă pentru a moșteni viaMaveșnică. Tânărul L-a numit pe Hris-tos, Bunule ÎnvăMător, iar Domnul i-aspus că doar Dumnezeu este Bun.Întrebându-l pe tânăr dacă știe șirespectă poruncile, acesta a răspuns căle împlinește. Însă atunci când Domnull-a îndemnat să fie milostiv faaă deoameni, tânărul bogat s-a întristat.Așadar, mesajul principal al Evanghe-liei este îndemnul la milostenie și aju-torarea celor săraci, pentru a fidesăvârșiai.În viaaa pământească ne punemmulte întrebări, și este normal să fieașa. Însă trebuie să găsim răspunsulpotrivit și folositor la toate întrebările.Întrebarea tânărului bogat este și între-barea noastră: ce să fac ca să moștenescviaMa de veci? Ce să fac pentru a numuri? Este întrebarea cea mai serioasăa vieaii omului pe pământ.În condiaiile în care iubim viaaa,dar nu avem totdeauna grijă de ea, tre-buie să acaionăm în sensul dobândiriivieaii veșnice.Cunoaștem cele zece porunci șiprobabil le îndeplinim. Dar observămcă nu este îndeajuns ca să nu facemrăul și să fim cinstiai, ci trebuie să facembine, să fim milostivi, să-i ajutăm peoameni, să-i iubim așa cum sunt ei.Postim, ne rugăm, ne înfrânăm dela păcat, dar dacă nu suntem șimilostivi, buni și iubitori de oameni,nu depășim viaaa creștină comodă.Observăm din viaaa Bisericii că,milostivirea, iubirea sau bunătatea ară-tate faaă de oameni sunt începutulasemănării noastre cu Dumnezeu. Unecfonis al sfintelor slujbe spune: „Cămilostiv și iubitor de oameni, Dum-nezeu ești…”. Dumnezeu ne iubește,iar noi suntem îndemnaai să-i iubim peoameni.De multe ori se dă în noi o luptăputernică, să fim darnici sau egoiști, săoferim sau să ainem pentru noi! Atun-ci când oferim ceva, primim pe Cine-va în noi, pe Dumnezeu Care lucreazăprin noi. Oferim daruri pentru a primipe Dumnezeu Cel ce ne-a dăruit viaaași o mulaime de alte daruri.Vom primi colindători! Să fim gen-eroși cu ei. Vom colinda la casele alto-ra, să ducem bunătate, daruri și năde-jde, pentru că Domnul Iisus Hristos neface mesagerii Lui.Bunătatea nu trebuie să cunoascălimite, distanaă, mască, egoism etc.Bunătatea, pe lângă împlinirea porun-cilor, ne face oameni, creștini adevăraaiși moștenitori ai vieaii veșnice.”, a spusPreasfinaitul Părinte Emilian Crișanul.(sursa: glasulcetatii.ro)
PS Părinte Emilian Crişanul

în mijlocul elevilor Şcolii
Naţionale de pregătire 

a Agenţilor de Penitenciare –
Secţia AradLuni, 29 noiembrie 2021, ajunulSărbătorii Sfântului Andrei, Apostolulromânilor, a reprezentant un momentde aleasă bucurie și emoţie pentru onouă generaaie de elevi ai Școlii

Naaionale de pregătire a Agenailor dePenitenciare Târgu Ocna- Secaia Arad,care prin purtarea de grijă a doamneicomisar șef de poliaie penitenciarăDelia Halchin, au primit cu bucurie înmijlocul lor pe Preasfinaitului EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului.Preasfinaia Sa a săvârșit o Slujbă demulaumire în prezenaa preotuluicapelan Vlad Onet și a elevilor ȘcoliiNaaionale de pregătire a agenailor depenitenciare, în Capela cu hramul“Sfinaii 40 de Mucenici din Sevastia”din cadrul Centrului de Formare și Spe-cializare a Ofiaerilor din AdministraaiaPenitenciară Arad .După săvârșirea slujbei de mulau-mire a urmat cuvântul de învăaăturărostit de către PS. Părinte EmilianCrișanul, care a transmis celor prezenaibinecuvântarea ÎnaltpreasfinaituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, îndemnând pe cei prezenai, elevi șicadre didactice să-L primească însufletele lor pe Pruncul Iisus Hristos,bucurându-se pentru fiecare dar ce vineîn viaaa lor, punând pe primul loc toatevalorile spirituale moștenite de la înain-tași, arătând prin faptele lor dragosteapentru Dumnezeu în iubirea manifes-tată pentru aproapele aflat in suferinaă.Ierarhul i-a îndemnat pe elevii ce sepregătesc să devină poliaiști de peni-tenciare să nu vadă acest an școlar ca peo competiaie, ci ca pe o lucrare comună,pentru ca fiecare să fie ajutor coleguluisău pe acest drum al pregătirii profe-sionale, care trebuie să aibă o temeliemorală, sprijinită pe valorile tradiaion-al-spirituale, într-o lume secularizatăcare oferă tinerilor valori vremelniceși trecătoare, lipsite de virtuai creștine.La finalul slujbei i-a binecuvântatpe toai cei prezenai, oferindu-le în darvolumul „Persoana umană de la îmbol-năvire la însănătoșire – povăauiri șirugăciuni”, carte scrisă de către Preas-finaitul Părinte dr. Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui. Doamna comisar șef de poliaie pe -ni tenciară Delia Halchin a mulaumitArhiepiscopiei Aradului pentru grijapărintească pe care o are pentru instituaiaPenitenciarului Arad și pentru generaai-ile de elevi ai Școlii. Aceasta a transmisurările de bine către conducerea Arhie-piscopiei Aradului și din partea domnu-lui comisar de poliaie penitenciară dr.Dan Halchin- Director General alAdministraaiei Naaionale a Penitencia-relor. (Preot capelan Vlad OneM)
Liturghie Arhierească la 

