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Cinstiţi credincioşi şi credincioase,
Încă din ajunul Praznicului for-fota locuitorilor din orașe sau satevădește însemnătatea acestuia prinpregătirile care se fac. Dacă s-ar în-treba oricine care este pricina, de-sigur că se va răspunde aproapeîntr-un glas că, este venirea lui MoșCrăciun, care poartă în realitatecugetul oricui spre Cel de la carevine toată darea cea bună și darul celdesăvârșit – Dumnezeu. Existădiferite căi pe care Moșul nemuritorcercetează pe cei înscriși în carteaSa, așa cum dă a se în]elege isto-rioarele legate de Nașterea Domnu-lui și precum îndeamnă și cântărilebisericești: ”Mântuire a trimis Dom-nul poporului Său…”,1 ”scrisu-s-aupopoarele din porunca Cezarului;scrisu-ne-am credincioșii în numeleDumnezeirii Tale, a Dumnezeuluinostru Celui Întrupat.”2 În]elegemcă Domnul Însuși primește pe cei ceÎl primesc, coboară din cer pepământ, așteptat de milenii spreizbăvirea din căderea celui dintâi omîn greșeala neascultării și înde-părtarea din raiul de odinioară am-intit de bradul împodobit și plin dedaruri răspândite pretutindeni. Fiullui Dumnezeu este de acum și FiulOmului, în chipul celor patruatribute lămuritoare formulate dupăînvă]ătura Bisericii de al patruleaSinod Ecumenic sau a toată lumea:neamestecat și neschim bat și neîm-păr]it și nedespăr]it, adică Dumnezuadevărat și Om adevărat într-o uni-tate tainică a Persoanei spre a mân-tui întregul neam omenesc,restaurându-l în starea cea dintâi.  Din vremuri profetul evanghelistVechiului Testament, anun]amăre]ul act pe care imnograful îl sin-tetizează prin cuvintele îndeajuns decunoscute la slujba întemeierii uneifamilii sau înso]irii sfin]i]ilor sluji-tori cu altarul bisericii: ”Isaiadăn]uiește, Fecioara a avut în pân-tece și a născut Fiu pe Emanuel, peDumnezeu și Omul.”3 Numele citatsau Emanuel se tâlcuiește ”cu noieste Dumnezeu.”4 El arată totodatăcă, Dumnezeu nu putea fi în]elesmai potrivit de către om decât în-trupându-se, Fiul Însuși născut dinveci din Tatăl, iar pentru noi oameniiși mântuirea noastră, din Duhul Sfântși Sfânta Fecioară Maria, cumprevede și Simbolul Credin]ei. Păs-torii, cei dintâi reprezentan]i ai uman-ită]ii, cărora s-a descoperit Prunculdumnezeiesc, au în]eles minuneaNașterii mai presus de fire; iar magii,încerca]i în ale știin]ei și culturii, aucuprins adevărul întocmai, lăsândcale și celor râvnitori de încred-in]are, ca aceasta să fie lămuritoarepentru ceea ce se definește iconomiedivină, sau planul lui Dumnezeu În-suși spre împlinire, argumentarea acunoscut o adâncire pe măsura des-fășurării istoriei bisericești, roadafiind primită cu credin]ă de întreagasuflare spre întărire.

Iubiţi fraţi şi surori înHristos Domnul,
Sărbătoarea Nașterii Domnuluieste un prilej de a conștientiza faptulcă pentru fiecare om există o intrare învia]a în care orice pas însemnează ocronică ce poate deveni și istorie în ca-drul unei obști mici sau mari și care-ieternizează numele desigur spre cin-stire și urmare pilduitoare. SfinteleEvanghelii împlinesc această misiune,cele citite la sfintele slujbe din zilelesărbătorii, înfă]ișând și momente dincopilăria sau tinere]ea Mântuitorului,ca vestirea Nașterii de către îngeripăstorilor Betleemului, închinarea ma-gilor înaintea familiei sfinte, fugaacesteia în Egipt de teama prigoaneidin partea împără]iei lumești, cu reîn-toarcerea apoi la încetarea acesteia șiașezarea în cetatea Nazaretului, res-pectarea Legii, pelerinajul la Templuldin Ierusalim la vârsta de 12 ani cuconsemnarea de către sfântul evan-ghelist a ”sporirii cu în]elepciunea șicu vârsta și cu harul la Dumnezeu și laoameni”5 până la arătarea la Iordanspre primirea botezului de la Ioan.După biruirea ispitirilor de către dia-vol în pustia Carantaniei și pregătireapentru împlinirea misiunii se înșiruieînceputul propovăduirii învă]ăturiimântuitoare întărită cu fapte măre]e șiminuni și pecetluită cu jertfa pe cruceși Învierea cea de a treia zi și Înăl]areala ceruri cu șederea de-a dreapta Tat-ălui, după încredin]area ucenicilor Săicu strădania continuării a ceea ce În-suși a împlinit.6 Credinciosului estedescoperită întreaga lucrare cunos-când astfel  unitatea firilor – dumne-zeiască și omenească – prin care semărturisește însuși faptul că Mântui-torul este centrul de referin]ă  a între-gii vie]i creștine. Spre acesta seîndreaptă în toată vremea și în tot loculgândirea teologică și rugăciunea tutu-ror credincioșilor. În acest context deamintit că Facultatea de Teologie Or-todoxă din Arad nu demult a înscris înactivitatea ei un colocviu na]ional deTeologie Dogmatică cu tema privi-

toare la ”Persoana lui Hristos în Dog-matica actuală”, ceea ce denotă desprecerin]a ce se resimte mereu de a apelala Cel care este Începutul și Sfârșitul.7Între concluziile întrunirii de re]inut șiurmătoarea: ”Persoana și lucrareaMântuitorului Iisus Hristos sunt cen-trale în Dogmatica, Spiritualitatea șiCultul Bisericii care proclamă șimărturisesc, pe temeiul Revela]iei, alSfintei Scripturi și al Sfintei Tradi]ii,dogma unirii celor două firi, dumne-zeiască și omenească, în Unul și Ace-lași Logos veșnic al Tatălui, născut dinTatăl înainte de veci și din FecioaraMaria, în vremurile din urmă. Dogma hristologică nedespăr]ităde cea trinitară, reprezintă fundamen-tul dogmelor vie]ii și misiunii Biseri-cii. Voca]ia teologiei, sensibilă lanevoile și interoga]iile omului con-temporan și adânc înrădăcinată înDogma, Spiritualitatea și Liturghia Bi-sericii este deodată explicitară a co-muniunii omului cu Hristos Cel veșnicViu și mărturisire a trăirii Lui comu-nitare în Biserică.8 Ascultând și glasulcelor care s-au aplecat asupra preze-n]ei celei de-a doua Persoane a SfinteiTreimi în via]a Bisericii și a societă]iigăsim aceeași unitate de-a lungul vre-murilor. Astfel Clement Alexandrinulzice că ”Iisus Hristos S-a făcut ompentru a învă]a pe om să se facă Dum-nezeu.”9 Sfântul Atanasie cel Marespune: ”Fiul ne-a făcut fii ai Tatălui șia îndumnezeit pe oameni, făcându-Seom El Însuși.”10 Sfântul Grigorie deNazianz îndrumă: ”Să fim ca Hristos,căci El S-a făcut ca noi. Să ne facempentru El dumnezeu, că și El S-a făcutpentru noi Om.”11 Sfântul MaximMărturisitorul afirmă: ”Dacă vrei săafli calea ce duce la via]ă, caut-o în”Cale” și acolo o vei afla pe ea, adicăîn ”Calea” care a zis: ”Eu sunt Calea,Adevărul și Via]a.” Dar caut-o cumare osteneală, căci pu]in sunt cei careo află și nu cumva, rămânând pe dinafara celor pu]ini, să te afli cu ceimul]i.”12 Sfântul Chiril al Ierusalimu-lui sus]ine că ”oriunde se arată Iisus,acolo este și mântuirea.”13 

Imnografia bisericească glăsuieșteca sfin]ii Bisericii: ”Eu mă împărtășescdin dulcea]a din rai, de la care m-amîndepărtat prin neascultare. Că ChipulCel neschimbat al Tatălui și Peceteaveșniciei Lui înfă]irare de rob pri-mește, ieșind din Maica ce nu știe denuntă, nesuferind schimbare: că a rămasce era, Dumnezeu adevărat fiind; și aluat ce nu era, om făcându-Se, diniubire de oameni. Acestuia Să-Icântăm: Cel ce ca Fiu Te-ai născut dinFecioară, Dumnezeule, miluiește-nepe noi;14 precum și: ”Împără]ia Ta esteÎmpără]ia tuturor veacurilor și stăpâ-nirea Ta rămâne pentru tot neamul șineamul, Hristoase Dumnezeule, Celce Te-ai întrupat din Duhul Sfânt șidin pururea Fecioara Maria și Te-aifăcut om. Lumină ne-a strălucit nouă,Hristoase Dumnezeule, venirea Ta.”15
Adăugăm și versurile colindei ”O, ceveste minunată: ”Astăzi S-a născut/Celfără de-nceput...”  În legătura celorarătate părintele Dumitru Stăniloaearată între altele: ”Fiul lui Dumnezeufiind Fiul unicului Tată, făcându-SeOm nu se face fiu și unui tată omenesc.Originea îi rămâne una. El rămâne șica om Fiu al Tatălui, căci firea ome-nească și-o asumă El Însuși, ceea ce opoate face născându-Se din Fecioarăși în baza faptului că există din vecica Fiu al Tatălui. El păstrează astfelși ca om o pozi]ie de Stăpânitor liberal crea]iei, luând din ea, prin El Însușifirea omenească. El se men]ine caFiu al unicului Tată ceresc pentru aîntări și în oameni conștiin]a lorfilială fa]ă de Tatăl, ca ultimă originea tuturor.”16

Dreptmăritori creștini și creștine,
Ca de fiecare dată întâmpinămsărbătoarea Crăciunului cu înăl]are su-fletească, depășind de multe ori fi-reasca grijă lumească pentru împăr -tășirea de cele nepieritoare, mai ales lavreme de încercare cum este aceea pe-trecută în curgerea anului ce se sfârșe-ște, dar și cu nădejdea ieșirii din celeale necazului. Desigur că referirea este

la pandemia căzută peste întregpământul, lăsând pe mul]i dintrepământeni cu răni nu deplin  vinde-cate, între care pierderea celor apro-pia]i, care umbrește bucuria depraznic. S-ar putea însă ca și cei tre-cu]i în veșnicie să fie sim]i]i alături înfarmecul iernii între troiene se întrez-ărește bătrânul Moș Crăciun, cel carea mângâiat sau înveselit întregi gene-ra]ii, transmi]ând prin fiecare tradi]ii,datini sau obiceiuri nemuritoare. Dealtfel, pentru Biserica noastrăAnul a fost comemorativ pentru ceiadormi]i, având în grijă mormintelesau monumentele lor din cimitirele înbună parte apar]inând parohiilor ce îipomenesc pururea. Într-o împletire cuaceastă datorie creștinească s-a des-fășurat și Anul omagial al pastora]ieiromânilor de pretutindeni și care, închip firesc, nu uită pământul ]ării undeodihnesc înaintașii de al căror dor depărtășie se vor  bucura la cea de-adoua și iarăși venire a Domnului spredreapta răsplătire a jertfelniciei pentrubinele obștesc. Anul ce în curând în-cepe se proclamă de Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române, în fruntecu Preafericitul Părinte Patriarh Da-niel, omagial al rugăciunii în via]a Bi-sericii și a creștinului; totodată șicomemorativ al sfin]ilor isihaști Si-meon Noul Teolog, Grigorie Palamași Paisie de la Neam], ceea ce îndrumăspre înăl]area continuă a min]ii spreDumnezeu cum se definește frumu-se]ea rugii. Avem nădejdea că prinaceasta vremea viitoare aduce izbăvi-rea de încercări și spor bogat în toatecele de folos tuturor. Împărtășindu-ne reciproc toate alesele urări deCrăciun și Anul Nou, urmăm după cu -viin]ă obiceiurile străbune spre mul]u-mire de obște și slava lui Dumnezeu,Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Al vostru, către Domnul rugător și de tot binele doritor,† TIMOTEIA R H I E P I S C O P al ARADULUI
1 Chinonicul sărbătorii NașteriiDomnului, Psalmul 110, 9;
2 Slava... Și acum... Vecernia Praz-nicului;
3 Tropar slujba Cununiei și Hiro-toniei; cf. Isaia 7, 14;
4 Matei, 1, 23; 
5 Matei 2, Luca 2, 52; Matei 3, 16;
6  Ioan 9 – 21; 
7 Apocalipsa 21. 6; 
8 Cf. Document final al edi]iei aVIII-a, p. 4;  
9 Nicolae Moldovanu, Dic]ionar deîn]elepciune patristică, București,1997, p. 251, n. 2300; 
10 Idem, p. 252, n. 2313; 
11 Idem, p. 252, n. 2314;
12 Idem, p. 252, n. 2308; 
13 Idem, p. 252, n. 2316;
14 Stihira I Vecernia Praznicului;
15 Stihira a II-a, Vecernia Prazni-cului; 
16 Chipul nemuritor al lui Dumne-zeu, Craiova, 1987, p. 323.
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Minunea și taina întrupării Fiului luiDumnezeu, neputând fi în]eleasă demintea omenească, a fost diferit și variatinterpretată de contemporanii care s-auraportat la ea. Unii au văzut minunea in-terven]iei lui Dumnezeu în via]a oame-nilor și au primit-o cu sfântă bucurie; al]iiînsă, neputând să o în]eleagă, s-au rapor-tat la ea în func]ie de interesele lor ego-iste, vrând să o excludă din istoria și dinvia]a oamenilor. Un astfel de episodantitetic ni-l prezintăși pericopa evanghe-lică a închinării magilor.Perspectiva istorică a pericopeievanghelice este dată de venirea magilorspre a venera pe Pruncul mesianic „înzilele lui Irod regele“, încât acesta devineunul din personajele principale în comu-nicarea cu „magii de la Răsărit” (Matei2, 1).Informa]iile despre Irodprovin cu pri-oritate de la istoricul iudeu Iosif Flaviu,(sec. I d.Hs). Astfel aflăm că Irod a fostales de Senatul roman, și decretat ca„rege asociat“ (rex socius), la insisten]alui Octavian Augustus. A fost consider-at de poporul iudeu ca nelegitim șideclarat uzurpator al tronului lui David.Dar, pentru a-și câștiga simpatia, restau-rează din temelie templul din Ierusalim șise căsătorește cu o prin]esă din vecheafamilie regală a Hasmoneilor,Mariamne,nepoata ultimului rege legitim, Ioan Hir-can al II-lea, aflat pe atunci prizonier.Era a zecea so]ie pe care se pare că aiubit-o cu adevărat, dar o acuză de com-plot împotriva lui, și va fi ucisă. Aceeașisoartă va avea și mama acesteia, Alexan-dra; precum și cei doi fii ai săi: Alexan-dru și Aristobul; la fel și doi cumna]i; iarla sfârșit este ucis șiAntipater, fiul său dinprima căsătorie. De fapt, toată via]arămâne o luptă deschisă de a se men]inela tron, suspectând cu cruzime demen]ialăorice pretendent, fie chiar imaginar...În această tulburătoare ambian]ăistorică apar intempestiv magii de laRăsărit. Veni]i din depărtări, conduși deo stea, ei au ajuns în Ierusalim spre a seînchina: „Regelui iudeilor“ (Matei 2, 3)