Paraclisul din incinta Clinicii
Laser System AradBucuroși că ne-am făcut martorii,prin cuvânt și imagini, „nașterii” iciiLaser System din Vladimirescu, n-amfi putut lipsi la praznicul primului eihram.Sărbători mai fi-vor peste veacuriîn căldurosul și primitorul ParaclisArhiepiscopal ridicat la Vladimirescucu multă dragoste, însă acest prim hramare ceva cu totul aparte: are din bucu-ria aceea a noului început. Bucuria dela punerea pietrei de temelie căreia s-aadăugat astăzi și aceea a plinirii lucrării.A fost ridicată, Sfântului Andrei,Ocrotitorul românilor, închinată, pentruca de acum, de dincolo de sărbătoareaprimului hram să își continue lucrareacea duhovnicească pentru sufleteletuturor celor care o vor căuta sprealinare sufletească sau trupească.Deschisă fiind ușa acestei zile demare sărbătoare prin Slujba Priveg-herii săvârșită aseară de PreasfinaitulPărinte Emilian Crișanul împreună cuun sobor de preoai și diaconi, astăzi,Liturghia arhierească săvârșită de ace-lași Ierarh a venit ca o firească și bin-evenită continuare.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Sfântul Andrei, prezent, ca în toatebisericile lui închinate, pentru a fi pre-lugirea mâinilor slujitorilor SfintelorAltare către Înaltul Tronului Ceresc.În Cuvântul de învăaătură, Preas-finaitul Părinte Emilian Crișanul aașezat la sufletele celor prezenai viaaa șilucrarea Sfântului Apostol Andrei,referindu-se la cele două texte scrip-turistice citite, din Epistola SfântuluiApostol Pavel către Coloseni și Evan -ghelia de la Ioan, care fac referire direc-tă și indirectă la cel astăzi prăznuit.Pentru început, Preasfinaia Sa aîndreptat atenaia credincioșilor spre lecinci icoane de pe Catapeteasmă, încare este reprezentat Sfântul Ocrotitoral poporului român: icoana hramului,icoana Pogorârii Duhului Sfânt, icoanaÎnălaării Domnului, icoana Cinei celeide Taină și icoana din rândul celor 12Apostoli…La finalul Sfintei Liturghii, Preas-finaa Sa a mulaumit lui Dumnezeu pen-tru lucrarea frumaosă săvârșită la Par-aclisul din incinta Clinicii LaserSystem, felicitând pe toai cei care,împreună cu Părintele Ioan Bogdan,aduc alinare celor care vin către acestParaclis ridicat de managerul Clinicii,domnul Sherzad Asad, împreună cudoamnele Ionela Lazăr și MaricicaMotoi. (sursa:glasulcetatii.ro)
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Simpozion Internaţional şi inter-disciplinar la Facultatea de Teolo-gie Ortodoxă din AradFacultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad, a organi-zat marai, 2 noiembrie 2021, un sim-pozion internaaional și interdisciplinaronline, sub genericul „Medicină șiTeologie”. Titlul simpozionului se inti-tulează „Fenomenul moraii în erabiotehnologiilor”.Lucrările simpozionului s-audeschis la ora 9.00. La deschiderea sim-pozionului a luat parte și Înaltpreas-finaitul Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului.În deschiderea manifestării Pr.Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Fac-ultăaii de Teologie, a adresat cuvânt desalut invitaailor și participanailor, sub-liniind importanaa dialogului interdis-ciplinar, precum și noutatea eveni-mentului. Contextul actual impunediscutarea unei astfel de teme, precummoartea, dar și o conlucrare și impli-care a știinaelor medicale și a teologiei.Fenomenul moraii devine o realitatecare cuprinde întreaga manifestareumană, a mai subliniat Pr. Prof. Dr.Cristinel Ioja, de aceea, realitatea cotid-iană ne provoacă la o reflectare maiprofundă nu doar a fenomenului moraii,ci și a antropologiei, în toate aspecteleei. Se dorește o permanentizare a dia-logului dintre medicină și teologie con-cretizată în întâlniri din doi în doi ani,a mai subliniat decanul Facultăaii deTeologie din Arad.În încheierea deschiderii onlineÎnaltpreasfinaitul Arhiepiscop Timoteia adresat participanailor un cuvânt desalut și de binecuvântare evidenaiindimportanaa desfășurării acestui sim-pozion pentru întreaga noastră exis-tenaă, eforturile medicinei și ale teolo-giei pentru dezbaterea și abordarea uneiastfel de teme, mai ales în contextulactual. Legătura dintre teologie și med-icină se concretizează și în sfârșitulomului, pentru care se și roagă Biseri-ca la slujbele ei „Sfârșit creștinesc vieaiinoastre…”. Sfârșitul omului estereprezentativ pentru ceea ce înseamnăpersonalitatea cuiva, de aici și atenaiapentru pregătirea fiecăruia pentru acestmoment, pregătire la care trebuie săconlucreze știinaele medicale, psiholo-

gia și teologia. Înaltpreasfinaia Sa a maifăcut și o remarcă istorică cu privire laexistenaa unei catedre de „Medicinăpastorală”, în cadrul Institutului Teo-logic din București, iniaiată de Patri-arhul Iustin, lucru care arată prezenaamedicinii în conștiinaa teologiei, per-manenta raportare la părerile medicilor.Această catedră a fost ilustrată de cătreArhim. Vasile Ciobanu, fost starea alSfintei Mănăstiri Hodoș-Bodrog, dinEparhia Aradului, personalitaterecunoscută de lumea medicală, teo-logică, dar și duhovnicească.Lucrările simpozionului s-au des-fășurat pe două secaiuni incluzând dez-bateri și concluziile întâlnirii.Această întâlnire academică areunit profesori de teologie, cadre uni-versitare, medici, cercetători și spe-cialiști în domeniu din aară și dinstrăinătate, din următoarele centre uni-versitare: Basel-Stadt (Elveaia), Dort-mund (Germania), Praga (Cehia), Iași,Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara,Sibiu și Arad.Simpozionul este organizat încolaborarea cu Arhiepiscopia Araduluiși cu Universitatea „Aurel Vlaicu” dinArad. (Protos. lect. dr. Nicolae M.Tang)
Hramul bisericii 
din Parohia IneuZiua de 8 noiembrie este întot-deauna prilej de mare bucurie pentrucredincioșii Parohiei Ineu, a cărei bis-erică și-a sărbătorit și astăzi hramul,având ca ocrotitori pe Sfinaii Arhanghe-li Mihail și Gavriil. Slujirea prilejuită desărbătoarea hramului a debutat chiardin ajun, când s-a săvârșit Vecernia cuLitie. A doua zi, după slujba dedimineaaă, soborul de preoai, condusde Preaonoratul Părinte Adrian Zaha,Preot Paroh și Protopop al Ineului, asăvârșit Sfânta și DumnezeiascaLiturghie, la momentele cuveniteîmpărtășindu-se cu Sfintele Taine atâtpreoaii, cât și o parte din credincioșiiprezenai. Spre final s-a săvârșit și Paras-tasul pentru preoaii, credincioșii, cti-torii și binefăcătorii acestei biserici șiparohii, ce adormind întru Domnul autrecut la viaaa cea veșnică în ,,BisericaTriumfătoare”. Din sobor, alături dePărintele Protopop Adrian Zaha, aumai făcut parte preoaii Sever Mocande la Parohia Ineu-Traian, Dan Tureande la Parohia Ineu-Centru, CristianDănua Leahu de la Parohia Mocrea șiRadu Constantinescu de la Biserica,,Izvorul Tămăduirii” – Spital Ineu,care a rostit și cuvântul de învăaătură.Biserica din Orașul Ineu și-a săr-bătorit acum al 153-a hram, construcaiadatând din 1868. (Pr. Radu Constanti-nescu)