care s-a născut de curând. Dar ascun-zându-se steaua călăuzitoare, magii aurămas în căutarea rătăcitoare a loculuiunde se afla Pruncul. Aflând de prezen]alor, Irod s-a tulburat și împreună cu el totIerusalimul (Matei 2, 3), deoarece le eracunoscută tuturor ferocitatea lui bestială...Când a aflat de la arhierei și cărturari căPruncul mesianic, Domn peste Israel, seva naște în Betleem (Matei 2, 6), aporuncit „să fie uciși to]i copiii de doi aniși mai jos, care erau în Betleem și înîmprejurimi“ (Matei 2, 16).Aflând despre această faptă, și știindcă evreii nu folosesc carnea de porc în ali-menta]ie, împăratul Octavian Augustus aexclamat ironic: „e mai bine să fii porcullui Irod, decât fiul lui!“ ne informeazăscriitorul latin Macrobius (sec. V d.Hs.),în urma cercetării arhivelor romane (Pr.Prof. Dr. Vasile Mihoc, Predici exeget-ice la duminicile de peste an, Ed. Teofa-nia, Sibiu, 2001, p. 253-255).Pe de altă parte, în atitudinea fa]ă demagi, cruzimea lui Irod se transformă înviclenie, chemându-i la el și îndemnân-du-i „să caute pruncul și dacă Îl vor aflasă-i dea și lui de știre, spre a I se închinași el“ (Matei 2, 7-8).Plecând de la Irod, magilor le aparedin nou steaua, care îi conduce până lacasa unde se afla Pruncul cu Mama Lui(Matei 2, 9-10). Sfântul Evanghelist Luca(2, 7) arată că Pruncul s-a născut în sta -u lul unei peșteri, iar noi aflăm acum de laEvanghelistul Matei că magii l-au găsit încasă. Este cum va vreo contradic]ie întresfintele Evanghelii? Nu este nici o con-tradic]ie. Pruncul s-a născut în tr-adevăr înpeșteră, fiindcă nu a găsit loc în casă, darde atunci au trecut cel pu]in 40 de zile,când potrivit legii a fost dus la templu, iarlumea venită pentru recensământ s-a mairărit, și astfel Sfânta Familie găseștelocuin]ă într-o casă. Și magii „intrând încasă au văzut pruncul și că zând la pământI s-au închinat și deschizându-și vistieri-ile i-au dus lui daruri: aur, tămâie și smir -nă“ (Matei 2, 11). Interpretând darurileoferite, Sfin]ii Părin]i arată că aurul fiind

cel mai pre]ios metal, ofe rind acest dar, îlconsideră pe prunc rege. Tămâia folosităla cult, pe altarul tămâierii sim bo li zea zărugăciunile credincioșilor înăl]ate sprecer, iar darul magilor prezice că prunculeste fiin]ă dum ne ze ias că, căruia i secuvine adorare ca lui Dumnezeu. Smir-na, fiind un aromant folosit la îm băl să -marea mor]ilor, ca dar al magilor indicăfaptul că pruncul își va pune via]a pentrumân tu irea oamenilor.Magii nu s-au mai întors la Irod, pre-cum le poruncise el, fiindcă au primitîncunoștin]are de la Dumnezeu să apucepe altă cale și să meargă în ]ara lor (Matei2, 12).Cunoscând toate acestea, s-a spusdespre Irod că „s-a suit pe tron ca o vulpe,a domnit ca un tigru și a murit ca uncâine“ (Joseph Klausner). Într-adevăr, afost răpus de o boală năprasnică, incur-abilă și scabroasă prin forma ei de man-ifestare, fiind purulentă cu viermi șiduhoare insuportabilă, încât puneau petrupul lui carne proaspătă pentru a atrageviermii...Din cele până aici tratate re]inemistoricitatea pericopei evangheliceprivind închinarea magilor, și anume că,precum Irod a fost un personaj istoric, lafel se poate spune și despre magi, precumși despre steaua care i-a condus...Astfel, magii erau în]elep]ii timpuluicare cu ajutorul astrologiei căutau săpătrundă destinul omenirii, prezicândanumite evenimente ce urmau să se pro-ducă, de pildă: cum va fi recolta, sfârșit-ul unei domnii, rezultatul unei bătălii,etc. Unii spun că erau chiar regi ai unorpopoare orientale. Chiar dacă nu erauregi încorona]i, influen]ele lor la cur]ileregale erau hotărâtoare ori de câte oriapăreau nedumeriri privind soarta unei]ări. În acest sens, Sfânta Scriptură ne dămărturie că regele Babilonului îi consul-ta pe magi întotdeauna când lua ohotărâre privind soarta imperiului. Defapt s-a și descoperit că la Sippar lângăvechiul Babilon exista chiar o școală deastronomie (Horia Matei, Enigmele Ter-

rei, vol. II, București, 1983, pp. 122 -124). Dar nunumai Babilonul avea magi,ci multe din ]ările imperiului roman, maiales Persia, Caldeea, Media, Etiopia. Ara-bii se chiar numeau „fiii răsăritului“, iarmagii — ne spune Evanghelia — auvenit din răsărit; din una sau mai multedin ]ările amintite.După cum am văzut, magii fiindastrologi, pun în legătură via]a oamenilorși a popoarelor cu mișcarea stelelor de pecer. O stea mare le oferea concluzia că înpoporul iudeu s-a născut un rege. Deaceea, ei motivează că „au văzut steauaLui la răsărit“, și adaugă că scopul veniriilor este de a-i aduce noului rege venera]ialor. S-a descoperit, de altfel, la Sippar otăbli]ă de lut pe care era consemnatăapari]ia unei stele ce putea fi observatădin orice parte a răsăritului, care a duratmai multe luni, în chiar perioada Naște-rii Domnului (Horia Matei, idem). Astronomul Iohannes Kepler ademonstrat în 1606 că steaua care i-acondus pe magi a fost o triplă conjunc]iea lui Jupiter și a lui Saturn în constela]iaPeștilor.O triplă conjunc]ie se produce la inter-vale de sute de ani, pe când conjunc]iilesimple au loc la aproximativ 20 de ani.Ultima triplă conjunc]ie a avut loc în con-stela]ia Berbecului, ]inând din august1940, până în februarie 1941. O a treiaconjunc]ie este prezisă abia pe la 2198.Richard Henning arată că, conjunc]iisimple ale lui Jupiter și Saturn au avut locîn constela]ia Peștilor de mai multe ori;una din ele fiind în 126 în. Hr., daraproape invizibilă. Tripla conjunc]ie dinconstela]ia Peștilor s-a repetat în anulNașterii Domnului de trei ori: la 23 mai,3 octombrie, 4 decembrie, fiind perfectvizibile. Călătoria de la Babilon laIerusalim durează cam o lună și jumăta-te. Datorită faptului că Betleemul era lasud de Ierusalim, în cazul unei călătoriiefectuate după-amiaza, steaua deveneafoarte strălucitoare la apropierea amur-gului și dădea într-adevăr impresia cămerge înaintea lor.De fapt, Richard Hen-

ning a reconstituit artificial, între 1933 -1937, „drumul stelei magilor“, la plan-etariul din Dusseldorf, demonstrândipoteza lui Kepler în fa]a a mii de viz-itatori. Din nefericire însă un bombar-dament aerian a transformat, în alDoilea Război Mondial, acest planetar-iu într-un morman de ruine (HoriaMatei, ibidem).Dacă Irod care „căuta viaGa Pruncu-lui“ (Matei 2, 20) s-a stins din via]ă, așacum am văzut, au apărut însă de-a lungulvremii al]i „irozi“, care căutau să zădăr-nicească opera de mântuire a lumii,începută odată cu Nașterea după trup aFiului lui Dumnezeu. L-au batjocorit șicontestat de-a lungul activită]ii Sale, și n-au încetat să o facă de-a lungul istoriei,dar închinătorii Lui, asemenea magilor,au mers pe drumul Pruncului mesianicpână la capăt, trecând prin tot felul deispite și încercări; jertfind totul pentru a fiși a rămâne caractere tari ca stânca șimodele vii, luminate de harul lui Dum-nezeu, vrednice de urmat pentru cei ce sevor închina și vor merge pe calea Dom-nului fără șovăire, fiindcă: „Totdeaunape-a Domnului cale au fost lupte și-aufost spini destui / căci acei ce-au urmatvoii Sale trebuit-a să-I semene Lui. / N-a iubit lumea, nu, niciodată pe-acei câ]i I-au urmat Lui cu zel / ci c-o ură mereu ne-mpăcată i-a primit pe pământ ca pe El“,spune un vrednic închinător al Domnu-lui (poetul creștin Traian Dorz).Dar „Dumnezeu nu se lasă niciodatăbatjocorit...“ (Gal. 6, 7). Mântuirea treceîntr-adevăr prin jertfă și moarte, dar sedesăvârșeste prin înviere (Romani 8, 34),încât închinătorii Domnului pot consta-ta împreună cu Apostolul că „în toatebiruim cu prisosin]ă pentru Cel ce ne-aiubit pe noi“ (Romani 8, 37).Magii și-au îndeplinit ac]iunea deînchinători ai Prunculu mesianic, prinajutorul și îndrumarea lui Dumnezeu,de asemenea și cei care se încred în harullui Dumnezeu, rămân statornici până lasfârșit...Preot Prof. Univ. Dr. Sorin Cosma

Închinarea magilor: perspectivă istorică

IPS IOAN, Mitropolitul Banatului, a primit titlul de DoctorHonoris Causa al UniversităNii de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad
Înaltpreasfin]itul Părinte Ioan,Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropoli-tul Banatului, a primit Mar]i, 30 noiem-brie, de sărbătoarea Sfântului ApostolAndrei, ocrotitorul spiritual alRomâniei, titlul onorific de Doctor Hon-oris Causa al Universită]ii de Vest„Vasile Goldiș” din Arad.La ceremonia decernării, desfășu-rată în Aula „Cicio Pop” a universită]iiarădene, au participat prof. univ. dr.Coralia Adina Cotoraci, rectorul Uni-versităţii de Vest „Vasile Goldiş”, Înalt-preasfin]itul Părinte conf. univ. dr. Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului și membrufondator al universită]ii, Preasfin]itulPărinte conf. univ. dr. habilit. EmilianCrișanul, Episcop-vicar al Arhiepis-copiei Aradului, membri ai SenatuluiUniversită]ii de Vest „Vasile Goldiș”,personalităţi teologice, culturale şi şti-inţifice, consilieri, reprezentan]i aiautorită]ilor locale și jude]ene, studenţişi cadre didactice de la diverse univer-sităţi din Arad și Timișoara.În cuvântul său, prof. univ. dr.Coralia Adina Cotoraci, rectorul Uni-versităţii de Vest „Vasile Goldiş” a sub-liniat: „Înaltpreasfin]itul Părinte Ioan,Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropoli-tul Banatului este una dintre marile per-sonalită]i ale spiritualită]ii româneșticontemporane. Este un spirit construc-tiv care a în]eles rolul Bisericii înîntărirea spiritualită]ii umane și înnobi-larea cunoștin]elor. Este mereu prezentprintre credincioșii din întreaga eparhiepe care o păstorește și urmărește ca, prindragostea și spiritul de jertfă al credin-cioșilor, să păstreze valoarea locașului

de cult intrate în patrimoniul spiritual alromânilor și să facă din Biserică o insti-tu]ie vie, luptătoare pentru creștereasufletelor, cooperarea rodnică șiîntărirea solidarită]ii umane. În contex-tul celor prezentate și al fericituluimoment aniversar recent, împlinireavârstei de 70 de ani, Senatul Univer-sită]ii de Vest „Vasile Goldiș” din Aradconsideră care un privilegiu deosebit dea cinsti complexa personalitate a Înalt-preasfin]iei Sale, prin conferirea titluluide Doctor Honoris Causa, pentru ser-viciile aduse culturii și spiritualită]iiromânești, pentru implicarea care teîndeamnă să-l urmezi în activită]ibinecuvântate de Dumnezeu și pentruînăl]area omului pe trepte de moralitateși cultură. Sunt deosebit de onorată că,începând de astăzi, Înaltpreasfin]ia Sa senumără printre laurea]ii acestui presti-gios titlu și că face parte din comunitateanoastră academică”.În continuare, Înaltpreasfin]itulPărinte Timotei a creionat personali-tatea Întâistătătorului Mitropoliei Banat-ului, eviden]iind diverse aspecte legatede activitatea pastorală a Arhiepiscopu-lui Timișoarei. La rândul său, Preas-fin]itul Părinte Emilian Crișanul l-adescris pe Înaltpreasfin]itul Părinte Mit-ropolit Ioan ca fiind „un ctitor de eparhieși de Românie”: „Înaltpreasfin]itulPărinte Mitropolit Ioan este ctitor deeparhie, prin organizarea și păstorirearodnică a Episcopiei Covasnei șiHarghitei (1994-2014), dar și ctitor deRomânie, prin cultivarea educa]iei șiculturii românești: înfiin]area de școli,de centre culturale, de publica]ii creștine

și românești, de muzee (spa]ii ale isto-riei neamului românesc) și a Univer-sită]ii de vară de la Mănăstirea IzvorulMureșului. În toate spa]iile ctitorite aîmbinat armonios învă]ătura SfinteiEvanghelii, cu Tradi]ia Bisericii și cuistoria și literatura poporului român”.Laudatio la acordarea titlului deDoctor Honoris Causa Înaltpreasfin]it-ului Părinte Mitropolit Ioan a fost cititde preotul conf. univ. dr. Vasile-IoanPop, directorul Departamentului pen-tru Pregătirea Personalului Didactic,Facultatea de Știin]e Socio-Umane șiEduca]ie Fizică și Sport, din cadrul Uni-versită]ii de Vest „Vasile Goldiș” dinArad.După primirea titlului onorific deDoctor Honoris Causa, Înaltpreasfin]i-tul Părinte Ioan a sus]inut prelegerea„Cultura, candelea neamului”, sublini-ind că: „Identitatea na]ională sepăstrează prin cultură, cultura fiind

ogorul unde cresc florile unui neam.Cultura este mintea unui neam. Avem,ca na]ie, atâta minte câtă cultură avem.To]i cei ce astăzi suntem chema]i lalucrarea min]ii neamului, avem datoriasacră de a face tot ce ne stă în putin]ă, cao picătură din sudoarea min]ii noastre săo punem în candela culturii, ca aceastasă rămână întru dăinuirea neamului nos-tru românesc”.Moderatorul evenimentului a fostconf. univ. dr. Paul Freiman, președin-tele Senatului Universită]ii „VasileGoldiș” din Arad.În cadrul ceremoniei, Grupul coral„Procord” din Arad, dirijat de preotul dr.Tiberiu Ardelean, a cântat GaudeamusIgitur, interpretând, totodată, și unbuchet de colinde, armonizate de renu-mi]i compozitori români, prin inter-mediul cărora au transpus auditoriul înatmosfera feerică și duhovnicească,plină de bucurie și emo]ie sufletească,

ce caracterizează sărbătoarea NașteriiDomnului.Printre ierarhii Bisericii OrtodoxeRomâne care au primit titlul de DoctorHonoris Causa al Universită]ii de Vest„Vasile Goldiș” din Arad se numără:Preafericitul Părinte Daniel, PatriarhulBisericii Ortodoxe Române (6.12.2008), Înaltpreasfin]itul Părinte Justin-ian Chira, Arhiepiscopul EpiscopieiMaramureșului și Sătmarului (12.03.2010) și Preasfin]itul Părinte Siluan,episcopul românilor ortodocși dinUngaria (24.05.2008).***Universitatea de Vest „VasileGoldiş” din Arad a fost fondată în datade 2 Mai 1990 și poartă numelepatronului spiritual Vasile Goldiș, unuldin corifeii și ideologul Marii Uniri dela 1 Decembrie 1918, care afirma că„numai institu]iile cultural-educative, încare rolul de bază îl are învă]ământul, aumenirea de a contribui la afirmarea unuipopor, într-o democra]ie de tip na]ion-al”. Universitatea furnizează servicii deeducaţie şi de cercetare în domeniulcunoaşterii ştiinţifice şi are drept idealutilizarea valorilor academice, în scop-ul dezvoltării personale, al inser]iei pro-fesionale a individului și a satisfaceriinevoii de competen]ă a mediului socio-economic. Universitatea de Vest„Vasile Goldiş” a fost prima institu]ie deînvă]ământ superior care a introdus, încurriculum universită]ii, cursuri privindreligia, studenţii putând, astfel, opta pen-tru a urma cursuri de religie în funcţie deconfesiunea din care fac parte.Diac. Răzvan Fibișan
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Printr-o decizie inspirată, Sfân-tul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne a declarat anul 2021 ca „ancomemorativ al celor adormi]i înDomnul; valoarea liturgică și cultu-rală a cimitirelor”. Constituirea uneicomunită]i a însemnat totodată șiconsacrarea unui loc special pentruodihna celor adormi]i. Cimitirul esteloc de odihnă și de liniște în care suntașezate trupurile celor adormi]i, înașteptarea învierii. Însăși etimologiacuvântului vorbește despre cimitir ca„loc pentru a dormi, dormitor”. Laînceputuri acest loc era situat înpreajma bisericii după cum se poateobserva și astăzi în \ara Româneascăși Moldova. În Transilvania multiet-nică și multiculturală cimitirele s-aumutat în afara cetă]ilor, după modeloccidental. Problema înfiin]ării unorcimitire, altele decât cele din preajmabisericilor, a fost una nu atât deigienă cât de spa]iu. Numărul oame-nilor fiind într-o continuă creștere, înspecial la orașe, cimitirele din jurulbisericilor deveneau neîncăpătoare,iar o extindere a acestora era imposi-bilă deoarece biserica era de obicei înmijlocul satului. Un astfel de exem-plu este și Parohia Ortodoxă Șimandcare astăzi de]ine trei cimitire paro-hiale cunoscute sub denumirea de„cimitirul din Șimandul de Sus”;„cimitirul din Șimandul de Jos” și„cimitirul de la Gară”. Aici sepăstrează încă câteva monumentefunerare de la sfârșitul secolului alXIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Deși nu se cunoaște exact dataînfiin]ării celor trei cimitire, acestemonumente funerare vechi rămaseîncă în picioare, ne încredin]ează deexisten]a cimitirelor încă din secolulal XIX, dacă nu și mai devreme.Alături de cele trei cimitire ortodoxemai există în localitate un cimitirromano-catolic, unul greco-catolic,unul neoprotestant și unul evreiesc.Însă, cele mai vechi morminte cu oînsemnătate deosebită pentru istoriacomunită]ii din Șimand, și în moddeosebit a celei ortodoxe, sepăstrează atât în biserica ortodoxă deaici, cât și în preajma ei.Cel mai vechi mormânt dinȘimand se află în naosul bisericiiortodoxe unde este înmormântat cti-torul bisericii Dimitrie Csernovics.Acesta a fost fiul lui Mihai Cserno-vics, unul dintre zecile de mii de sârbicare au emigrat în 1690 sub condu-cerea patriarhului Arsenie de Ipek înUngaria, unii dintre ei stabilindu-seîn păr]ile Aradului. Mihai Cserno-vics dobândește titlul de nobil în1720 în urma meritelor câștigate pecâmpul de luptă, iar în 1724 cum-pără de la Sigismund Endelspacherjumătate din domeniile Șimand șiMacea. În accest mod ajunge familiaCsernovics la Șimand. Fiul său,Dimitire Csernovics, ctitorește la1759 actuala biserica ortodoxă dinȘimand cu hramul „Nașterea Sfântu-lui Ioan Botezătorul”. În semn dealeasă cinstire și pre]uire pentru jert-fa sa este înmormântat în naosul bise-ricii, mormântul său fiind acoperit deo lespede de marmură roșie. Tot de laacest nobil ne-a rămas lucrarea Pana-gyricus ilustris populi Illyorum sla-vonice.Alături de familia Csernovics unaport deosebit asupra vie]ii biseri-cești de aici l-a avut și familia Put-nik. Dimitrie Putnik și so]ia sa Maria,născută Szaploncay de Tivodory suntbinecuvânta]i de Dumnezeu cu treicopii: Pavel, Ana și Iosif. Pavel eraofi]er, iar într-o luptă din 1811 înurma rănilor suferite moare înArdeal, fiind adus și înmormântat în

cripta de sub nava bisericii din Șim-and. Ana, mezina familiei, s-a căsăto-rit cu Ioan Palik Ucesni, mare domnîn Farlok. Iosif, născut în 1776, sededică preo]iei datorită influen]eiunchiului său, mitropolitul MoisePutnik, iar la 32 de ani în 1808 estehirotonit episcop de Pancra]. Dori-n]a sa era să fie cât mai aproape defamilia și moșia sa de la Șimand, pri-lej ivit în 1818 când episcopul PavelAvacumovici al Aradului moare, iarepiscopul Iosif Putnik devine admi-nistrator al Eparhiei Aradului. În1828 este transferat episcop laTimișoara, unde rămâne numai pânăla 17 iulie 1830, deoarece se îmbol-năvește. Se retrage la moșia sa dinȘimand, unde vreme de trei luni chi-nuie cumplit. În 4 noiembrie 1830moare în bra]ele mamei sale, la vâr-sta de 54 de ani. Moartea sa a fostconsemnată de preotul DimitrieHotăran și în matricola deceda]ilordin Șimand „Robul lui DumnezeuIosif Putnik episcopul Timișului,locuitor în Timișoara, spoveduindu-se mai nainte păcatele sale înainteapreotului Dimitrie Hotăran, paro-hialnic al sfintei biserici cu HramulNașterea Sfântului Ioan Botezătorul,și s-a cuminecat cu sfintele Taine, aurăposat în luna Noemvrie ziua 4, anul1830. Și s-au îngropat în pământ înmijlocul bisericei catedrale a Timișo-rii”. El a fost cel dintâi episcop cares-a născut la Șimand, a locuit oca-zional aici și a murit aici. În curteabisericii ortodoxe din Șimand în par-tea de răsărit sunt înmormântate sorași mama episcopului, la căpătâiulcărora se poate vedea și astăzi unobelisc ridicat în memoria lor. Pemonumentul ridicat în 1832 la moar-tea Mariei Putnik, mama sa, existăun text de aducere-aminte scris înpatru limbi: românește, sârbește, sla-vonă și germană: „Stai călătorule!Aici odihnesc bunătatea, frumuse]eași îndurarea genului femeiesc, prea-iubita Ana, so]ia lui Ioan PalikUcesni domn de Farlok! Maica fiilorIoan și Alexandru, în floarea anilornumărând 31 de primăveri. FiicaMarii, so]ie lui Dimitrie de Putnik,născută Szoploncay de Tivadari.Mamă în toată Europa cunoscutuluiși preaiubitului Iosif, episcop deTimișoara și arhicunoscutului ofi]erPavel. În veci pomenirea lor. Pusu-s-au la anul 1832, 29 mai în orășelulȘimand în ziua când Maria de Putnika răposat”.Preotul Maximilian LeucuNa. S-a născut în anul 1837 într-o familiecu trei fra]i, dintre care unul, MihaiLeucu]a, a fost preot la Șimand din1873, iar din 1881 la Comlăuș. Secăsătorește în anul 1859 cu Maria

Popovici, iar în același an este hiro-tonit preot. Începând cu anul 1861apare men]ionat în șirul celor patrupreo]i care deserveau atunci parohiaȘimand. A avut șapte copii: Ștefan(preot în Șimand); Teodor (preot înSintea Mare); Ioan (preot în Căla-cea); Emilian (învă]ător); Ana (so]iapreotului Teren]iu Todoreanu dinȘomoșcheș); Luiza și Mărioara. Undetaliu important de men]ionat esteacela că preotul Maximilian Leucu]aa fost bunicul preotului martir CornelLeucu]a. Maximilian Leucu]a a fostun preot devotat bisericii și neamului,iar în cei 44 de ani de activitatepreo]ească la Șimand, alături de preo-tul Augustin Beleș, prin exemplulbunei în]elegeri dintre ei și a unită]iiau realizat lucruri frumoase atât peteren bisericesc, cât și pe teren școlar,toate încununate cu renovarea și sfi-n]irea bisericii din 8 noiembrie 1904.După o scurtă suferin]ă, se stinge dinvia]ă la vârsta de 68 de ani în 17/30noiembrie 1905. Este înmormântatîn cimitirul de la gară din Șimand,alături de so]ia Maria și copiii Emi-lian și Ana.Învă]ătorul Pavel Stana. Născutîn 1855 în satul Forău, jude]ul Bihor,urmează cursurile Preparandiei dinArad, iar după absolvire, începândcu anul 1877 își desfășoară activita-tea la catedra școlii din Șimandul deJos. În cei 36 de ani petrecu]i în ogo-rul învă]ământului românesc dinlocalitate a făcut lucruri mari șimulte, fiind cu adevărat un om pro-viden]ial dedicat neamului său șitineretului din vremea aceea. Dinactivitatea sa putem aminti următoa-rele: el a fost cel care a făcut trecereade la scrierea cu litere chirilice la ceacu literele alfabetului latin, în comu-na Șimand; a de]inut func]ia debibliotecar în cadrul comisieiînvă]ătorilor din cercul Chișineu-Criș; a condus corul de elevi ai Șco-lii din Șimand; a participat constant șiconsistent la diferite ac]iuni cu carac-ter cultural și social-filantropic, iarexemplele pot continua. O men]iuneimportantă este aceea că învă]ătorulPavel Stana a fost nepot al preotuluiAugustin Beleș. După o muncă de36 de ani se stinge din via]ă într-unmod nefericit la 22 iunie/5 iulie 1911,la numai 56 de ani, fiind înmormân-tat în cimitirul din Șimandul de Jos.Mormântul său, alături de cel al so]ieisale, învă]ătoarea Maria Stana, poatefi văzut și astăzi în cimitir, lângăaleea din mijloc.Preotul Augustin Beleș. A fosto figură marcantă a comunită]ii orto-doxe românești din Șimand de la sfâ-rșitul secolului al XIX-lea și începu-tul secolului al XX-lea. Născut în

1843 la Șimand, într-o veche familiepreo]ească venită din Moldova,absolvă în 1867 Institutul Teologicdin Arad. Se căsătorește cu Elisabe-ta Ardelean și au împreună o fiicăRozalia, care a fost so]ia preotuluiTerentie Ursu din Chișineu și care ladoar 23 de ani, în 23 septembrie/5octombrie 1891 trece la cele veșnice.În 1868 este hirotonit preot de epis-copul Procopie Ivașcovici al Aradu-lui pe seama parohiei Șimand, undepăstorește vreme de 43 de ani, pânăîn 1911 când se pensionează. În 8noiembrie 1904, cu prilejul sfin]iriibisericii din Șimand, episcopul IoanI. Papp îl distinge cu brâu roșu. Trecela cele veșnice în 7 noiembrie 1915.Din bogata activitate desfășurată înslujba bisericii, școlii și oameniloramintim următoarele: în 1902 lastăruin]ele sale recuperează de la fon-dul preo]esc diecezan pământul ceapar]inea bisericii ortodoxe din Șim-and; în contextul repara]iilor din1904 efectuate la biserica ortodoxădin Șimand, cumpără din banii săiclopotul mare care și astăzi se află înturnul bisericii; în 1907, în contextulLegii lui Apponyi, în calitate deparoh sus]ine salariile învă]ătorilor;tot în 1907 se află alături de tânărulproprietar Cornel Grozda în fruntearomânilor din Șimand împotrivindu-se cu înverșunare atitudinii impun-ătoare a unora de a numi o conduce-re maghiară în localitate; în 1911 lasăprin testament propria casă parohieiortodoxe din Șimand cu scopul de afi folosită drept casă parohială, iar în1915 după moartea sa, își lasă întrea-ga avere (70.000 de coroane) comu-nită]ii bisericești din Șimand, urmânda fi administrată printr-o funda]ienumită „Funda]ia preotului românortodox Augustin Beleș și a so]ieisale Saveta născută Ardelean dinȘimand”. Testamentul părinteluiAugustin Beleș a fost citit de cătreRoman Ciorogariu la parastasul aces-tuia de șase săptămâni. Este înmor-mântat în cimitirul din Șimandul deSus alături de so]ia Saveta și fiicaRozalia.Preo]ii martiri Cornel Popescuși Cornel LeucuNa. Preotul CornelPopescu s-a născut în februarie 1886în localitatea Nădab. Ajunge preot laȘimand în urma pensionării vredni-cului preot Augustin Beleș, fiindinstalat în 11/24 decembrie 1911. Afăcut parte din cei zece delega]i dinȘimand la Marea Unire de la 1Decembrie 1918, de la Alba Iulia.Este ucis la 9 aprilie 1919, alături depreotul Cornel Leucu]a, de către ban-dele maghiare. Preotul Cornel Popes-cu, la momentul uciderii a lăsat înurmă pe so]ia Iuliana și cele două

feti]e Emilia și Mărioara în vârstă de7 respectiv 4 ani. Preotul Cornel Leu-cu]a, născut în aprilie 1889, este hiro-tonit diacon în 24 noiembrie/7decembrie 1913, apoi preot în 6/19decembrie 1913 și instalat preotcapelan la Șimand de către protopo-pul Dimitrie Barbu, în 2/15 martie1914. Trebuie amintit aici că, prime-le încercări monografice referitoarela comuna Șimand au apar]inut preo-tului martir Cornel Leucu]a. A rămasde el so]ia Sanica, ajunsă mai târziudirector de poștă pe strada Carolinadin Arad și fiul Alexandru în vârstăde 4 ani, în momentul în care a fostucis de bandele criminale maghiaredin Socodor. În noaptea de 8 spre 9aprilie 1919, adică în Vinerea Mare,cei doi preo]i sunt prinși, după cumrelatează Gheorghe Tolan: „într-onoapte frumoasă de primăvară, cuaier răcoros și cu lună, au bătut laferestrele caselor celor doi martiri,chemându-i afară, fără să le spună cevor. Ieșind din casă, au fost lua]i debolșevici și duși pe drumul de ]arăînspre Socodor. Preotul CornelPopescu a fost dus pe strada care dăîn drumul de ]ară a Socodorului, iarcapelanul Cornel Leucu]a pe o stradăparalelă cu aceasta, mai înspreNădab, aceea pe care era situată casalui. Câinii băteau la sgomotul surdfăcut de bolșevici. Dar nimeni nu știace se întâmpla într-adevăr. Doardiminea]a au aflat credincioșii desprepăstorii lor. La marginea comunei s-au întâlnit cele două grupuri de bolșe-vici, care îi duceau pe martiri”. Ast-fel, cei doi preo]i au fost aduși lamarginea Socodorului unde după maimulte bătăi au fost lega]i de o piatrăși arunca]i în Canalul Morii. Au fostdescoperi]i în ziua de Paști și înmor-mânta]i provizoriu în cimitirul dinSocodor, iar după instaurarea admi-nistra]iei românești, în 22 mai 1919,exhuma]i și înmormânta]i cu paradămilitară în curtea bisericii ortodoxedin Șimand.Preotul Ștefan LeucuNa. S-anăscut în 25 decembrie 1861 în fami-lia preotului Maximilian Leucu]a dinȘimand. Termină liceul la Szarvasunde își ia bacalaureatul în 1879. Îșiîncepe activitatea profesională în1885 la Pilu ca învă]ător confesio-nal. În 1886 o cunoaște pe ErsiliaRa]iu cu care se căsătorește, fiicapreotului Mihai Ra]iu din Pilu, avândîmpreună trei copii: Cornel, Nu]u șiTeodor. Via]a îl pune la greleîncercări prin pierderea celor trei fii:Cornel Leucu]a născut în 1889 a fostpreot în Șimand și martirizat în apri-lie 1919; Teodor, născut în 1891, afost comerciant în Ghioroc, iar la vâr-sta de 36 de ani în 26 decembrie 1927moare; Nu]u, născut în 1892, moareîn 30 iulie 1911 la vârsta de 19 ani.După 21 de ani de activitate didacticăîn comuna Pilu în 1906 este hirotonitpreot de către episcopul Ioan I. Papppe seama parohiei Șimand, undevreme de 30 de ani muncește cuhărnicie pentru biserică și neamulromânesc. A fost vreme îndelungatăși asesor în Scaunul protopopesc dela Chișineu-Criș. Este distins cu brâuroșu de către episcopul GrigorieComșa al Aradului cu prilejul sfin]i-rii bisericii din Șimand din 5 decem-brie 1926. Preotul Ștefan Leucu]a afost cel care a ridicat monumentul dela căpătâiul celor doi preo]i martiriCornel Popescu și Cornel Leucu]a.S-a stins din via]ă la 6 noiembrie1935, fiind înmormântat în cimitiruldin Șimandul de Sus alături de preo-teasa Ersilia și de doi dintre copiiisăi, Teodor și Nu]u.Continuare în pagina 4
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Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