Bucurie şi regăsire 
duhovnicească în ziua 

hramului Parohiei PrunişorData de 8 noiembrie a fiecărui anreprezintă pentru credincioșii din local-itatea Prunișor, prilej de bucurie și deregăsire duhovnicească, deoareceSfinaii Arhangheli Mihail și Gavriilsunt ocrotitorii spirituali ai tuturormembrilor comunităaii din aceastăparohie.Sărbătoarea parohiei a începutduminică seara, când s-a săvârșitVecernia Mare cu Litie, unde au par-ticipat un număr însemnat de credin-cioși. Apoi a doua zi, la orele dimineaiis-a săvârșit Utrenia și Sfânta Liturghiede către sfinaiaii slujitori, înălaând rugă-ciuni pentru sănătatea și pacea întregiilumi.La momentul potrivit, părinteleRos Ioan Sorin a rostit cuvântul deînvăaătură, subliniind importanaaSfinailor Arhangheli Mihail și Gavriil înviaaa fiecărui credincios.Printr-o colaborare fructuoasă întreParohia Ortodoxă Prunișor și LiceulTeoretic Sebiș, cu subunitatea Gră-

diniaa și Școala Primară din Prunișor,toai copiii împreună cu doamna educa-toare, Pop Viorica și doamnele învăaă-toare Herbei Felicia și Avram RamonaAdela au participat la DumnezeiascaLiturghie, împărtășindu-se copiiiprezenai cu Trupul și Sângele Domnu-lui Hristos.La finalul Sfintei Liturghii, s-asăvârșit slujbă de pomenire pentru pre-oaii, cântăreaii, ctitorii și ostenitorii bis-ericii trecuai la Domnul.Deși sunt vremuri grele, Bisericaprin acaiunile sale este pretutindeni ală-turi de cei suferinzi și încercaai, astfel căpreoaii au îndemnat pe credincioși săpostească și să se roage pentru aceștia.(Pr. Florin Ioan Avram)
ASCOR Arad şi-a sărbătorit

(online) hramul, 
Sfântul Ierarh NectarieAstăzi 9 noiembrie 2021,în ziua deprăznuire a Sfântului Ierarh Nectariede Eghina, ASCOR Arad își sărbă-torește hramul. Anul acesta în contex-tul restricaiilor impuse din cauza epi-demiei, precum și din alte motivebinecuvântate, hramul ASCOR Arad afost sărbătorit online.Tinerii asociaaiei au citit astăziacatistul Sfântului Ierarh Nectarie,rugându-se Sfântului pentru apărarea șiizbăvirea de noua boală molipsitoare,pentru întărirea celor bolnavi și a celorcare îi îngrijesc pe cei neputincioși șitotodată, au cerut Sfântului să lecălăuzească pașii în toate activităaile șiiniaiativele pe care le vor realiza încadrul asociaaiei.La ceas de seară, membrii ASCORArad s-au întâlnit pe platforma onlineZoom, unde au discutat lucruri legatede bunul mers al asociaaiei și conver-saaii prietenești, întrucât o adunare gen-erală nu a mai fost posibilă în ultimultimp.Ne rugăm Sfântului Ierarh Nectariesă mijlocească înaintea lui Dumnezeupentru noi, rugându-L să ne izbăveascăde toată primejdia și nevoia și să nedea credinaă și putere să trecem cu binepeste aceste vremuri tulburi. (BotaMarielena CristianaMembru ASCOR Arad)

Sfântul Nectarie, 
al doilea hram al bisericii din

Parohia GrăniceriPe lângă hramul istoric al ParohieiGrăniceri, în urmă cu un an de zile cubinecuvântarea Înaltpeasfinaitului Dr.Timotei Seviciu Arhiepiscop al Aradu-lui, Biserica a primit și hramul SfântulIerarh Nectarie vindecătorul de boli.Azi, într-o zi de toamnă târzie, pecolina Bisericii au început slujbele deprăznuire a acestui mare Ierarh al Egh-inei. Programul liturghic a debutat cucitirea Acatistului Sfântului Nectariede un sobor de preoai format din părin-tele paroh Popovici Adinel, părinteleGabriel Juc de la Parohia Vărșand șipărintele Ovidiu Ardelean de la Paro-hia Șiclău.După încheierea Acatistului s-acontinuat cu Sfânta și DumnezeiascaLiturghie iar răspunsurile liturgice aufost date de Corul Mixt „Sfântul Nec-

tarie” al parohiei Grăniceri, cor înfi-inaat și numit astfel în urmă cu un ancând parohia s-a bucurat de vizita pas-torală a Preasfinaitului dr. EmilianCrișanul.După săvârșirea Sfintei Liturghi șiînconjurarea Bisericii, părintele paroha mulaumit pentru participare preoailorcoslujitori, autorităailor locale și cred-incioșilor, de asemenea a mulaumitpentru implicare și participare domnu-lui primar Petru Claudiu Bătrânua,domnului director al Școlii GimnazialeGrăniceri, prof. Drd. Krizner Paul, șituturor celor ce și-au răpit din timpul lorpentru a fi prezenai la sărbătoarea celuide al doilea hram al Bisericii.La final, părintele Adinel Popovi-ci a evidenaiat viaaa și minunile Sfân-tului Ierarh Nectarie care rămâne unetalon pentru societatea contemporanăbulversată și plină de boală. (Pr.Popovici Adinel)
Sfântul Ioan Gură de Aur

prăznuit în Parohia 
Nicolae BălcescuAn de an, data de 13 noiembrieeste zi de sărbătoare pentru credincioșiiparohiei Nicolae Bălcescu, Pro-topopiatul Lipova, care se adună pen-tru a aduce cinstire ocrotitorului bis-ericii din sat.Anul acesta, în dimineaaa zilei, unsobor de preoai ( Pr. Dimitriu Ștefan-parohia Petriș, Pr. Săvușcă Valentin-parohia Miniș, Pr.Florea Florin-parohiaGroșii Noi, Pr.Bachiș Ioan-parohiaBaia, Pr. Lulaș Dan-parohia Căpruaa,Pr. Paroh Iordăchescu Cosmin ) ausavâșit Sfânta Liturghie, a SfântuluiIoan Hrisostom, urmată de Taina Sfân-tului Maslu.Cuvântul de învăaătură a fost pus lainima tuturor de pr. Dimitriu Ștefancare a vorbit despre viaaa și activitateaSfântului Ioan, făcând o paralelă întreperioada din vremea sfântului și viaaape care o trăim noi astăzi, atacaai dedușmani nevăzuai.La final au fost aduse mulaumirituturor celor prezenai, fiecare plecândacasă mai încărcat duhovnicește dedarurile revărsate în timpul săvârșiriiSfintelor Slujbe. (Pr. Cosmin Iordăch-escu)

Instalarea noului preot 
în Parohia TălagiuComunitatea ortodoxă din comunaTălagiu a trăit astăzi, 21 noiembrie2021, un eveniment duhovnicescdeosebit prilejuit de instalarea nouluipreot paroh, în persoana părinteluiMădălin-Flavius Dărăștean.În după amiaza zilei de duminică,în biserica parohiei, cu hramul SfinailorArhangheli Mihai și Gavriil, a fost ofi-ciată slujba Vecerniei de către un soborde preoai de la parohiile învecinate, înfrunte cu Preacuv. Protos. lect. dr.Nicolae Tang și în prezenaa Preaono-ratului Pr. Beni Ioja, ProtopopulSebișului.După săvârșirea slujbei Vecernieipărintele protopop a făcut instalareanoului preot paroh, după rânduiala Bis-ericii noastre, citind Decizia de numireîn postul de preot paroh al Parohiei