Oameni de seamă înmormântaNi în cimitirele din Șimand
Urmare din pagina 3Cornel Grozda. S-a născut încomuna Șimand la 23 decembrie 1879în familia preotului Petru Grozda. Aavut încă doi fra]i: Aurel Grozda, doc-tor în știin]e juridice, avocat în Buteniși Arad și membru în Sinodul Eparhialde la Arad, și Emil Grozda, doctor înștiin]e politice și primpretor la Pecica.Între 1897-1902 a urmat cursurileAcademiei Regale de Medicină Vete-rinară din Budapesta. A fost un impor-tant proprietar în comuna Șimand șiun mare sus]inător și luptător pentrudrepturile românilor din această loca-litate. Un exemplu în acest sens esteatitudinea sa din aprilie 1906 cândalături de preotul Augustin Beleș, îlprimește pe Russu Șirianu la gara dinȘimand, urmând ca acesta să ia masaîn casa lui Cornel Grozda, iar după-amiază să participe la o sus]inerepublică a candida]ilor români. De ase-menea, trebuie men]ionat faptul că afost unul dintre cei zece participan]idin Șimand la Marea Unire de la 1Decembrie 1918. În 1926 îl găsim peCornel Grozda în componen]a Came-rei Agricole, ca reprezentant al Minis-terului Muncii, lucru care nu era pu]inpentru acea vreme. Un detaliu poatemai pu]in cunoscut, dar care merităamintit, este cel referitor la prezen]a saalături de cei doi preo]i martiri ai Șim-andului, Cornel Popescu și CornelLeucu]a. Astfel, amenin]a]i de gărzileroșii, cei trei s-au refugiat în primăva-ra anul 1919 la Arad. Asigura]i, însă,de comandantul regimentului 33bolșevic că nu li se va întâmpla nimic,se reîntorc. Potrivit unor mărturiiorale, mama proprietarului CornelGrozda îi înștiin]ează de planul pus lacale de unguri, pentru a avea timp săse întoarcă din drum înapoi spre Arad.Cei doi preo]i refuză, în schimb Cor-nel Grozda se reîntoarce și astfel scapăcu via]ă. Moare la 10 septembrie 1937fiind înmormântat în cimitirul orto-dox din Șimandul de Jos.Preotul Vasile Drincu. S-a născutla 1891 în comuna Hidișel din jude]ulBihor, într-o veche familie preo]ească.Via]a îl pune la o grea încercare ladoar 8 ani când rămâne orfan de tată.Studiile liceale le face la Beiuș, dupăcare se înscrie la școala normală con-fesională din Arad. După absolvireadin 1911, func]ionează ca învă]ător laȘomoșcheș, Bon]ești, unde înfiin]eazăprima școală de stat și Buteni, unde afost directorul școlii de ucenici, pre-cum și președintele cercului cultural.Alături de activitatea școlară des-fășoară o impresionantă activitateextrașcolară. În acest sens, pentru a-i

ajuta pe copiii săraci și orfani organi-zează diferite serbări, iar bunurile saubanii aduna]i îi oferea acestor copii.De asemenea, în Bârsa și Buteni aaranjat impozante manifesta]ii antire-vizioniste. În anul 1913 se căsătoreștecu Aurelia Mezeiu din Pecica. În 1923promovează examenul de teologie dinArad și este hirotonit preot pentruparohia Bârsa. Din 1932 îndeplineștefunc]ia de director al școlii din Arad-Gai. Tot aici își aduce aportul și înconstruc]ia bisericii. Ultimii 15 ani aiactivită]ii sale îi petrece în frunteaparohiei Camna. În anul 1963 se mutăla fiul său Dr. Octavian Drincu dinȘimand. La trei luni de la moarteaso]iei Aurelia, la 1 iulie 1966 se stin-ge din via]ă la vârsta de 75 de ani.Este înmormântat în cimitirul dinȘimandul de Sus.Doctor Gyorgy Wagner. Născutîn anul 1889 în comuna Șimand, dupăterminarea școlii primare din localita-te, urmează liceul la Szeged, iar apoiFacultatea de Medicină din Cluj.Îndată după satisfacerea stagiului mili-tar este numit medic în Șimand undeîși deschide un cabinet medical în cas-telul din centrul comunei, care maitârziu va intra în posesia sa. Dupăna]ionalizarea din 1948 este evacuatiar castelul îi este confiscat. În aceastăsitua]ie își deschide un alt cabinetmedical pe strada Sânmartinului încare func]ionează până în 1970 cândse pensionează. Doctorul GyorgyWagner a fost un medic eminent, foar-te apreciat pentru deschiderea sa,dovadă fiind nenumăratele solicităriale pacien]ilor nu doar din Șimand, ciși din alte localită]i. A încetat din via]ăîn 1973 la vârsta de 84 de ani, fiindînmormântat în cimitirul romano-catolic din Șimand.Preotul Teodor Mornăilă. S-anăscut în Șimand la 8 octombrie 1894din părin]i simpli, muncitori ai pămân-tului. Urmează școala primară încomuna Șimand, iar liceul la Beiuș. Afost șef de promo]ie al acestui liceu,iar la examenul de bacalaureat sus]inutla 6 iunie 1914 a luat nota cea maimare: „Eximio modo”. La 1 septem-brie 1914 se înscrie la Institutul Teo-logic-Pedagogic din Arad, studii pecare le finalizează în 1917, în iunie cudiploma de învă]ător, iar în octombriecu diploma preo]ească. În timpul stu-diilor teologice, a îndeplinit func]ia decatehet la școlile comunale din Arad,iar în anul școlar 1916-1917, a fostdenumit suplinitor al învă]ătoruluiDimitrie Popovici la școala confesio-nală din Arad-Șega, la propunereadirectorului Institutului Teologic-

Pedagogic din Arad, fiind celmai bun student. Își continuăpregătirea intelectuală înce-pând cu 1919 la Facultatea deFilosofie și Litere din Buda-pesta. În 1920 se căsătoreștecu Florica Hotăran din Șim-and. După moartea martiricăa celor doi preo]i din Șimand,la 4 aprilie 1920 este instalatpreot paroh în Șimandul deJos. Din septembrie 1920 afost numit membru ordinar înScaunul protopopesc și secre-tar în cadrul Asocia]iei cleru-lui „Andrei Șaguna” în cadrultractului Chișineu-Criș. Deasemenea, a fost ales delegatal preo]imii din ProtopopiatulChișineu-Criș pentru toatecongresele și conferin]elepreo]ești. Pentru conducereaexemplară a oficiului paro-hial, precum și buna chiver-nisire a bunurilor bisericii, afost eviden]iat în mai multerânduri: în 1935 a fost distinscu brâu roșu, iar în 1955 afost ridicat la rangul de pro-topop onorific. După cum însușimărturisea, în 1 decembrie 1958,părintele Teodor Mornăilă , a ieșit lapensie, pentru a face „ușurare paro-hiei”. Alături de activitatea preo]eascăa dezvoltat și o impresionantă activi-tate culturală. El este autorul primeimonografii a comunei Șimand, pre-cum și a unui studiu despre preo]iimartiri Cornel Popescu și Cornel Leu-cu]a. După o via]ă de muncă, a fostfericit că și-a putut împlini aceastădatorie. A fost fericit, că s-a pututbucura de considera]iile și de recuno-știn]a credincioșilor pe de-o parte, șide aprecierea activită]ii sale de cătreautoritatea bisericească, pe de altăparte. Se stinge din via]ă la sfârșitulanului 1984, fiind înmormântat în ziuaNașterii Domnului, în cimitirul dinȘimandul de Jos, alături de so]ia sa,preoteasa Florica.Doctor Octavian Drincu. S-anăscut în casa preotului Vasile Drin-cu la 7 septembrie 1914. După absol-virea studiilor gimnaziale și licealeurmează cursurile Facultă]ii de Medi-cină din Cluj. Se căsătorește cu Mia\iucra, iar după acest moment estenumit medic în localitatea Șimand. Afost unul dintre medicii eminen]i aivremii care s-a bucurat de apreciereași respectul locuitorilor din Șimand. Aîncetat din via]ă în 29 ianuarie 1989,la vârsta de 75 de ani. Mormântul săuse află în cimitirul din Șimandul deSus.

Preotul Ioan Faur. S-a născut la26 decembrie 1907, în casa lui Ghe-orghe și Elisabeta Faur. După termi-narea claselor primare, între 1919-1923 urmează școala medie dinSântana, iar între 1923-1927 școalasuperioară de comer] din Arad. Dupăabsolvire, între 1927-1931 este stu-dent al Academiei Teologice dinArad. Se căsătorește cu Delia Leu-cu]a, fiica preotului Teodor Leucu]adin Sintea Mare, având împreunăpatru copii. La 10 octombrie 1931 estehirotonit diacon, iar în 28 octombrieacelași an preot pe seama parohieiȘimand. Aici va func]iona între 1932-1935 ca preot capelan cu drept de suc-cesiune pe lângă preotul Ștefan Leu-cu]a. Începând cu 6 noiembrie 1935devine preot paroh în Șimandul deSus. În 1939 a fost numit misionarprotopopesc în tractul Chișineului,func]ie îndeplinită cu multă râvnă șiseriozitate. În timpul celui de-al doi-lea Război Mondial a suplinitînvă]ătorii de la școala primară dinȘimand, ocupând pentru o vreme șifunc]ia de director școlar. S-a remar-cat printr-o activitate pastorală deose-bită. A organizat trei coruri:bărbătesc, mixt și cel al elevilor, toatepe patru voci. Pentru bogata activita-te pastorală, culturală și edilitară, la28 aprilie 1948 a fost distins cu brâuroșu, iar în 1955 a fost hirotesit pro-topop onorific. S-a stins din via]ă înanul 1991.

Primarul Gheorghe Maghiar. S-anăscut la 13 martie 1927. În perioada1958-1975 a fost primar al comuneiȘimand. De activitatea sa ca primar estelegată dezvoltarea accentuată a comu-nei. A acordat o aten]ie deosebităînvă]ământului din localitate pentru carea ridicat două edificii, Școala cu clase-le V-VIII și Școala din Satul Nou. Deasemenea, a construit Căminul Cultural,a amenajat parcul central, a ridicat unmonument în fa]a bisericii romano-catolice, în cinstea eroilor din al doileaRăzboi Mondial, precum și numeroasefântâni și trotuare care dăinuiesc pânăastăzi. Se stinge din via]ă în anul 1996la vârsta de 69 de ani. Este înmormân-tat în cimitirul din Șimandul de Sus.Preot Leonte Para. Născut înianuarie 1944 în orașul Călan dinjude]ul Hunedoara, la vârsta de 15 anirămâne orfan de tată. După absolvireaSeminarului Teologic din Caransebeș,se înscrie la Facultatea de Teologiedin Sibiu. În anul 1968 se căsătoreștecu Ana Cornelia Faur, fiica preotuluiIoan Faur din Șimand. La 31 martie1968 este hirotonit preot pe seamaparohiei Pilu de către episcopul Teoc-tist Arăpașul al Aradului, unde păsto-rește până în anul 1972 când se trans-feră la parohia Șimand. A desfășurat obogată activitate pastorală la Șimand,demarând de mai multe ori lucrări derepara]ie și consolidare la cele douăbiserici din localitate, cea ortodoxă șicea fostă greco-catolică. Pentru toateaceste merite, în ziua de 5 decembrie1993, cu prilejul sfin]irii bisericii fostegreco-catolice, episcopul TimoteiSeviciu al Aradului îl hirotesește ico-nom stavrofor. Alături de activitateade la parohie a îndeplinit și alteascultări în cadrul Episcopiei Aradu-lui: misionar protopopesc, membru înAdunarea Eparhială și președinte alConsistoriului Eparhial. După o acti-vitate de 42 de ani în parohia Șimandîn 2014 se pensionează, iar un an maitârziu, la 21 noiembrie 2015 trece lacele veșnice, fiind înmormântat încimitirul din Șimandul de Sus.Toate aceste personalită]i careastăzi odihnesc în cimitirele din Șim-and sunt o mărturie a rolului și aimportan]ei pe care această comunita-te a avut-o în societatea civilă și bise-ricească începând cu sfârșitul seco-lului al XVIII-lea. Totodată, acestenume sunt și o mărturie a identită]iinoastre care ]in trează memoria, atâtde importantă pentru omul contem-poran, aflat în mijlocul unei lumi carese vrea tot mai mult secularizată șiglobalizată.Drd. Alin-Florin Ciotea

În ziua de joi, 16 decembrie 2021, înAula Magna „Teoctist Patriarhul” dinPalatul Patriarhiei, sub președin]iaPreafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședin]a de lucru a SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române.Sfântul Sinod l-a ales prin votsecret pe Preasfinţitul Părinte NestorHunedoreanul, Arhiereu-vicar al Epis-copiei Devei şi Hunedoarei, în demni-tatea de Episcop al Devei şi Hune-doarei, în locul vrednicului depomenire Episcop Gurie Georgiu,decedat în luna octombrie 2021. Întro -nizarea Preasfin]itului PărinteNESTOR, Episcopul Devei şi Hune-doarei, va avea loc în data de 26decembrie 2021.În cadrul aceleiași ședin]e, au maifost luate următoarele hotărâri:Declararea anului 2023, în Patri-arhia Română, ca „Anul omagial al
pastoraGiei persoanelor vârstnice” și„Anul comemorativ al imnografilor șicântăreGilor bisericești (psalGi)”;

Înscrierea în Calendarul bis-ericesc a Sfântului Ierarh Diadoh,Episcopul Foticeii, cu zi de
pomenire în 29 martie. Au fostaprobate, de asemenea, textele litur-gice ale sinaxarului, slujbei și

acatistului, precum și icoana aces-tuia;Aprobarea textelor liturgice aleslujbei și paraclisului Sfântului CuviosSimeon Noul Teolog (12 martie);Aprobarea textului acatistuluiSfântului Iustin Martirul și Filosoful(1 iunie);Aprobarea solicitării AgenGieiNaGionale Împotriva Traficului dePersoane privind publicarea unei foivolante de prevenire a traficului depersoane și distribuirea acesteia prinintermediul parohiilor din BisericaOrtodoxă Română.Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române apreciază activitateasocial-filantropică a eparhiilor, paro-hiilor, mănăstirilor și centrelorsociale.Biroul de Presă al PatriarhieiRomâne



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Sfântul Ierarh Nicolae, 

hramul paraclisului Catedralei
Arhiepiscopale din AradÎn ziua de pomenire a SfântuluiIerarh Nicolae, arhiepiscopul MirelorLichiei, făcătorul de minuni, 6 decem-brie 2021, Chiriarhul arădean, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, a săvârșitSfânta Liturghie în Catedrala Arhiepis-copală ,,Sfânta Treime” din Arad,înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni.În cuvântul de învă]ătură, Înalt-preasfinţia Sa a vorbit despre via]a Sfân-tului Ierarh Nicolae (explicând și citiri-le scripturistice ale sărbătorii: Evr. 13,Lc. 6), îndeosebi despre jertfelnicia luiși faptele bune, mai ales ajutorareasemenilor. Pentru virtu]ile sale, la zidi-rea catedralei s-a avut în vedere acesthram, însă împrejurările au dus la,,Sfânta Treime”, pentru a cărei dreaptăînvă]ătură sfântul a sus]inut-o împotri-va lui Arie la Sinodul I Ecumenic, aexplicat Înaltpreasfin]ia Sa.Sute de credincioşi și copilași auparticipat la Sfânta slujbă oficiată cuprilejul hramului paraclisului de lademisolul lăcaşului de cult, destinat înmod special activităţilor liturgice şi pas-toral-misionare cu tinerii şi copiii.Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepisco-pul Mirelor Lichiei, este cel de-al doileahram al Catedralei Arhiepiscopale dinArad – hramul paraclisului de la demi-solul Catedralei. Hramul a fost dat decătre Preafericitul Părinte Daniel, Patriar-hul Bisericii Ortodoxe Române, cu oca-zia târnosirii Catedralei, la 6 decembrie2008. (Protos. Iustin Popovici)