Tălagiu, drepturile și obligaaiile nouluipreot faaă de Chiriarhul locului, faaă deautorităaile și legile bisericești și faaăde credincioșii încredinaaai spre păs-torire. La fel, a înmânat noului parohSf. Evanghelie, Sf. Cruce și cheile bis-ericii. În cuvântul rostit cu acest prilej,preonoratul părinte protopop a sublini-at importanaa momentului pentruaceastă parohie, trasând coordonatelepe care trebuie să-și desfășoare misi-unea pastorală și misionară. Propovă-duirea Cuvântului lui Dumnezeu, slu-jirea credincioșilor, administrareabunurilor parohiei sunt coordonateleprincipale ale slujirii unui preot, toateacestea însoaite de dragostea, jertfelni-cia și bucuria slujirii lui Hristos, a maiadăugat părintele protopop. Faptul căacest eveniment s-a petrecut într-o ast-fel de zi, cea a Intrării Maicii Domnu-lui în biserică, dublează semnificaaiamomentului, noul preot se afieroseșteastăzi parohiei pe care o va sluji și pen-tru care se va jertfi.În încheierea cuvântului său, părin-tele protopop a mulaumit fostului preotparoh Ștefan Groza, prezent și el laacest moment, pentru toată lucrareaduhovnicească și administrativă între-prinsă în această parohie. Preacucer-nicia sa a fost numit prin transfer preotparoh la Parohia Dieci.Răspunsurile la strană au fost datede un grup de teologi, colegi ai părin-telui Mădălin Dărăștean.La eveniment au participat unnumăr mare de credincioși parohieni,intensificând emoaiile momentelorliturgice, precum și autorităaile locale.Părintele Mădălin-Flavius Dărășteaneste absolvent al Seminarului Teolog-ic și al Facultăaii de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad, partici-pant la diferite olimpiade și șef de pro-moaie la absolvirea facultăaii, promoaia2021. (Protos. lect. dr. Nicolae M.Tang)
Instalare de preot 

în Parohia MonoroştiaClopotele bisericii parohiale dinsatul Monoroștia, comuna Bârzava aurăsunat astăzi, duminică 14 noiembrie,în întregul sat, pentru a chema oameniila un moment de rugăciune și debucurie, astăzi fiind instalat noul preotal parohiei Monoroștia, cu filia Dum-brăviaa.În biserica parohială s-a săvârșitslujba Vecerniei, de către un sobor depreoai sub conducerea părintelui pro-topop Mercea Nelu, în prezenaa multorcredincioși, veniai să își întâlneascănoul preot paroh.După otpustul vecerniei a avut locoficiul de instalare. Părintele protopopa înmânat părintelui Adin PăiușanSfânta Evanghelie, Sfânta Cruce sicheile bisericii, însoaind fiecare dinaceste gesturi simbolice cu un cuvântadecvat prin care a subliniat legăturadintre aceste trei lucruri amintite silucrarea de pastoraaie a unui preot inparohia ce i-a fost încredinaată. Înfinalul cuvântului său, părintele pro-topop l-a felicitat pe noul păstor al paro-hiei Monoroștia urându-i succes in pas-toraaie si i-a îndemnat pe credincioșiiparohiei să-l primească cu bucurie penoul lor păstor si să-l sprijine în toatelucrările pe care le va întreprinde pen-tru bunul mers al parohiei.Noul paroh a adus mulaumiri luiDumnezeu, ÎnaltPreasfinaitului PărinteTimotei pentru frumoasa misiuneîncredinaată de a fi păstor sufletesc alcredincioșilor din parohia în care a fostinstalat, părintelui Protopop, preoailorprezenai, cântăreailor, precum și fami-liei sale și nu în ultimul rând credin-cioșilor prezenai.Parohia a rămas vacantă în urmatrecerii la cele veșnice a părinteluiiconom stavrofor Butar Pascu.Continuare în pagina 7

Actualitate eparhială – Noiembrie 2021



Urmare din pagina 6Părintele Adin Păiușan este origi-nar din comuna Bârzava, judeţul Arad;este absolvent al Seminarului Teolo gicOrtodox Liceal din Arad – promoaia2011 și licenaiat la Facultatea de Teolo-gie Ortodoxă din Arad în anul 2021.(Pr. Cosmin Iordăchescu)
Instalare de preot

în Parohia CorbeştiDuminică, 21 noiembrie 2021 , laceasul Vecerniei, credincioşii ParohieiCorbești şi-au primit noul păstor, pePărintele Haida Bogdan Andrei.Slujba Vecerniei a fost oficiată înbiserica monument istoric ,,NaștereaMaicii Domnului” din Corbești, decătre un sobor de preoţi în frunte cu P.On. Părinte Protopop Mercea Nelu,Protopopul Lipovei.După Vecernie, a urmat un cuvântde învăaătură rostit de către P. On.Părinte Protopop în cadrul căruia ainstalat noul preot paroh înmânându-iEvanghelia, ca semn al vestirii cuvân-tului lui Dumnezeu, crucea, ca semn albiruinţei asupra celui potrivnic, pre-cum şi cheile Sfintei Biserici din Cor-bești.După instalare noul preot paroh aadus smerite mulţumiri tuturor aceloracare au ales să fie prezenţi la acesteveniment important din viaţa Sfinţieisale, nu înainte de a-i mulţumi luiDumnezeu pentru darurile revărsateneîncetat asupra sa, şi IPS Dr. Timotei,Arhiepiscopul Aradului, dimpreună cuVenerabilul Consiliu Eparhial pentruîncrederea acordată. (Pr. CosminBalint)
Câte o Biblie pe masă 

în fiecare casăPrima duminică din postul NașteriiDomnului din acest an a avut, pentrucredincioșii Parohiei OrtodoxeRomâne `ipar și ai filiei Adea, Pro-topopiatul Arad, o conotaaie deosebităprin conlucrarea Maicii Domnului și aSfântului Ioan Gură de Aur.În data de 13 noiembrie prăznuimziua Sfântului Ioan Gură de Aur, dar afost stabilită și ziua Bibliei, motiv pen-tru care, prin mijlocirea Sfântului IoanGură de Aur, Patriarhia Română prin„Librăria Cărailor Bisericești” a oferitreduceri substanaiale mai multor ediaiiale Sfintei Scripturi, venind astfel înîntâmpinarea credincioșilor care dorescsă achiziaioneze o Biblie.Actualizând cuvintele FericituluiAugustin, care spune că: „atunci cândne rugăm, îi spunem lui Dumnezeuceea ce ne dorim pentru noi, iar atuncicând citim Biblia aflăm ceea ce Dum-nezeu își dorește de la noi”, și a expre-siei „dar din dar se face rai”, la iniaiati-va preotul paroh Mihai Oprea și aConsiliului Parohial s-au achiziaionat140 de Biblii. Sfântul Ioan Gură de Aura rânduit ca Bibliile să ajungă în timputil pentru a fi înmânate credincioșilorîn prima duminică din postul NașteriiDomnului, zi în care prăznuim șiIntrarea în biserică a Maicii Domnului.Urmând exemplul Maicii Domnu-lui care a intrat în biserică pentru a sepregăti prin rugăciune și mai apoi a-Lprimi pe Însuși Cuvântul în pântece,enoriașii bisericii ortodoxe `ipar autrecut pragul bisericii pentru a se lumi-na, prin rugăciune și prin ascultareaCuvântului Sfintei Evanghelii, decunoștinaa lui Dumnezeu revelată încadrul Sfintei Liturghii a Sfântului IoanGură de Aur. Dragostea lui Dumnezeu,pe care o descoperim, în aceastăperioadă a postului Nașterii Mântu-itorului, s-a revărsat în inimile credin-cioșilor prin luarea acasă a cuvântuluilui Dumnezeu nu doar în peștera sufle-tului, ci și fizic, fiecare număr de casălocuită de familiile ortodoxe din paro-hie și filie primind câte o Biblie, comu-nitatea ortodoxă din ambele sate fiindminoritară.

Pentru ca bucuria trăită în aceastăduminică să fie deplină, conformtradiaiei parohiei, începând cu ora 16:00a fost săvârșită Taina Sfântului Maslu,pentru întărirea sufletelor, trupurilor șicredinaei tuturor credincioșilor. (Pr.Mihai Oprea)
Instalare de preot
în Parohia RevetişDuminică, 21 noiembrie 2021, afost o zi specială pentru enoriașii dincomunitatea satului Revetiș, ComunaDieci, judeaul Arad. În Biserica Orto-doxă cu hramul ,,Adormirea MaiciiDomnului,, după săvârșirea SfinteiLiturghii, a avut loc un evenimentdeosebit cu ocazia instalării nouluipreot paroh, în persoana părintelui,Mădălin Florentin Rău.Au fost prezenai preoaii: Pr. Păi-ușan Florin, Pr. Petcua Tuau, în fruntecu Preaonoratul Pr. Protopop Beni Ioja,Protopopul Sebișului, precum și ofi-cialităai: Primarul Galea Ștefan și mulaicredincioși din parohie și nu numai.Preaonoratul Părintele Protopop BeniIoja încă de la începutul cuvântării amenaionat faptul că: ,,mă aflu aici, catrimis al Înaltpreasfinaitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, ca săprezint pe noul preot hărăzit pentruparohia dumneavoastră și să dau citireînaltei Decizii Chiriarhale prin care Pr.Mădălin Florentin Rău, este instalataici în Parohia Revetiș. PreaonoratulPr. Beni Ioja, Protopopul Sebișului afăcut instalarea noului preot paroh,după rânduiala Bisericii noastre, citinddecizia de numire în postul de preotparoh al parohiei Revetiș, drepturile șiobligaaiile noului preot faaă de Chiri-arhul locului, faaă de autorităaile localeși faaă de legile bisericești precum șifaaă de credincioși. Pr. Protopop i-aoferit noului paroh Sf. Evanghelie, Sf.Cruce, precum și cheile bisericii.Preaonoratul Pr. Protopop, în cuvântulde învăaătură a subliniat importanaamisiunii pastorale și misionare.,,Nimeni să nu dispreauiască tinereailetale, ci fă-te pildă credincioșilor cucuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cuduhul, cu credinaa și cu curăaia, iar fos-tului preot suplinitor, prezent și el, Pr.Petcua Tuau, i-a mulaumit pentru activ-itatea desfășurată în această parohie. Încuvântul de încheiere, Pr. Mădălin Flo-rentin Rău, a ainut să mulaumească:părinailor, bunicilor, nașilor de botez șide cununie, D-nului Primar, tuturorcelor prezenai și nu în ultimul rând, D-nei Preotese: ,,care m-a urmat în Paro-hia dumneavoastră. Părintele MădălinFlorentin Rău a absolvit SeminarulTeologic Ortodox și Facultatea deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea,,din Arad, promoaia 2020.

ASCOR Arad – 
Uniţi pentru viaţăMembri ai ASCOR Arad, dimpre-ună cu Asociaaia Filantropia aArhiepiscopiei Aradului și cu Liga Stu-denailor din cadrul Universităaii ”Vasile Goldiș ” din Arad, au fostprezenai astăzi, 23 noiembrie, la Centrulde Transfuzie Sanguină din Arad pen-tru a dărui viaaă! Evenimentul seîncadrează într-un proiect naaionalASCOR intitulat ” Uniai pentru viaaă „.Peste 20 de persoane: preoai, studenai șipersoane din alte categorii profesionaleau răspuns chemării de a dona sânge șide a salva omenești. Colaborarea pecare cele trei asociaaii mai sus amintiteau avut-o în acest demers se dorește afi una de durată. (Marius-GheorgheDanciu, președinte ASCOR Arad)

Evenimente omagiale, 
aniversare şi culturale de 

excepţie, la Catedrala 
Arhiepiscopală din AradCu binecuvântarea și participareaÎnaltpreasfinaitului Părinte ArhiepiscopTimotei al Aradului, la Catedrala

„Sfânta Treime” din Arad, s-au des-fășurat mai multe evenimente dedicateîmplinirii a 30 de ani de la sfinaireapietrei de temelie a catedralei arădene.În prima zi (21 noiembrie 2021), dePraznicul Intrării în Biserică a MaiciiDomnului, s-a pus la temelia SfinteiMese, ca mărturie peste timp, dosarelecu numele tuturor ctitorilor, donato-rilor, ostenitorilor și binefăcătorilorsfântului locaș de către Chiriarh și pre-oaii Catedralei. Mai menaionăm și fap-tul că în această zi s-au împlinit 18 anide la aducerea clopotelor din Austria(unde s-au turnat) și așezarea lor încurtea Catedralei. Mai apoi, toai ceiprezenai au asistat la un concert de col-inde corale românești susainut de cătreCorul Catedralei Arhiepiscopale, diri-jat cu multă măiestrie de către PărinteleDiacon Laviniu Morariu. Din inter-pretările corului, amintim: „O, ce vesteminunată!” (D. Kiriac), „Ziurel de zi”(T. Brediceanu), „Florile dalbe” (Ghe.Șoima), „Azi e seara de ajun” (S. Dră-goi) și alte compoziaii cunoscute dinrepertoriul eclesiastic. Cuvintele demulaumire după concert, au fost rostitede către Pr. Simion Mladin – Ecle-siarhul Catedralei.A doua seară (22 noiembrie 2021),după slujba Vecerniei zilei, a fostvernisată o expoziaie de fotografie, înpremieră, denumită generic: „Puntepeste timp. Momentele cele mai rele-vante din perioada construcaiei Cate-dralei (1991 – 2018)”, care a adunatpe panouri fotografii cu cele maiimportante etape din perioada con-strucaiei, pe de-o parte, și, pe de cealaltăparte, fotografii inedite, unele realizatecu drona și avionul, precum șifotografii spectaculoase din interiorulbisericii. Expoziaia a fost prezentată decătre Arhid. Claudiu Ștefan Con-durache și Arhid. Alexandru AdrianTiulea, cei care au arhivat și păstrataceste fotografii de-a lungul timpului,dar le-au și realizat pe cele noi.În seara zilei de 23 noiembrie 2021,tot după slujba de seară, a avut loclansarea unui volum-album defotografii cu pictura Catedralei, denu-mit: „Pictura interioară din CatedralaNouă – ARAD”. Cartea, apărută laEditura Arhiepiscopiei Aradului și Edi-tura Mega din Cluj-Napoca, în condiaiigrafice de excepaie, poartă semnăturaDomnului Profesor Cătălin Bălua, pic-torul locașului de cult. Prezentarealucrării a fost făcută de către Pr. Conf.Univ. Dr. Vasile Pop, cadru didactic laUniversitatea de Vest „Vasile Goldiș”din Arad și fost consilier eparhial.Ziua de 24 noiembrie 2021 estemarcată prin săvârșirea SfinteiLiturghii, cu participarea ChiriarhuluiArădean și a membrilor din Perma-nenaa Consiliului Eparhial din perioa-da construcaiei Catedralei. Tot înaceastă zi, s-au pomenit preoaii, ctitorii,donatorii, ostenitorii și binefăcătorii tre-cuai în Împărăaia lui Dumnezeu. A fostun prilej de sărbătoare deoarece, așacum spunea și Înaltpreasfinaitul PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, „ceiplecaai dincolo se bucură cu toai ceiprezenai căci edificiul Catedralei ară-