Duminica dinaintea Nașterii
Domnului la Catedrala 

Arhiepiscopală din AradÎn data de 19 decembrie 2021, laDuminica Sfinţilor Părinţi după trup aiDomnului, Înaltpreasfin]itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, aasistat la Sfânta și Dumnezeiasca Litur-ghie săvârșită în Catedrala Arhiepisco-pală ,,Sfânta Treime” din Arad de sobo-rul slujitor al preo]ilor și diaconilor.Cu acest prilej, la momentul rânduitecteniei pentru cei adormi]i și la paras-tasul săvârșit la sfârșitul Sfintei Litur-ghii, s-au înăl]at rugăciuni pentru ctito-rii Catedralei arădene, între care, înprimul rând, Corneliu şi Rucsanda DeBota, pomenire îndătinată în viaţalocaşului de cult, în fiecare an la Dumi-nica dinaintea Naşterii Domnului. Înalt-preasfin]itul Părinte Arhiepiscop Timo-tei a rostit un emo]ionant cuvânt deînvă]ătură în care a subliniat rolul ctito-rilor în sprijinul acordat construirii NoiiCatedrale, dar și legătura pe care aceștiaau lăsat-o spre viitor, cu genera]iile tine-re, mai ales în contextul anului dedicatRomânilor de pretutindeni. Chiriarhularădean a concluzionat că în cadrul sluj-bei Parastasului, clericii dimpreună cucredincioșii Îl roagă pe Dumnezeu săodihnească sufletele celor pomeni]i înlumina Sfintei Treimi.În timpul împărtășirii credincioșilor,după ce au primit Sfânta Euharistie, ele-vii din clasele Pregătitoare – V de laȘcoala Ortodoxă Gimnazială ,,SfântulIerarh Nicolae” din Arad au sus]inut unfrumos concert de colinde. Coordona]ide prof.înv.primar Cristina Oprean șiprof. Diana Iustina Ban, copiii au inter-pretat un buchet de colinde tradi]ionaleromânești – Nașterea Domnului nos-tru, Într-o zi Sfânta Maria, Colindul luiCrăciun, Iisus bine ai venit, Scoală,gazdă, dă-mi colac, Azi prin sate ampornit, fiind răsplăti]i cum se cuvine.Înaltpreasfin]itul Părinte ArhiepiscopTimotei a apreciat strădania depusă,felicitându-i atât pe profesorii implica]i,precum și pe cei prezen]i, pentru conti-nuarea tradi]iei strămoșești. (Arhid. Ale-xandru Tiulea)

Crăciunul sărbătorit 
la Catedrala Arhiepiscopală

din AradCrăciunul este o sărbătoare a iubirii,comuniunii și familiei. Este perioadacând cerurile s-au deschis iar Cel Întru-pat a venit în lume să mântuiască omulcel căzut și să îi dea via]a cea veșnică(cf. Ev. Ioan 3, 16).Urmând acestui îndemn, de AjunulCrăciunului, Chiriarhul a primit maimulte coruri, grupuri corale și de cân-tăre]i, care l-au colindat, iar la rândulsău, IPS Timotei le-a împăr]it daruri, înjurul bradului din Catedrală. Dintre col-indători men]ionăm: corurile parohiilorGrădiște I, Grădiște II, Micălaca Veche,Corul de tineret al Parohiei Arad-Cen-tru, Corul de cameră Pr. Ioan Șerb,Grupul de colindători ai Oastei Dom-nului și câ]iva copilași aduși de părin]iilor să aducă vestea Nașterii Domnului.În ziua Praznicului, Înaltpreasfin]i-tul Părinte Arhiepiscop Timotei a slujit,alături de soborul preo]ilor și diaconilor,în Catedrala Eparhială.În cuvântul de învă]ătură cu titlul,,Fiul lui Dumnezeu – Fiul Omului”Chiriarhul a arătat în]elesul numirilorpentru iconomia mântuirii, subliniindîmplinirea planului dumnezeiesc decătre Mesia, spre a fi urmat de credin-cioși în vederea moștenirii Împără]ieiCerurilor . Totodată, Înaltpreasfin]ia Saa precizat că argumentarea a cunoscut oadâncire pe măsura desfășurării istorieibisericești, roada fiind primită cu cred-in]ă de întreaga suflare spre întărire.Foarte mul]i credincioși s-auîmpărtășit cu Sfintele Taine și to]i ceiprezen]i au mărturisit într-un glasNașterea Împăratului Smereniei, Care avenit în lume pentru mântuirea noastră.Ieslea Betleemului este asemănată cusufletele noastre, care trebuie să îlprimească pe Hristos Domnul, deaceastă dată cu căldură sufletească,dragoste și rugăciune, nu cu răceala dinpeștera cetă]ii Iudeei. (Arhid. ClaudiuCondurache)
Soborul Maicii Domnului

sărbătorit la Catedrala Veche
din AradCu prilejul sărbătoririi SoboruluiMaicii Domnului, în cea de-a doua zi deCrăciun, Înaltpreasfin]itul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșitSfânta Liturghie Arhierească în Cate-drala istorică din Arad, înconjurat desoborul preoţilor şi diaconilor ParohieiArad-Centru.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,ÎntreBetleem și Nazaret” – adică eveni-mentele de la Nașterea Domnului pânăla statornicirea într-o cetate din Galileeaa cărei numire tâlcuindu-se ca rădăcinipoate aminti pe cele ale locuitorilor ei,legate de o istorie biblică ce lasă să seîn]eleagă curgerea vie]ii omenești cubucurii și necazuri, între acestea legatăde vremea de referin]ă, fuga FamilieiSfinte în Egipt de frica lui Irod care aporuncit uciderea pruncilor socotind căîntre aceștia se afla și noul Împărat.Întoarcerea la Nazaret după sfârșitulîmpăratului este legată de copilăria șitinere]ea Mântuitorului până laînceperea activită]ii Sale publice, cuprecizarea atașamentului fa]ă de MaicaSa și ocrotitorul Iosif, cel care are șiziua de pomenire, împreună cu RegeleDavid și Iacob ruda Domnului, ca măr-turie genealogia Sa.Sute de credincioşi au venit pentrua se ruga în această zi de Crăciun, cândBiserica prăznuieşte Soborul Preacu-ratei Născătoare de Dumnezeu, în Ca- tedrala Veche a Aradului. (Protos.Iustin Popovici)

A treia zi de Crăciun la
Mănăstirea Arad-GaiÎn cea de-a treia zi a prazniculuiNaşterii Domnului şi totodată apomenirii Sfântului Ap. întâiul Mc. şiArhidiacon Ştefan, Înaltpreasfinţitul

Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a ţinut să fie prezent în mijloculobştii monahale de la Mănăstirea ,,Sf.Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai.Cu acest prilej, Chiriarhul a săvârşitSfânta şi Dumnezeiasca Liturghie,înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni. Obştea mănăstirii, în frunte cumaica stareţă Ecaterina Joldeș, l-auîntâmpinat cu multă bucurie, ca defiecare dată, pe Arhipăstorul arădenilor.Cuvântul de învăţătură rostit deChiriarh a fost pus sub titlul ,,Cununanestricăciunii” (Matei. 21; Fp. Ap. 6-7),pe care o dobândește Sfântul Arhid.Ștefan, cel dintâi martir creștin și careface parte din clerul Bisericii, atestândastfel așezarea slujirii preo]ești prinînsăși jertfa Mântuitorului, venit în lumespre mântuirea acesteia. Pericopele bib-lice relatează deslușit însemnătatea celeide a treia zi a praznicului, referindu-sela cele dintâi zile ale creștinismului și înlegătura simbolică a parabolei desprelucrătorii cei răi ai viei, datoria credin-cioșilor fiind aceea de a se dovedi lucră-torii faptelor bune din obștea Bisericii.La finalul slujbei, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei i-a binecuvântat pe ceiprezenţi, urându-le cele de cuviinţă pen-tru anul nou ce vine. (Protos. IustinPopovici)
AGENDA PREASFINMITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Priveghere și Liturghie
Arhierească în Parohia 

Arad-Bujac„Suflete al meu, suflete al meu,scoală! Pentru ce dormi? Sfârșitul seapropie și vei să te tulburi. Deșteaptă-te dar, ca să se milostivească spre tineHristos Dumnezeu, Cel ce pretutinde-nea este și toate le plinește.”… știm,suntem în Postul Nașterii Domnului,nicidecum în Postul Mare, când se cântăacest condac din Canonul SfântuluiAndrei Criteanul.Însă, seara de aseară a avut așezat înea ceva cu totul special. Deși nu neaflam în Postul Mare, totuși, SlujbaPrivegherii săvârșită la Parohia„Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” dinBujac a avut din așezarea slujbeloracelei perioade, iar LiturghiaArhierească ce a urmat, din auraÎnvierii. Și poate că nici nu-i exagerat aspune asta, privind spre cele ale vre-murilor. Suntem de ceva vreme, prinnecontenitele vești de boală și multe șineașteptate despăr]iri de cei dragi, într-o continuă Săptămână a Patimilor, însăcum ar fi toate acestea deznădăjduitoarespre Înviere privind?Priveghere și Liturghie Arhierească,în ceas de noapte, la Parohia din Bujac,la prăznuirea Sfintei Varvara și a Sf.Ioan DamaschinLa ini]iativa Părintelui Mircea Pro-teasa, nu de mult instalat ca Preot Parohîn Parohia din Bujac-Arad, și a Părin-telui Gabriel Streulea, dirijorul Grupu-lui Psaltic „Sfântul Ioan Damaschin”,Ajunul prăznuirii Sfintei Varvara și aSfântului Ioan Damaschin avea să

umple biserica de credincioși care audorit să participe la Slujba Privegherii șia Liturghiei Arhierești săvârșite dePreasfin]itul Părinte Emilian Crișanulîmpreună cu un sobor de preo]i și dia-coni.Întâmpinarea Ierarhului, credin-cioșii de toate vârstele, preo]ii, diaconii,duhul de bine al serii, toate aveau să fiechiar dintru început semn al bunuluirăspuns dat de cei prezen]i sunetului detoacă și de clopote, la capătul unei săp-tămâni împovărate cu toate cele ale ei.Liniște, odihnă, rugăciune, împă-care, iar peste toate acestea o dum-nezeiască și lină cântare. Cum ar fi pututfi altfel, când răspunsurile liturgice aufost date de Grupul psaltic „Sfântul IoanDamaschin”, aflat astăzi la ceas de săr-bătoare? Își sărbătoresc astăzi ocroti-torul spiritual, pe Sfântul Ioan Dam-aschin, și, poate tocmai de aceeacântarea lor a fost cu atât mai înăl]ă-toare, făcând ca rugăciunile ca tămâiasă se îndrepteze înaintea Lui Dum-nezeu.La hotarul dintre Priveghere șiSfânta Liturghie, Preasfin]itul PărinteEmilian Crișanul a așezat la sufletelecredincioșilor un cuvânt de învă]ăturăprin care chipurile mucenicești ale Sfin-tei Varvara și Sfântului Ioan Damaschinsă ]ină vie flacăra credin]ei din can-delele sufletului tuturor celor ce s-aupărtășit de el…În încheiere, Preasfin]itul PărinteEmilian Crișanul a felicitat Grupulpsaltic arădean care poartă numeleSfântului Ioan Damaschin, urându-letuturor celor care îl alcătuiesc putere șideterminare în frumoasa misiune de aduce frumuse]ea cântării psaltice nunumai în bisericile din ParohiileArhiepiscopiei Aradului, cât și în ]ară șiîn afara grani]elor ei. (sursa: glasulc-etatii.ro)
Liturghie Arhierească și 

parastas pentru Regele Mihai,
la 4 ani de la înveșnicire, 
în Parohia Arad-Șega ICum Duminica de astăzi este chiarîn Ajunul sărbătorii Sfântului Nico-lae, care de altfel ne transformă pe to]ideopotrivă în copii, nu putem decâtsă o privim ca pe un dar. Iar darul neeste, de vrem a-l vedea, în toatăbinecuvântata ”întâmplare” de a par-ticipa la Liturghia Arhierească șiParastasul pentru Regele Mihai, la 4ani de la trecerea la cele veșnice, înbiserica Parohiei Șega I.Aparent, un eveniment firesc: OSfântă Liturghie, într-o Duminică ce nevorbește de vindecarea femeii gârbove,și un Parastas săvârșit la 4 ani de lamutarea la cele veșnice a Regelui MihaiI al României. Însă lăcașul de cult încare acestea au fost săvârșite de Preas-fin]itul Părinte Emilian Crișanul, împre-ună cu un sobor de preo]i și diaconi,avea să dezvăluie și darul.Sfânta Liturghie Arhierească,bogată, frumoasă și înăl]ătoare, așa cumde fiecare dată este: începând de laîntâmpinarea Ierarhului, cântărilestranei, cuvântul de învă]ătură, seninulși bucuria oamenilor, și încheind cucomuniunea în împreună-rugăciune.

Pornind de la Evanghelia zilei,Preasfin]itul Părinte Emilian a vorbitdespre omul aflat între formalism șiiubire, iar biserica în care ne aflam și celastăzi pomenit ne aduceau în fa]ă douăexemple de oameni care au ales caleaiubirii fa]ă de ]ară, popor, credin]ă șiDumnezeu: Regele Mihai și PărinteleIlarion Felea, ctitorul bisericii Șega I.Unul trimis de comuniști într-un lung șinedrept exil, celălalt martirizat deaceeași comuniști, mort în penitenciarulde la Aiud, în urmă cu 60 de ani. AtâtRegele Mihai, cât și Părintele IlarionFelea, aflat acum în proces de canon-izare, modele de verticalitate, demnitate,credin]ă. Făclii vii care, prin exemplullor, ne pot ajuta, de vrem, a ne vindeca,ca popor de gârbovire….(sursa: glasul-cetatii.ro)
Biserica ,,Sfântul Nicolae” din

Șofronea și-a serbat hramulLuni, 6 decembrie, Preasfin]itulPărinte Emilian Crișanul, Episcop-vicaral Arhiepiscopiei Aradului, împreunăcu un sobor de preo]i și diaconi, asăvârșit Sfânta Liturghie Arhiereascăîn biserica din Șofronea, cu prilejul hra-mului.Acasă la Sfântul Nicolae, biserica,o altfel de școală. Iar pentru a întăriaceastă idee nu trebuie decât să amintimcă primul preot al acestei parohii a fostînvă]ătorul Gules Vichentie, care nu afăcut altceva decât să ducă mai departeCuvântul Învă]ătorului Hristos, ocrotitfiind în această lucrare de Sfântul IerarhNicolae, un vrednic, în]elept și milostivînvă]ător. Iar Liturghia de astăzi, prinmomentul predicii, nu a făcut altcevadecât să ni-l descopere și pe Preasfin]i-tul Părinte Emilian în postura de învă]ă-tor al prichindeilor afla]i în biserică. Le-a explicat, i-a întrebat, i-a pus să colinde,au rostit împreuna Tatăl nostru, le-adăruit iconi]e cu Sfântul Nicolae, totulîntr-un frumos și firesc dialog dascăl-învă]ăcei…(sursa: glasulcetatii.ro)
Binecuvântare de lucrări 

la biserica din MaceaÎn Duminica a 28-a după Rusalii,Preasfin]itul Părinte Emilian Crișanula sfin]it lucrările săvârșite în ultimaperioadă la Biserica cu hramul„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”din Macea, împreună cu un sobor depreo]i și diaconi. După aceasta, Ierarhula săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească.Despre invita]ia lui Dumnezeu lacină și despre răspunsul omului aflat înfa]a unei astfel de chemări a vorbit șiPreasfin]ia Sa în cuvântul de învă]ătură,îndemnând părintește ca de vreme ceam în]eles Cine este Cel care ne invităsă nu fim indiferen]i, să nu umblăm cupretexte și să nu fim nepăsători în fa]alui Dumnezeu „atât de bogat în dragosteși daruri”…La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul,în semn de „pre]uire și părinteascădragoste”, din partea Înaltpreasfin]ituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, i-a investit cu rangul de iconomstavrofor pe cei doi Părin]i slujitori aiAltarului din Macea: Părintele Gheo-rghe Morar și Părintele Tudor Budeanu.(sursa: glasulcetatii.ro)
Liturghie Arhierească la

Mănăstirea Arad-Gai, 
în Duminica dinaintea 

Nașterii DomnuluiDacă Duminica trecută, princuvânt de Evanghelie, Dumnezeu neinvita la Cina Sa, astăzi, în Duminicadinaintea Nașterii Domnului suntemchema]i să fim bune gazde Prunculuice urmează a Se naște spre a noastrământuire. Vreme am avut în cele 40 dezile ale Postului Bucuriei (și din careîncă mai avem a ni se scurge câtevadin clepsidra timpului), pentru a nepregăti sufletește și a răspunde printr-o bună și călduroasă iesle pentru Prun-cul Iisus. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Însă pentru a în]elege Cine este Celde toată lumea așteptat, Biserica, în a eirânduială, ne așează astăzi înainteasufletului și a min]ii o Evanghelie princare ne este prezentată GenealogiaAcestuia.Iar cuvântul acesta al Evangheliei l-am auzit astăzi la Mănăstirea Gai dinArad, acolo unde Preasfin]itul PărinteEmilian Crișanul, împreună cu un soborde preo]i și diaconi, a săvârșit Sfânta șiDumnezeiasca Liturghie…(sursa:glasulcetatii.ro)
Prima zi de Crăciun la 

Catedrala Veche din AradAstăzi, în Ziua Sfântă de Crăciun,poate mai mult ca niciodată, salutul/dia-logul/mărturia aceasta ar trebui săîmbră]ișeze pământul tot, de la un capătla celălalt. Pentru că „Astazi S-a născutCel făr’ de-nceput”.Hristos este astăzi în mijlocul nos-tru, este și va fi. Va fi atât timp cât noivom face din vie]ile noastre bună ieslede odihnă Pruncului Iisus, iar prinfaptele noastre Îi vom face bună măr-turie pe toate cărările pe care pașii nevor purta.Hristos, Pruncul Iisus a fost astăzi șiîn ieslea Catedralei Vechi din CetateaAradului, acolo unde Preasfin]itulPărinte Emilian Crișanul, împreună cuun sobor de preo]i și diaconi, a săvârșitSfânta Liturghie Arhierească, iar cred-incioșii de toate vârstele au venit pentrua se părtăși de marea veste a NașteriiDomnului. Naștere a Domnului desprecare Preasfin]ia Sa a spus în cuvântul deînvă]ătură că este darul Preasfintei Trei-mi pentru oameni și este vindecareaomului de singurătate, de boală, depăcat…Vă dorim tuturor ca Sfintele Sărbă-tori să le petrece]i în sănătate, bucurie șicomuniune cu familia, cu Biserica șicu to]i românii și creștinii, care îl iubescpe Domnul nostru Iisus Hristos.La mul]i, frumoși și binecuvânta]iani!”, este cuvântul și urarea Preasfin]i-tului Părinte Emilian Crișanul, în ziuade Crăciun a acestui an.La finalul Sfintei Liturghii Corulde copii „Sfântul Ioan Botezătorul” alCatedralei Vechi din Arad i-au colindatpe cei prezen]i, și într-un firesc duh debine al zilei to]i copiii veni]i la bisericăau primit daruri.25 decembrie 2021, zi de MarePraznic, zi de duhovnicească bogă]ie, zide bucurie. Zi în care „Satul şi oraşul,bisericuţa şi căminul familiei, biroul şicartierul, pădurea şi câmpia s-auumplut de colindă şi poveste mărtur-isind într-un glas: „Cu adevărat mareeste taina creştinătăţii: Dumnezeu S-aarătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, S-a vestit de Îngeri, S-a propovăduit întreneamuri, S-a crezut în lume; S-a înălţatîntru slavă” (I Timotei 3,16).”, dupăcum a spus Preasfin]itul Părinte Emil-ian. (sursa: glasulcetatii.ro)
Sfântul Arhidiacon Ștefan,

prăznuit la Mănăstirea 
Feredeu…Descoperită a fost astăziicoana/chipul Sfântului Ștefan, prinCuvântul Apostolului și al Evanghe-liei, și la Mănăstirea Feredeu, acolounde Preasfin]itul Părinte EmilianCrișanul, împreună cu un sobor de pre-o]i și diaconi, a săvârșit Sfânta LiturghieArhierească. Iar acest decembrie ploiosnu i-a împiedicat pe credincioși, cu miccu mare, a lua calea Feredeului și aîncerca, prin împreuna-rugăciune, săsimtă cum „se deschide Cerul, cumacest dialog cu Dumnezeu depășeștegraniGele acestei lumi, depășește Cerulînstelat și pătrunde dincolo de aparenGe,având această bucurie a trăirii Cuvân-tului lui Dumnezeu în viaGa noastră.”,așa cum Preasfin]ia Sa avea să spună înCuvântul de învătătură așezat lasufletele celor prezen]i. (sursa: glasul-cetatii.ro)

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 
Ziua Na<ională a României,

sărbătorită de arădeniMiercuri, 1 decembrie 2021, laîmplinirea a 103 ani de la realizareastatului na]ional unitar român, arădeniiau sărbătorit acest eveniment.Cu acest prilej, Înaltpreasfin]itulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, împreună cu un sobor de preo]i, aoficiat o slujbă de Te Deum la CruceaMartirilor Unirii din Parcul Eminescu șio rostit o alocu]iune în care a arătatînsemnătatea acestei zile.După acest moment, prefectuljude]ului Arad, Toth Csaba, a dat citiremesajului Guvernului României,adresat cu prilejul Zilei Na]ionale. Dupăprefect, a luat cuvântul Sorin Bulboacă,managerul Complexului Muzeal Arad,care a vorbit despre semnifica]ia zilei de1 Decembrie și rolul jucat de orașulnostru în înfăptuirea unirii.Ulterior a urmat depunereacoroanelor de flori la MonumentulCrucea Martirilor Unirii, din ParculEminescu, de către reprezentan]i aiinstitu]iilor publice locale și centrale, aiasocia]iilor revolu]ionarilor sau vet-eranilor de război, a celor două univer-sită]i arădene dar și a reprezentan]ilorpartidelor politice, care au și închis cer-emonia din Parcul Mihai Eminescu.De la ora 11:30, Ziua României afost marcată prin depunerea de coroanede flori și la mormintele corifeilor MariiUniri – Vasile Goldiș, Ștefan Cicio Popși Dr. Ioan Suciu – din cimitirul Eterni-tatea. (Protos. Iustin Popovici)
Vizita Sfântului Nicolae 

în Parohia LipovaÎn calendarul creștin-ortodox 2021,Luni, 6 decembrie, îl sărbătorim peSfântul Nicolae considerat ca fiindocrotitorul copiilor în mod special. Esteziua care marchează începutul sărbăto-rilor de iarnă și perioada cadourilor.Tradi]ia spune că, în noaptea de 5spre 6 decembrie, copiii care au fostcumin]i tot anul primesc cadouri, dul-ciuri și fructe în ghetu]e, în timp ce aceiacare nu au fost cumin]i primesc de laMoș Nicolae o nuielușă.Anul acesta Sfântul Nicolae apoposit și în mijlocul credincioșilor dinparohia Lipova, dorind să ajute în spe-cial pe acei copii care nu primesc atât dedes cadouri, care provin din familii cuposibilită]i materiale limitate sau dincategorii sociale dezavantajate. Doar căîn acest an Moșul a venit de foartedeparte … tocmai din Göteborg – Sue-dia, pentru a aduce daruri copiilorprezen]i Duminică 05 decembrie 2021în biserica cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” din Lipova. A pututvenii pentru a aduce darurile sale con-stând în încăl]ăminte de iarnă și dulci-uri pentru 38 de copii din Lipova fiindsprijinit de românii stabili]i în Suedia,membrii ai Parohiei Ortodoxe Românedin Göteborg care, la ini]iativa Preas-fin]itului Părinte Episcop Macarie alEuropei de Nord și sub conducerea pr.Silviu Iosif au demarat o ac]iune cari-tabilă intitulată „Să încăl]ăm un copil deMoș Nicolae”.Această ini]iativă a dat roadebogate, mai ales în acest an omagial alpastora]iei românilor din afaraRomâniei, cadourile fiind împăr]itecelor 38 de copii, identifica]i anterior depreo]ii parohiei Lipova. Cei mici s-aubucurat nespus de darurile primite cât șide plasele cu dulciuri pe care le-auprimit. Și pentru că Sfântul Nicolaeiubește nespus to]i copiii, fiind ajutat șide câ]iva membrii ai parohiei Lipova, areușit să împartă cadouri dulci tuturorcopiilor prezen]i la biserică. Mai multdecât atât Sfântul a dorit să dea celormici nu doar cadouri pentru trup ci șipentru suflet și astfel, la ini]iativa pre-

o]ilor parohiei Lipova – pr. Mo] Raul șipr. Neicu Alexandru – va dărui în zileleurmătoare 25 de Fișe de Lucru la disci-plina Religie pentru copii din două clasepregătitoare ale Liceului „AtanasieMarienescu” din Lipova pentru ca aceș-tia să poată în]elege cuvântul cel ziditorde suflete al lui Dumnezeu într-un modcât mai potrivit pentru vârsta lor.La final părintele paroh Mo] Raul amul]umit Preasfin]itului Părinte Epis-cop Macarie al Europei de Nord pentruini]iativa avută, pr. paroh Silviu Iosif șicredincioșilor Parohiei OrtodoxeRomâne din Göteborg pentru faptul căau ales să fie în acest an ajutoarele Sfân-tului Nicolae pentru copiii defavoriza]idin Lipova, asigurându-i de disponibil-itatea Parohiei Lipova de a fi parteneripentru proiecte de acest fel și pe viitor.Și pentru că trecem printr-operioadă dificilă, marcată deamenin]area unei boli necru]ătoare, îndupă-amiaza zilei de 05 decembrie2021 începând cu orele 16, credincioșiis-au adunat în duh de rugăciune în bis-erica parohială pentru a participa laTaina Sfântului Maslu, pentru a-l rugape Dumnezeu să dăruiască tuturor sănă-tate trupului și sufletului deopotrivă. Auparticipat, pe lângă cei doi preo]i aiparohiei, preo]i invita]i din împrejurim-ile Lipovei – pr. Balint Cosmin de laParohia Lipova Băi, pr. JivănescuVasile de la Parohia Șoimoș, pr.Ungureanu Cristian de la ParohiaZăbal], pr. Iute Viorel de la ParohiaConop, pr. Pop Gheorghe de la ParohiaZăbrani și pr. Covan Adrian de la Paro-hia Giroc – Timișoara în calitate de fiuai orașului Lipova.Împreună cu to]ii s-au rugat luiDumnezeu să oprească “noua boalămolipsitoare … dăruind însănătoșirecelor cuprinși de boală, ridicându-igrabnic din patul durerii, ca să Teslăvească pe Tine, Mântuitorul celMilostiv, iar pe cei sănătoși îi ocroteștede orice boală”. Darul acesta al sănătă]ii,trupești și sufletești, și l-au dorit cu to]iiîmpreună, mai presus de orice alt darpământesc, mai ales în aceste vremuritulburi, umbrite de incertitudine și dedeznădejde. În cuvântul de învă]ăturărostit de pr. Covan Adrian, la finalulslujbei, acesta a amintit și despre istoriace face parte din frumosul lăcaș de cultdin Lipova, în care și el a primit TainaBotezului. Părintele a vorbit și desprecăldura rugăciunilor atâtor genera]ii decredincioși care au pășit în biserica cuhramul „Adormirea Maicii Domnului”din Lipova timp de peste 700 de ani,căldură care ar trebui să stingă oricedezbinare și incertitudine de care nelovim mai ales în zilele noastre.În încheiere pr. Neicu Alexandru amul]umit pr. Covan Adrian pentru fru-moasele gânduri pe care le-a pus lainima credincioșilor precum și colegilorpreo]i care au acceptat invita]ia de aparticipa la împreuna rugăciune dincadrul Tainei Sfântului Maslu, urândtuturor sărbători binecuvântate și multăsănătate. (Pr. Raul MoG)
Programul ,,Hristos împărtășit

copiilor”, pus în practică în
Parohia Gurahon<În fiecare an sărbătoarea SfântuluiIerarh Nicolae umple de bucuriesufletele celor mici şi celor mari prindarurile primite. În sufletele şi inimilecelor mici Sfântul Ierarh Nicolae este„Moşul cel bun”, iar icoana SfântuluiNicolae reflectă aceasta după cum sub-linia poetul Octavian Goga la finelepoeziei ”Pace”: “Blând zâmbește dinicoană / Cuviosul Nicolae….”.Copiii de la grădiniţă şi elevii dinclasele primare din parohia Gurahonţ auvrut şi au reuşit să-l bucure şi ei pe „MoşNicolae”, au venit şi în acest an însoţiţide educatoarele lor și de învă]ători laSfânta Biserică, pentru a se împărtăşi cuTrupul şi Sângele Domnului Iisus Hris-tos.Copiii sunt aduşi la Sfânta Biserică

şi în alte rânduri în timpul anului, edu-catoarele lor și învă]ătoarele urmândîndemnul Domnului Iisus Hristos:„Lăsaţi copiii să vină la mine”, ocupân-du-se astfel şi de formarea lorsufletească.De altfel între biserica ortodoxă, dinparohia Gurahonţ, grădiniţă și școalăexistă un parteneriat, unde sub genericul„Hristos împărtăşit copiilor” des-făşurăm şi alte activităţi prin care copi-ii trebuie să ajungă să-l cunoască peDumnezeu şi să se iubească unii pe alţii.Doamnele educatoare și învă]ătorii aupregătit împreună cu copiii şi pentruaceastă sfântă zi, un program de colindeşi poezii, care a fost prezentat în biser-ică, în faţa credincioşilor după SfântaLiturghie.Părintele paroh Mo] Iulian le-a vor-bit copiilor despre Sfântul Ierarh Nico-lae, „moşul cel bun” şi faptele săvârşiteprin bunătatea, iubirea şi dărnicia sa,iar sărbătoarea de astăzi ne învaţă prinmesajul ei să fim iubitori de Dumnezeu,buni şi darnici faţă de semenii noştri,ajunşi în greutăţi, pregătindu-ne astfelsufletele şi pentru primirea Naşteriipruncului Iisus.La încheiere copiii au primit daruridin partea bisericii, iar preotul şi cred-incioşii au mulţumit educatoarelor șiînvă]ătoarelor pentru bucuria ce le-afost prilejuită de micii colindători.Apropierea acestor copii și elevi de celeSfinte, ne dă speran]a că Biserica vaavea un viitor luminat de Hristos. (Pr.Moţ Aurelian Iulian)
Proiectul ,,Cantina Sfântul 
Nicolae – Serviciul Masa pe