dene s-a înălaat ca o împlinire a jertfeilor”.După Sfânta Liturghie, Ierarhul aoferit distincaia eparhială „OrdinulSfântul Ierarh Sava Brancovici” maimultor clerici din permanenaa Consil-iului Eparhial în perioada construcaieiCatedralei, slujitorilor locașului de cult,Primarului Municipiului Arad, CălinBibara, precum și unor membri dinComitetul de Sprijin care, prin activi-tatea lor, au ajutatLa final, Chiriarhul a adresat uncuvânt de mulaumire tuturor celorprezenai la acest eveniment de anver-gură din viaaa comunităaii ortodoxe ară-dene. (Arhid. Claudiu Ștefan Con-durache, Arhid. Alexandru AdrianTiulea, Lucia Iliescu – membru alCorului Catedralei Arhiepiscopale)
Conferinţă ASCOR Arad 

(online)Astăzi, 24 noiembrie 2021,ASCOR Arad a organizat prima con-ferinaă duhovnicească din cele progra-mate a fi susainute în Postul NașteriiDomnului.După o perioadă în care confer-inaele nu au mai avut loc din cauzarestricaiilor pandemice, mare a fostastăzi bucuria celor care au putut auziminunatele învăaături și explicaaii pecare Părintele profesor Conf. Univ. Dr.Lucian Farcașiu, profesor în cadrulFacultăaii de Teologie Ortodoxă dinArad și părinte coordonator ASCORArad, le-a oferit. Deși transmisă înmediul online prin intermediul reaelelorde socializare, conferinaa s-a bucuratde un număr considerabil de partici-panai, dovadă că informaaiile de ordinistorico-liturgic și mistico-simbolic austârnit interesul urmăritorilor. După ceîn prima parte a conferinaei Părinteleprofesor a vorbit despre rânduielileliturgice din perioada Postului Crăci-unului și despre obiceiurile și tradiaiilelegate de această sărbătoare, în partea adoua a conferinaei Părintele a răspunsîntrebărilor puse de către urmăritori.Seara duhovnicească s-a încheiat prinmulaumiri adresate invitatului, dar șicelor care au urmărit conferinaa și prinrostirea rugăciunii „Cuvine-se cu ade-vărat „. (Marius Gheorghe Danciupreședinte ASCOR Arad)
Parastas de pomenire pentru

Părintele Ilarion V. Felea, 
organizat de ASCOR AradÎn seara zilei de 25 noiembrie 2021,creștinii dreptmăritori s-au adunat pen-tru a înălaa rugăciuni pentru sufletulPărintelui Profesor Ilarion Felea.Slujba a fost săvârșită în BisericaParohiei Șega I, ctitorie a PărinteluiFelea. În mijlocul credincioșiloradunaai pentru a-și pomeni primulparoh al Bisericii parohiei lor, s-a aflatPreasfinaitul Părinte Dr. EmilianCrișanul, Episcop-vicar al Arhiepis-copiei Aradului dimpreună cu PărinteleProf. Univ. Dr. Cristinel Ioja, DecanulFacultăaii de Teologie Ortodoxă „Ilar-ion V. Felea” din Arad, Părintele Conf.Univ. Dr. Lucian Farcașiu, profesor laaceeași Facultate și îndrumător ASCOR,părintele paroh Aurel Bonchiș și ceilalaipărinai slujitori ai Parohiei Șega I, pre-

cum și părintele arhidiacon GheorgheIulian Lehaci. Evenimentul este orga-nizat de către Asociaaia StudenailorCreștini Ortodocși Români (ASCOR),filiala Arad în colaborare cu Facultateade Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea”, încadrându-se în tematica anu-lui omagial 2021.Preoaii, studenaii și credincioșii, ală-turi de ierarhul lor s-au rugat pentrusufletul Părintelui Profesor Ilarion V.Felea, cinstindu-i memoria și omagiin-du-i opera teologică și lucrarea sa pas-torală.Slujba parastasului, săvârșită dePreasfinaitul Părinte Episcop VicarEmilian, înconjurat de soborulpărinailor slujitori, a fost una încărcatăde emoaie, fiind privită de către toai ceiprezenai în lumina canonizării Părin-telui Felea, un act care se doreșteîmplinit de către Biserica OrtodoxăRomână în viitorul apropiat. Răspun-surile liturgice la slujba parastasului aufost date de către corul parohiei, condusde cântaretul bisericesc Ovidiu Sabău.După terminarea slujbei parastasu-lui, Preasfinaitul Părinte Episcop VicarEmilian a rostit un bogat cuvânt deînvăaătură, omagiind personalitateaPărintelui Ilarion Felea. După o scurtădescriere a vieaii și trăirii părintelui Ilar-ion, Preasfinaia Sa a vorbit despreînsemnătatea slujbei parastasului,făcând referire și la ultima slujbă deparastas care se va face pentru părinteleIlarion Felea în ajunul proclamării ofi-ciale a canonizării sale. Părintele Epis-cop-vicar a evidenaiat faptul că slujbade pomenire se face pentru iertareatuturor păcatelor pe care de-a lungulvieaii omul le-a săvârșit, întrucât „nueste om care să fie viu și să nugreșească” . Canonizarea părinteluiIlarion Felea reprezintă un act oficial alBisericii, care se dorește a fi împlinit, cutoate că sfinairea vieaii unei persoane oface întâi Dumnezeu, ea fiind mai apoirecunoscută și resimaită și de cătreoameni.După cuvântul ierarhului, PărinteleDecan Cristinel Ioja a realizat o suc-cintă prezentare a biografiei PărinteluiFelea, vorbind despre Ilarion Felea –preotul, profesorul și mărturisitorul .Descrierii vieaii Părintelui, i-a urmatprezentarea perioadei în care acesta afost paroh în Parohia Șega I, iar maiapoi la Catedrala Veche din Arad,oferindu-se câteva detalii esenaiale dinactivitatea pastoral-misionară a Părin-telui Felea, culminând cu descriereaperioadei în care acesta a fost deainutpolitic.În final, Părintele Paroh AurelBonchiș a mulaumit pentru prezenaăPreasfinaitului Părinte Emilian Crișan-ul, Părintelui Decan și celorlalai părinaislujitori, precum și membrilor ASCORpentru faptul că au ales Biserica Paro-hiei Șega I pentru acest deosebit eveni-ment. Totodată, Părintele a evidenaiatcontribuaia parintelui profesor IlarionFelea la înfiinaarea Parohiei Șega I, pre-cum și la organizarea Parohiilor Bujacși Grădiște I.În încheierea slujbei, tinerii dinASCOR dimpreună cu credincioșiiadunaai în Biserică au cântat imnul„Apărătoare Doamnă”. (Marius Ghe-orghe Danciu,Președinte ASCOR Arad)
Copiii şi tinerii Parohiei 
Prunişor şi-au sărbătorit 

ocrotitorul, pe Sfântul StelianÎn seara zilei de 26 noiembrie 2021,copiii, tinerii și o parte din credincioșiiparohiei s-au întâlnit online în al cinstipe Sfântul Stelian.Din anul 2018, odată cu înfiinaareaGrupului Catehetic din Parohia Pruni -șor, Sfântul Stelian a devenit ocroti-torul membrilor care fac parte din acestgrup. Continuare în pagina 8
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MarLi, 2 noiembrie –A participatla simpozionul internaaional și inter-disciplinar online, cu titlul „Fenome-nul morMii în era biotehnologiilor”,organizat de Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad,rostind un cuvânt adecvat.Duminică, 7 noiembrie –A slujitSfânta Liturghie la Catedrala arhiepis-copală, predicând despre ,,SimMămân-tul milei” (cf. Gal. 6; Luca 16). Luni, 8 noiembrie – A săvârșitSfânta Liturghie la Catedrala arhiepis-copală, predicând despre ,,Rostiri înge-rești” (Evr. 2; Luca 10). La finalulSfintei Liturghii, Chiriarhul arădean ahirotesit duhovnici pe 4 noi tineripreoai pentru parohiile arădene: Pr.Mădălin-Flavius Dărășteaan (ParohiaTălagiu); Pr. Adin-Dorin Păiușan(Parohia Monoroștia); Pr. Mădălin-Florentin Rău (Parohia Revetiș) și Pr.Bogdan Haida (Parohia Corbești).Sâmbătă, 9 noiembrie – A săvâ-rşit slujba Vecerniei, în biserica paro-hiei Felnac cu hramul ,,Sfinaii Arhan-gheli Mihail și Gavriil”. A sfinait casamortuară şi crucea de pe calea ce ducespre ea, ridicată de familia Dr. Came-lia Lupu întru pomenirea PărinteluiArsenie Boca.Vineri, 12 noiembrie – A săvârșitslujba de sfinaire a tricolorului româ-

nesc care va fi arborat pe clădirea Pala-tului Comitatului. A săvârșit slujbaVecerniei de hram cu Litie, la Cate-drală, cu un cuvânt de învăaătura des-

pre ,,Aducerea moaștelor sfinMilor lalocuri de aleasă cinstire”.Sâmbătă, 13 noiembrie – A săvâ-rșit Sfânta Liturghie la Catedrala arhie-

piscopală, predicând despre „Moște-nirea hrisostomică”. Duminică, 14 noiembrie – Asăvârșit Sfânta Liturghie la Catedralaarhiepiscopală, predicând despre,,Lumina faptelor bune” (cf. Efes. 5;Luca 12).Duminică, 21 noiembrie – Asăvârșit Sfânta Liturghie la Catedralaarhiepiscopală, predicând despre,,Împlinirea făgăduinMei”, (cf. Evr. 9;Luca 10-11). A participat la slujbaVecerniei la 15 ani de la primirea clo-potelor la Catedrală, urmată de un con-cert de colinde și cântări bisericeștisusainut de Corul Catedralei arhiepis-copale.Luni, 22  noiembrie –  A partici-pat la slujba Vecerniei, urmată de ver-nisarea expoziaiei fotografice cu tema„Arc peste timp”, care oglindescmomentele principale din perioadaconstrucaiei Catedralei.MarLi, 23 noiembrie – A partici-pat la slujba Vecerniei, urmată de lan-sarea albumului „Pictura interioarădin Catedrala Nouă din Arad”, rostindun cuvânt de binecuvântare.Miercuri, 24 noiembrie – A par-ticipat la Sfânta Liturghie, la împlini-rea a 30 de ani de la sfinairea pietrei detemelie a Catedralei arădene. DupăSfânta Liturghie, Chiriarhul arădean a

oferit distincaia eparhială „OrdinulSfântul Ierarh Sava Brancovici” maimultor clerici din permanenaa Consi-liului Eparhial în perioada construcaieiCatedralei, slujitorilor locașului decult, Primarului Municipiului Arad,Călin Bibara, precum și unor membridin Comitetul de Sprijin.Duminică, 28 noiembrie –A săvâ-rșit Sfânta Liturghie la Catedrala arhie-piscopală. La sfârșitul Sfintei Liturghiia hirotonit întru diacon pe teologul Vio-rel Curtuaiu, pe seama Parohiei Lun-cșoara, Protopopiatul Sebiș.Luni, 30  noiembrie – A săvârșitSfânta Liturghie în Catedrala Arhie-piscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, predica fiind pusă sub titlul,,Apostolatul Sfântului Andrei” (cf. ICor. 4; Ioan 1). În cadrul Sfintei Litur-ghii, a fost hirotonit preot tânărul dia-con Viorel Curtuaiu  pe seama ParohieiLuncșoara, Protopopiatul Sebiș. Lafinalul slujbei, noul preot a fost hiro-tesit întru duhovnic. În seara zilei, aparticipat la ceremonia de decernare atitlului de Doctor Honoris Causa alUniversităaii de Vest „Vasile Goldiș”din Arad, Înaltpreasfinaitului PărinteIoan, Arhiepiscopul Timișoarei șiMitropolitul Banatului.Pr. Dr. Vasile Cucu – Secretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinLitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Noiembrie 2021

Urmare din pagina 7În anul 2020, în Duminica MarieiEgipteanca s-a înfiinaat corul parohiei,care a primit ca patron tot pe SfântulStelian.Pentru a creoina și a sublinia val-oarea acestei zile, preotul paroh împre-ună cu membrii comunităaii s-au întâl-nit online, datorită contextului pandemicîn care se regăsește întreaga lume.Astfel că întâlnirea a debutat prinrostirea rugăciunii „Tatăl nostru”, dupăcare preotul paroh le-a vorbit celorprezenai despre viaaa și minunile Sfân-tului Stelian, îndemnându-i să urmezefaptele acestui mare sfânt. (Pr. Florin-Ioan Avram) 
Concert patriotic 