ro<i pentru bunicii 
comunită<ii” a început în ziua

de Sfântul NicolaeAstăzi, 6 decembrie 2021,Arhiepiscopia Aradului a prezentat unproiect european prin care 170 de per-soane vârstnice cu venituri modeste dinmunicipiul Arad vor primi o masă caldăchiar la domiciliu, o perioadă îndelun-gată.Arhiepiscopia Aradului, în calitatede beneficiar, implementează proiectulcu titlul „Cantina Sfântul Nicolae – Ser-viciul masa pe ro]i pentru bunicii comu-nită]ii” în baza contractului de finan]arePOCU/436/4/4/127757 din data de09.04.2020.La sediul Cantinei „Sfântul Nico-lae” au fost prezentate activită]ile șirezultatele proiectului până la acestmoment precum și demararea uneiadintre principalele activită]i ale proiec-tului – prepararea și distribuirea uneimese calde către 170 de persoane vârst-nice, aflate în risc de sărăcie de pe razămunicipiului Arad, identificate prinproiect.Proiectul are ova derula activitateade distribuire a hranei către cele 170 depersoane vârstnice. Proiectul este cofi-nan]at din Fondul Social European prinProgramul Opera]ional Capitalul Uman2014-2020, rului de persoaneapar]înând grupurilor vulnerabile prinfurnizarea unor servicii sociale/med-icale/socio-profesionale de formare pro-fesională adecvate nevoilor specifice învederea integrării socio-profesionale.Valoarea totală eligibilă a proiectuluieste de 2.742.882,60 lei, toată sumareprezentând asisten]ă financiară ner-ambursabilă.„Pe lângă lucrarea socială pe careo face Arhiepiscopia Aradului prin can-tina socială de multă vreme, de mulGiani, dând masă caldă la 100 de per-soane în fiecare zi, de luni până vineri,pe lângă celelalte lucrări sociale pecare le întreprind parohiile și mănă-stirile, și această cantină și-a luataceastă responsabilitate de a imple-menta proiectul masa pe roGi finanGatdin bani europeni. Ne bucurăm că Sfân-tul Nicolae ne-a ajutat cu bunătatea luiși cu milostivirea lui să punem în prac-tică acest proiect. De astăzi, deja mulGi

bătrâni au primit masă caldă”, a spusPreasfin]itul Părinte Emilian Crișanul,episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui. Obiectivul general vizat de proiec-tul „Cantina Sfântul Nicolae – servici-ul masa pe ro]i pentru bunicii comu-nită]ii” este reducerea numărului depersoane vârstnice aflate în situa]ii devulnerabiliate din Arad, prin dez-voltarea activită]ii cantinei SfântulNicolae ca centru de preparare și dis-tribuire a hranei pentru persoane aflateîn risc de sărăcie pentru a deservi 170 devârstnici. În acest sens, s-a renovat șidotat cu echipamente performante can-tina socială, s-au achizitionat 2 autoutil-itare în sistem de leasing opera]ional șis-a înfiin]at un serviciu mobil de dis-tribuire a hranei de tipul masa pe roti,serviciu pentru care se va asigurafunc]ionarea timp de 24 de luni peperioada proiectului și cel putin 6 lunidupă finalizarea proiectului. Serviciilesunt adresate persoanelor de peste 65 deani din Arad, identificati prin resurseproprii cât și cu sprijinul autorită]ilorlocale, aflate în incapacitatea de a-șiasigura traiul zilnic ca urmare a defi-cien]elor fizice, a bolilor și sărăciei.Scopul este ca prin implementarea aces-tui proiect să se identifice și alte măsuride sprijin necesare în vederea integrariisocio-economice a celor 170 de per-soane vârstnice, menite să ajute comu-nitatea să depășească starea actuală derisc și marginalizare. (Claudia Gavra)
Gala Excelen<ei la 

Universitatea ,,Aurel Vlaicu”
din AradÎn seara zilei de 6 decembrie, Uni-versitatea „Aurel Vlaicu” din Arad aorganizat Gala Excelenţei în care aufost premiaţi profesori, cercetători şistudenţi cu merite deosebite în cerc-etarea ştiinţifică, în contribuţia adusă lacreşterea prestigiului Universităţii„Aurel Vlaicu” din Arad, precum şiparteneri de excelenţă ai instituţiei uni-versitare arădene.În cadrul Galei de Excelenţă au fostevidenţiate meritele deosebite alecadrelor didactice şi studenţilor Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă „IlarionV. Felea” din Arad, precum şi meriteledeosebite ale Sectorului Economic alArhiepiscopiei Aradului, reprezentatprin Părintele Consilier Mircea Pro-teasa. Au fost evidenţiate de către Dr.Ramona Lile, Rectorul Universităţii„Aurel Vlaicu”, preocuparea şi efortulArhiepiscopiei Aradului, în special alPărintelui Consilier Mircea Proteasacare, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţi-tului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului şi a Preasfinţitului PărinteEmilian, Episcop Vicar al Arhiepis-copiei Aradului, s-a implicat într-unparteneriat constant cu Universitatea„Aurel Vlaicu” din Arad, pentru reabil-itarea, restaurarea şi înnoirea clădiriiistorice a Facultăţii de Teologie Orto-doxă, în perspectiva pregătirilor pentruBicentenarul Teologiei arădene din anul2022. Atenţia acordată învăţământuluiteologic superior de către ArhiepiscopiaAradului şi Universitatea „AurelVlaicu” din Arad, în vederea întâmp-inării şi serbării Bicentenarului Teolo-giei arădene, reprezintă un prilej derecunoaştere reciprocă şi de conlucrareîn întărirea uneia dintre cele mai vener-abile instituţii teologice şi de cultură dinvestul României: Facultatea de Teolo-gie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad. (Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja)

Seară duhovnicească în cadrul
ASCOR AradAstăzi, 7 decembrie 2021, ASCORfiliala Arad a organizat cea de-a douaconferin]ă din Postul Nașterii Domnu-lui, avându-l ca invitat pe Părintele Prof.Univ. Dr. Vasile Vlad, profesor deTeologie Morală în cadrul Facultă]ii deTeologie Ortodoxă din Arad.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Conferin]a intitulată ,,Întâlniri prov-idenGiale” a fost transmisă online prinintermediul platformei de comunicareZOOM precum și pe pagina deYoutube a Facultă]ii de Teologie Orto-doxă din Arad.După rostirea rugăciunii „Împărateceresc” și primirea binecuvântării,Părintele profesor a luat cuvântul,vorbind celor care urmăreau onlinetransmisiunea, despre ceea ce înseam-nă „întâlnirea „, de câte feluri este aceas-ta, ce semnifica]ie are și cât de prezen-tă și de esen]ială este vie]ii omenești.Expunerii Părintelui i-a urmat adresareade întrebări venite din partea urmărito-rilor, la care Părintele profesor a oferitrăspuns. Conferin]a s-a încheiat prinmul]umiri adresate Părintelui VasileVlad pentru faptul că a acceptat să con-feren]ieze în cadrul ASCOR Arad, pen-tru disponibilitate și, nu în ultimul rând,pentru informa]iile și învă]ăturileoferite. S-au adus mul]umiri și Părin-telui Filip Albu pentru ajutorul oferit întransmiterea online a conferin]ei. Searaduhovnicească a fost pecetluită prin ros-tirea imnului „Cuvine-se cu adevărat „.(Marius Gheorghe Danciu, președinteASCOR Arad)
O nouă conferin<ă 

duhovnicească în cadrul
ASCOR AradCea de-a treia conferin]ă ASCORArad organizată în Postul Crăciunului afost sus]inută astăzi, 14 decembrie2021, de către domnul doctor CozmaFlorinel, medic primar interne și doctorîn știin]e medicale.Conferin]a intitulată ,,Bucuria Cră-ciunului în pandemie” a fost transmisăonline pe ZOOM, pe canalul deyoutube al Facultă]ii de Teologie Orto-doxă din Arad, precum și pe pagina defacebook ASCOR Arad. După rostirearugăciunii „Împărate ceresc”, domnulprofesor și-a prezentat expunerea,făcând pentru început câteva lămuriri deordin etimologic a cuvintelor „bucurie”, ” Crăciun ” și „pandemie”, oferindexplica]ii valoroase și bine documen-tate. În continuare, domnul doctor arealizat un succint periplu istorico-litur-gic privind data sărbătoririi Crăciunului,făcând și o interesantă enumerare acâtorva epidemii și pandemii care auafectat omenirea în decursul istoriei,din secolul IV până astăzi. O temădeosebită abordată de domnia sa a fostcea a pandemiei actuale și a problemeivaccinării, oferind ascultătorilor expli-ca]ii de ordin medical și motivând, încâteva cuvinte, beneficiile vaccinării.În acest context, dorim să subliniemfaptul că acest eveniment ASCOR Aradnu a fost pro sau anti vaccin; informa]i-ile oferite au fost tratate cu seriozitate,etică și decen]ă, având strict caracterulunor lămuriri medicale. În finalulexpunerii sale, domnul doctor a cântatcondacul Nașterii Domnului, expri -mând prin imnografie bucuria Praznicu-lui Nașterii Domnului; iar în cea de-adoua parte a conferin]ei, domnul pro-fesor a oferit răspunsuri la întrebărileadresate de către ascultători. Finalulconferin]ei a fost marcat prin rostireaaxionului ”Cuvine-se cu adevărat„. (Marius Gheorghe Danciu,Președinte ASCOR Arad)

Slujbă de binecuvântare 
a bustului Episcopului

Marii Uniri, Ioan Ignatie PappJoi, 16 decembrie 2021, un sobor depreo]i, delega]i ai Înaltpreasfin]ituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a oficiat o slujbă de binecuvântare abustului Episcopului Marii Uniri, IoanIgnatie Papp. Bustul este amplasat peAleea Personalită]ilor din cadrul Cam-pusului Universitar ,,Vasile Goldiș”.În cuvântul de deschidere, prof.univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rec-torul UVVG, a subliniat personalitateamarcantă a Episcopului Ioan Ignatie

Papp: ,,Ioan Ignatie Papp – episcopulUnirii celei Mari”După acest moment, în biserica dinincinta Campusului a avut o slujbă depomenire a Rectorului fondator șiPreședinte al Universită]ii de Vest,,Vasile Goldiș” din Arad, prof. univ. dr.Aurel Ardelean, precum și a tuturorostenitorilor universită]ii, trecu]i laDomnului.Părintele conf. univ. dr. Vasile Popa evocat prin cuvinte alese personali-tatea Profesorului Aurel Ardelean ,,celcare a împlinit visul arădenilor de a aveaînvă]ământ superior la Arad, cerut deVasile Goldiș la începutul veacului tre-cut, în Parlamentul de la Budapesta”.,,Omul de știinGă, magnificul Rectorfondator, Aurel Ardelean, a fost distinscu înaltul titlu academic – Doctor Hon-oris Causa, acordat de prestigioase uni-versităGi din Gară și din lume. Preaferic-itul Părinte Daniel, Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române, i-a acordat Medaliași Diploma Omagială ,,SfinGii ÎmpăraGiConstantin și Elena” – cea mai înaltădistincGie a Patriarhiei Române pentrulaici”, a amintit Părintele Vasile Popîn cuvântul rostit.La această slujbă au fost prezen]imembri ai familiei, cadre didactice, stu-den]i ai UVVG, credincioși, personal-ită]i din conducerea municipiului șijude]ului Arad, care au ]inut astfel săomagieze memoria regretatului prof.univ. dr. Aurel Ardelean.În continuare, în Sala de Confer-in]e din cadrul Campusului Universitar,,Vasile Goldiș” a avut loc „Gala Pre-miilor Academice 2021”. (Protos. Dr.Iustin Popovici)
Colind străbun, a XXX-a 
edi<ie a Concertului de 
Colinde al Facultă<ii de 

Teologie Ortodoxă din AradFrumoasa tradi]ie a colindatului desărbătoarea Crăciunului, moștenită dinstrămoși, ne aprinde în suflet amintiridin vremea copilăriei, chemându-ne lamărturisirea de credin]ă a venirii înlume a Fiului lui Dumnezeu, Domnulnostru Iisus Hristos, născut din Preacu-rata Fecioară Maria.Încă de la revenirea la via]ă aînvă]ământului teologic arădean în anul1991, sub forma institu]ională a Fac-ultă]ii de Teologie Ortodoxă, integratăîn Universitatea „Aurel Vlaicu” dinArad, măritul Praznic al Nașterii Dom-nului a fost anun]at prin cântul specialal vocilor de studen]i și, apoi și de absol-ven]i, ai acestei institu]ii academice ară-dene.Odată cu debutul pandemieiactuale, aceste forme de vestire a săr-bătorii au fost oprite o vreme, lucrurileîncepând acum să reintre, timid, înforma pe care o cunoșteam anterior.Având aceste înlesniri, Facultateade Teologie Ortodoxă din urbea noas-tră a readus în peisajul cultural arădeanîndrăgitul concert de colinde, sub titlulColind străbun. Ajuns acum la cea de-a 30-a edi]ie, evenimentul a adunat înCatedrala Veche a Aradului mul]ime decredincioși, în seara zilei de 19 decem-brie 2021, de fa]ă fiind și cei doi ierarhiarădeni, Înaltpreasfin]itul ArhiepiscopTimotei Seviciu și Preasfin]itul PărinteEpiscop vicar Emilian Crișanul, con-ducerea Universită]ii arădene, prindoamna Rector Ramona Lile și domnulIoan Radu, Președintele Senatului, ofi-cialită]i locale, profesori și studen]i.Programul a cuprins interpretări depiese tradi]ionale din partea corului băr-bătesc „Atanasie Lipovan”, sub baghetadirijorală a Pr. Lect. dr. Tiberiu Arde-lean și a corului mixt „Sf. Maxim Măr-turisitorul”, condus de Conf. dr. MirceaButa, între cele două reprezenta]ii muz-icale fiind integrată și conferin]aASCOR, filiala Arad, intitulată: IlarionV. Felea (1903-1961) – preotul, teo-logul, mărturisitorul, prezentată de pr.prof. dr. Cristinel Ioja, decanul Fac-

ultă]ii de Teologie Ortodoxă din Arad.În preambulul manifestării, părin-tele decan a adresat un cuvânt dedeschidere, arătând următoarele: „S-auîmplinit 30 de ani de efort constant pen-tru ca teologia arădeană să-şi recâștigelocul binemeritat. De aceea, cinste ven-erabililor noștri profesori în frunte cuÎnaltpreasfin]itul Părinte ArhiepiscopTimotei. Această seară o putem con-sidera o prefa]are fericită a bicente-narului Teologiei arădene, pe care îlvom serba în anul 2022, adică 200 de anide la înfiin]area învă]ământului teolog-ic ortodox arădean, eveniment cu rever-bera]ii și contribu]ii excep]ionale la dez-voltarea teologiei şi culturii române”.La momentul programat, părinteledecan a evocat personalitatea părinteluiIlarion V. Felea, prin următoarele idei:„Anul 2021 este și anul comemorativ alcelor adormi]i în Domnul. Tinerii stu-den]i creștini ortodocși, constitui]i înASCOR, mi-au solicitat de mult timp oconferin]ă despre ultimul Rector alAcademiei Teologice din Arad, părin-tele Ilarion Felea. A vorbi în CatedralaVeche despre părintele Felea înseamnănu doar o evocare, ci și o restituire și orestaurare a memoriei unuia dintre ceimai străluci]i preo]i și profesori de teolo-gie ai Aradului. Înseamnă a derula tim-pul înapoi și a-l vedea de pe acestamvon predicând, pe cel care a mișcatinimile atâtor tineri și creștini. Înseam-nă a mul]umi lui Dumnezeu că înpurtarea Lui de grijă nu ne-a lăsat pemul]i dintre noi în uitare, ci a ridicatdintre noi arădenii și până în ]inuturileBradului, un preot pe care îl știm, vred-nic de comuniunea Sfin]ilor și depaginile Sinaxarelor Bisericii.” Sub-liniind direc]iile înscrise în titlul con-ferin]ei, ipostaziate în via]a și operapărintelui Felea: de preot, de teolog și demărturisitor, conferen]iarul a trasat con-cluzia puternică, în fapt testamentulpărintelui Felea pentru noi, care a ară-tat valoarea creștinismului ca religie aadevărului, a culturii, a iubirii, adesăvârșirii și a sfin]ilor. Toate celeprezentate, alături de multe altele, seconstituie în motive temeinice pentruviitoarea canonizare, proiectată a fiîmplinită în anul 2025.Concertul de colinde a cuprinspiesele: O, ce veste minunată – GeorgeDima; Liniște – Gheorghe Danga;Somnul lui Iisus – Francis Gevaert;Doamne, a Tale cuvinte – Ștefan Ștefu;Domnule] și Domn din cer – GheorgheCucu; Mare minune – Gheorghe Cucu;Moș Crăciun – Gheorghe Danga, îninterpretarea corului bărbătesc. ȘiPogorât-a Duhul Sfânt -Mircea Eman-di Slobozi-ne gazdă-n casă – colec]iaEmil Montia; Ia ieși]i, boieri, afară!-Marin Dârva. Solist: drd. Sorin Săplă-can; Colindăm, colind – armonizareprof Mircea Buta, la percu]ie: Prof.Elena Sbârcea; Sus, la poarta raiului-Emil Mon]ia, dirijor: stud. BogdanMuresan, anul II; Cântec de Crăciun”-Gheorghe Budis; Linu-i lin- Ioan D.Chirescu, solistă Estera Cotuna, în inter-pretarea corului mixt.La finalul concertului, părinteledecan a adresat mul]umiri ierarhilor ară-deni și conducerii Universită]ii pentrusus]inerea activită]ilor Facultă]ii deTeologie, amintind și de ini]iativa bin-evenită a acestor foruri, de înfiin]are așcolii „Episcop Ioan Me]ianu”, ca o grijăfa]ă de noile genera]ii de copii și tineri.Un cuvânt special de apreciere a fostadresat și domnului profesor MirceaButa, cel care a construit corul mixtacum trei decenii și care a fost un ade-vărat ambasador al școlii academice ară-dene, prin multiplele concerte și premiiob]inute în această activitate misionarăși jertfitoare, fiind îndelung aplaudat deîntreaga asisten]ă, mul]i dintre ceiprezen]i având fe]ele brăzdate de lacri-mi de emo]ie.Înaltpreasfin]itul Arhiepiscop Tim-otei a transmis, în finalul manifestării,