în Parohia PrunişorÎn Duminica a treizecea dupăRusalii, Parohia Ortodoxa RomânăPrunișor, din Protopopiatul Sebiș, afost gazda unui eveniment cu totuldeosebit.Tinerii si copiii grupului catehetic„Sfântul Stelian” au sărbătorit princântare si recitare de poezii un concertpatriotic cu prilejul Zilei Naaionale aRomâniei. Prin aceste evenimente cucaracter patriotic, se creionează istoriapoporului nostru de-a lungul vremii,readucând în sufletele tuturor amintireade cei dragi, de înaintașii noștri careau luptat cu preaul vieaii pentru uni-tatea noastră ca și popor.Chiar daca mai sunt câteva zilepână la prăznuirea Sf. Ierarh Nicolae,munca si efortul celor mici nu a fosttrecute cu vederea. Astfel că, la finalulacestui concert, Moș Nicolae a trimiscâteva dintre darurile sale si in parohianoastră, aducând bucurie pe chipurilecelor mici.Nu ne rămâne altceva decât să pur-tam vie flacăra iubirii faaă de Dum-

nezeu și faaă de `ară precum au făcutși copilașii din ziua aceasta binecu-vântată. (Prof. Denis-Alexandru RoșuDrăgan)
Slujbă de pomenire 

a Părintelui Arsenie Boca în
Parohia SemlacÎncepând cu anul 2012 credincioșiiortodocși de la Semlac împreună cupreoaii parohiei și cu reprezentanaiiautorităailor locale au hotărât ca înfiecare an în cea mai apropiatăduminică de 28 noiembrie – ziua tre-cerii la cele veșnice a părintelui Arse-nie Boca – să săvârșescă slujbă depomenire pentru acest mare părinteduhovnicesc al românilor, la care mulaidin locuitorii parohiei au o mareevlavie.Și în acest an, acest eveniment șianume slujba de parastas a părinteluiArsenie s-a săvârșit îndată după otpus-tul Sfintei Liturghii a Duminicii a 30-a după Rusalii. Sfânta Liturghie și laSlujba Parastasului pentru părinteleArsenie Boca au fost săvârșite de unsobor din care au făcut parte Preacucer-nicii Părinai Alin Bosancu de la Șeitin,Timiș Toader de la Sântandrei, Părin-tele pensionar Mihai Ardelean fostparoh la Semlac, părintele IeromonahAntonie Trofinică de la MănăstireaFeredeu, Felician Crăciun și CiprianTripa de la Semlac și PreacucerniculPărinte diacon inspector onorific Bog-dan Noghiu.Răspunsurile liturgice au fost datede către Corul Parohiei Arad-MicălacaVeche II condus de către dirijorulteolog Ovidiu Căpitan. Autorităailejudeaene au fost reprezentate de cătredomnul președinte al ConsiliuluiJudeaean Arad Iustin Cionca iar dinpartea autorităailor locale a fost prezen-tă doamna primar Letiaia Stoian care de

altfel a avut un aport consistent la orga-nizarea acestui eveniment. La bunadesfășurare a evenimentului și-au maiadus contribuaia familia Boată Raducu soaia de la Felnac, Valer Bere pre-cum și alai credincioși cu evlavie lapărintele Arsenie. La finalul Parasta-sului părintele Ciprian Tripa a evocatpersonalitatea marelui duhovnic mulau-mind împreună cu părintele FelicianCrăciun Bunului Dumnezeu pentru căa îngăduit acest eveniment precum șicelor care s-au implicat în organizarealui cât și tuturor credincioșilor prezenai.(Pr. Ciprian Tripa)
Concert de colinde
în Parohia GroşeniO seară minunată cu multă încăr-cătură duhovnicească și liniștesufletească, au trăit credincioșii Paro-hiei Groșeni, Protopopiatul Ineu, cares-au bucurat de prezenaa CoruluiPsaltic Sfântul Ioan Damaschin, con-dus de Părintele Inspector GabrielStreulea.Cu multă pace în suflet cei prezenaiau ascultat colindele psaltice șitradiaionale ale Corului Psaltic, dar nu

înainte ca PC Pr. Dr. Florin Gașpar săfacă o prezentare atât de deosebită,amintind că perioada în care ne aflămnu este altceva decât o pregătiresufletească pentru ca mai apoi fiecaredintre noi să-L putem primi pe PunculHristos în ,,ieslea sufletului nostru”.Printre colindele Corului Psaltic,cei prezenai s-au bucurat și de câtevacolinde interpretate atât de sensibil decătre teologul Adelin-Ștefan Rusu, carepe lângă vocea sublimă și-a arătatmăiestria și în cântatul la chitară, alecărei coarde a smuls și o lacrimă debucurie credincioșilor.Părintele Paroh Ic. Stavr. Radu Sas,cel care a făcut posibilă această searăbinecuvâtată, a dat slavă lui Dumnezeupentru comunitatea pe care o păstoreștecu atâta dragoste, observând șiaprecierea pe care comunitatea o aratăfaaă de păstorul lor, prin prezenaa într-un număr atât de mare la fiecare slujbăși alte activităai ale parohiei. Părintele aadus mulaumiri autorităailor locale,Corului Psaltic Sfântul Ioan Dam-aschin și tuturor celor prezenai atât dincomunitate cât și din alte parohii.

Slavă lui Dumnezeu pentru aceastăSfântă seară! (Pr. Gheorghe-Gabriel Juc)
Credincioşii din Parohia 
Mocrea şi-au sărbătorit 

ocrotitorul spiritual,
pe Sf. Ap. AndreiMarţi, 30 noiembrie 2021, comu-nitatea ortodoxă din satul Mocrea, Pro-topopiatul Ineu, şi-a sărbătorit ocroti-torul spiritual, pe Sf. Ap. Andrei, celîntâi chemat.Sărbătoarea a început încă din ajun,când părintele paroh Leahu Cristian-Dănuţ a săvârşit Vecernia cu Litie.Ziua de sărbătoare a continuat îndata de 30 cu săvârşirea SfinteiLiturghii de către un sobor de preoţi,condus de Preaonoratul Părinte AdrianZaha, Preot paroh şi Protopop al Ineu-lui, acesta rostind si cuvântul de învăţă-tură. La momentul cuvenit s-auîmpărtăşit cu Sfintele Taine atât preoţiislujitori cât si un număr însemnat decopii şi credincioşi.Din sobor, alături de Părintele Pro-topop Adrian Zaha, au mai făcut partepreoţii: Tureanu Dan de la parohiaIneu-Centru,Sever Mocanu de la Paro-hia Ineu-Traian, Ciuciuc Graţian de laParohia Dorgoş şi Părintele LeahuCristian Dănuţ Preot Paroh al satuluiMocrea. (Pr. Leahu Cristian-Dănuţ)

CERCURI MISIONARE
În luna Noiembrie au avut loc Cer-curi pastoral-misionare în următoareleparohii arădene:- Protopopiatul Arad: Arad-Grădişte I; Pilu; Semlac;- Protopopiatul Ineu: Selişte;- Protopopiatul Lipova: - Protopopiatul Sebiş: Joia Mare;(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro).
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