un cuvânt de binecuvântare, mul]umindconducerii Universită]ii și a Facultă]ii,dirijorilor și coralelor pentru frumosuleveniment, amintind de faptul că muz-ica corală este în]eleasă ca o imitare acântului îngerilor: „Dacă vestitoriicerești au înso]it Nașterea Domnuluiprin cântul lor, ce îndeamnă omenirea lapace și bună învoire, să nu pregetăm aîmplini chemarea lor, astfel încât,fiecare în parte și to]i laolaltă să avemacelași cuget și sim]ire întru propășireapersonală și comunitară românească,de aici și de pretutindenea”. Mesajuluide felicitare i-a fost adăugată și urareade La mul]i ani!, către to]i cei prezen]i,întru sărbătorirea fericită a Praznicelorce se apropie.Evenimentul cultural-bisericesc abeneficiat de sus]inerea Programului deActivită]i extra-curriculare, finan]at deMinisterul Educa]iei, concertul integralputând fi reascultat pe re]elele desocializare ale Facultă]ii de Teologie șiCatedralei Vechi din Arad. (Pr. FilipAlbu)
Concertul Seminarului 
Teologic Ortodox Arad

,,De Ignat la colindat …”Într-o atmosferă festivă, luni, 20decembrie 2021, de Sfântul Ignatie Teo-forul, Seminarul Teologic Ortodox dinArad și-a sus]inut tradi]ionalul concert decolinde, în Catedrala Ortodoxă “NaștereaSfântului Ioan Botezătorul” Arad.Și în acest an, liceul nostru a des-fășurat o activitate cultural-artisticădeosebită, care a avut scopul de a pro-mova cunoașterea și păstrarea obi-ceiurilor și tradi]iilor românești specificeSărbătorii Nașterii Domnului.La acest eveniment au participat:Înaltpreasfinţia Sa dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, Preasfin]itulPărinte dr. Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului,Preacuviosul părinte dr. Iustin Popovi-ci, consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului, Preacucernicul Părinte Flav-ius Petcu], Protopopul Aradului, pre-oţi, cadre didactice, părinţi şi absolvenţiai Seminarului.Prezentatorul concertului a fostPreacucernicul Părinte Director Arhid.Prof. Călin-Dan Teuca, care a evidenţiatimportanţa colindelor ca obicei stră-moşesc la români, subliniind faptul căacestea reprezintă o parte integrantă afolclorului religios, valoarea lor fiindnepre]uită prin origine și prin vechime.Ele sunt cântecul strămoșesc al poporu-lui român și una dintre cele mai vechiforme de manifestare a folclorului reli-gios românesc. De asemenea, părinteledirector a accentuat valoarea profundteologică a acestora, ele transpunând înformă populară dogma ortodoxă.La final părintele director a adusmulţumiri dirijorilor corurilor Semi-narului, Ștefan-Adrian Bugyi și MariusMartin-Lăscoiu.Corurile au abordat un bogat reper-toriu: Diminea]a lui Crăciun, Noi înseara de Crăciun (culegeri din folclor),Nouă azi ne-a răsărit (comp. Dimitrie G.Kiriac), O, ce veste minunată! (Dim-itrie G. Kiriac) Suită de 7 colinde pop-ulare originare din jude]ul Arad, etc. Îninterpretarea colindelor au fost 3 soliși:Valeria Ursa (clasa a XII-a), AdrianPetcu și Ionel Borlea (clasa a IX-a)Luând cuvântul, ÎnaltpreasfinţitulPărinte dr. Timotei Seviciu a mulţumitcorurilor pentru darul pe care îl oferă înfiecare an cu ocazia sfintelor sărbători,dar şi copiilor care , cu glasurile lor caldeși melodioase, ne introduc în atmosferacu totul specială dinaintea SărbătoriiNaşterii Mântuitorului o atmosferă aunită]ii, comuniunii și bucuriei. (Prof.
Cătălin-Iulian Drăgan)
Instalare de preot în Parohia

LuncșoaraÎn Duminica dinaintea NaşteriiDomnului, credincioșii ortodocşi din

Luncşoara s-au bucurat de instalareanoului Preot Paroh Viorel-GheorgheCurtuţiu. La ceas de seară, cu mic,cumare, toată suflarea din comunitateaparohială Luncşoara şi-au îndreptatpaşii spre Sfânta Biserică, undePreaonoratul Părinte Protopop Beni Iojaa făcut instalarea noului preot.Într-o perioadă a bucurieiduhovnicești, a pregătirii sufletești,credincioșii au primit un dar, acela de asărbătorii Naşterea Domnului împre-ună cu păstorul lor, care i-a asigurat deo bună colaborare, sprijin şi ajutor peto]i cei prezenţi, afirmând faptul că deacum to]i sunt o familie.Părintele Protopop, a fost cel care aîncununat seara cu un cuvântduhovnicesc deosebit, dar şi prinadresarea multor sfaturi de care tânărulpreot are nevoie acum, la început demisiune, nu în ultimul rând mulţumindPărintelui Cătălin Tulcan pentru toatăactivitatea desfășurată în parohie, darşi Părintelui Pensionar Traian Pui, carepentru o bună perioadă de timp a fostcel care a sprijinit credincioșii,implicându-se în administrarea paro-hiei. Noul Părinte Paroh a fost cel carea încheiat seara printr-un cuvânt sensi-bil, mulţumind în primul rând lui Dum-nezeu pentru toate, ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei Seviciu şi Preasfinţitu-lui Părinte Emilian Crişanul pentrubinecuvântarea şi încrederea acordată,întregii familii, punctând rolul deosebitpe care l-a avut soţia sfin]iei sale, Ionela-Teodora Curtuţiu, absolventă a Semi-narului Teologic Ortodox Arad, înaceastă pregătire pentru noua misiunede preot. Părintele Paroh a adus mul]u-miri tuturor preo]ilor prezenţi,autorită]ilor locale în frunte cu Doam-na Primar, nu în ultimul rând mulţu-mind tuturor credincioșilor prezen]i într-un număr impresionant. Toţi ceiprezenţi s-au bucurat de o agapăfră]ească în curtea bisericii, pregătitădin inimă de către credincioșii parohiei.(Pr. Gheorghe Gabriel Juc)
Ac<iune ASCOR Arad în prag

de sărbătoriAstăzi, 21 decembrie 2021, cupuţine zile înainte de marele praznic alNaşterii Domnului nostru Iisus Hris-tos, Asociaţia Studenţilor CreştiniOrtodocşi Români, filiala Arad, a des-făşurat o acţiune de ajutorare a uneifamilii cu mulţi copii din comunaZimandul Nou.În urmă cu două săptămâni,ASCOR Arad a lansat în mediul onlineo campanie de ajutorare a acestei familiinevoiaşe la care au răspuns mulţi stu-denţi, dar şi alte persoane darnice şi dor-nice să ajute semenii nevoiaşi. Pe par-cursul celor două săptămâni, ei au reușitsă strângă numeroase produse neperis-abile și alimente de bază, precum șiproduse igienico-sanitare (faină, mălai,paste, orez, fasole, zahar, legume,fructe, conserve, produse pentru curăţe-nie, materiale de igienă personală, pam-perși, detergenţi, carne, jucării şi dulci-uri). În urma nevoilor comunicate decătre familie, s-a cumpărat și o mașinăde lemne, spre a le folosi la încălzirealor pe timpul iernii. Totodată, membriiASCOR Arad au fost înso]i]i la casanevoiașilor de către doamna TîmbalMonica, asistent social al primărieicomunei Zimandul Nou.Aducem alese mul]umiri celor cares-au implicat și ne-au ajutat, donândcele necesare, dorind să subliniem șiimplicarea directă a Părintelui Conf.Univ. Dr. Lucian Farcașiu, îndrumătorASCOR Arad.Bucuria părinţilor și a celor 4 copiia fost mare când au văzut şi au simţitdragostea şi bunătatea tinerilor creştiniortodocşi în aceste zile de sărbătoare,mulţumind dăruitorilor pentru că suntalături de ei în grelele încercări prin caretrec. (Alexandru Blaj, membru ASCORArad) Continuare în pagina 8
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Miercuri, 1 decembrie –  A par-ticipat la festivită]ile omagiale orga-nizate de către institu]iile oficiale cuocazia sărbătoririi Zilei Na]ionale aRomâniei. Chiriarhul arădean, a oficiatîn fiecare loca]ie câte o slujbă reli-gioasă. A săvârșit slujba de Te Deumpentru eroii neamului românesc, careprin jertfa lor au înfăptuit unitateana]ională a românilor în anul 1918. Lafinalul acesteia, a rostit un cuvânt încare a evocat marile personalită]iarădene care au avut o contribu]ieextraordinară în realizarea mareluiideal na]ional al unirii tuturor provin-ciilor românești.Joi, 2 decembrie – A participat laSfânta Liturghie săvârșită în Catedra-la Arhiepiscopală din Arad, cu prilejulîmplinirii a 37 de ani de la întronizareaca episcop al Aradului.Vineri, 3 decembrie – A dat uninterviu pentru Radio Trinitas pe tema„Rolul Aradului în realizarea MariiUniri”.Duminică, 5 decembrie – A par-ticipat la Sfânta Liturghie în Catedra-la arhiepiscopală din Arad.Luni, 6 decembrie – A săvârșitSfânta Liturghie în Catedrala arhie-

piscopală din Arad. La predică a vor-bit despre milostenia arătată de cătreSfântul Ierarh Nicolae în timpul vie]iisale (cf. Evr. 13; Lc. 6).Duminică, 12 decembrie – Aparticipat la Sfânta Liturghie în Cate-drala arhiepiscopală din Arad.Joi-Vineri, 16-17 decembrie – aparticipat la Ședin]a de lucru a Sfân-tului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne.Duminică, 19 decembrie –A par-ticipat la Sfânta Liturghie în Catedra-la arhiepiscopală din Arad. În searazilei, a participat la Concertul tradi]io-nal de colinde „Colind străbun” Sus]i-nut de Corul Atanasie Lipovan șiCorul „Sfântul Maxim Mărturisito-rul”, rostind un cuvânt de felicitare. Luni, 20 decembrie – A participatla evenimentul cultural-artistic subgenericul ,,De Ignat ... la colindat ...”,sus]inut de corurile Seminarului Teo-logic Ortodox din Arad, care s-a des-fășurat la Catedrala Veche din Arad,rostind un cuvânt de felicitare. MarNi, 21 decembrie – A prezidatședin]a Permanen]ei Consiliului eparhial.MarNi-Joi, 21-23 decembrie – Aparticipat la evenimentele organizate

pentru eroii Revolu]iei din Decem-brie’89, cu rugăciune și slujbe de pome-nire și cuvântare la loca]iile: Orologeria,Strungul, Biserica Martirilor de la UTA,Troi]a Eroilor din Cimitirul Eternitateași la Crucea Eroilor Revolu]iei din fa]aPalatului administrativ. Vineri, 24 decembrie – A primitla Catedrala arhiepiscopală grupurilede colindători, mul]umind prin câte uncuvânt fiecărui grup. Sâmbătă, 25 decembrie – a săvâ-rșit Sfânta Liturghie la Catedrala arhie-piscopală, predica fiind pusă sub titlul,,Cu noi este Dumnezeu” (cf. Gal. 4;Matei 2). În seara zilei a slujit și pre-dicat la  Vecernie în biserica din car-tierul Micalaca Veche II, asistând latradi]ionalul concert de colinde.Duminică, 26 decembrie – A slu-jit Sfânta Liturghie la Catedrala istorică,predica fiind pusă sub titlul ,,Între Bet-leem și Nazaret” (cf. Evr. 2; Matei 2).Luni, 27 decembrie – A săvârșitSfânta Liturghie în biserica de laMănăstirea Arad-Gai, predica avândca titlu ,,Cununa nestricăciunii” (cf.Matei 21; Fp. Ap. 6 și 7). Preot Dr. Vasile Cucusecretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinNitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Decembrie 2021
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Revolu<iei Române din 
Decembrie 1989, la AradÎmplinirea a 32 de ani, de la Rev-olu]ia Română din Decembrie 1989, aprilejuit desfășurarea mai multor eveni-mente comemorative, la care a partici-pat și Chiriarhul arădean, Înaltpreas-fin]itul Părinte Arhiepiscop Timotei.Astfel, în diminea]a zilei de 21decembrie, IPS Părinte Timotei a fostprezent la o slujbă de pomenire în bis-erica parohială Șega II, din Arad, undea vorbit celor prezen]i despre însemnă-tatea jertfei acestor eroi pentru idealuldrepturilor și libertă]ilor oamenilor, pre-cum și aportul lor la căderea dictaturiicomuniste din România. În seara zileide 21 decembrie, în fa]a Primăriei Arad,la Monumentul dedicat Eroilor Rev-olu]iei a avut loc, de asemenea, o pani-hidă și s-au pomenit cei căzu]i la Arad,în zilele de 21, 22 și 23 decembrie 1989.În ziua de 22 decembrie 2021, s-asfin]it o placă comemorativă, care a fostreamplasată pe frontispiciul PalatuluiAdministrativ din Arad (Arad-OrașMartir 1989-1994. 5 ANI DE LAREVOLU\IA ROMÂNĂ DIN 1989)de către Ierarh, înso]it de un sobor depreo]i și diaconi. Apoi, to]i cei prezen]iau participat la o ceremonie comemo-rativă, în cadrul căreia, IPS Părinte Tim-otei a arătat importan]a sacrificiuluifăcut acum 32 de ani. În continuare, aluat cuvântul doamna Doina Nan,mamă de erou, care, vădit emo]ionată,a mărturisit tututor că cei care s-au jert-fit in 1989 sunt nemuritori, atât înconștiin]a neamului românesc, cât și alui Dumnezeu.A urmat apoi ceremonia depuner-ilor de coroane din partea asocia]ilor derevolu]ionari, reprezentan]ilorautorită]ilor și institu]iilor publice,cadrelor militare active și în rezervă șiretragere, precum și a partidelorpolitice, a unor ONG-uri ș.a.

După acest moment, în fa]a Inspec-toratului Poli]iei Jude]ene Arad, cere-monialul religios comemorativ a con-tinuat, tot printr-o slujbă săvârșită deChiriarh și soborul de preo]i prezent.De asemenea și aici, la fel ca și la mon-umentul din fa]a Garnizoanei Arad(care a urmat) s-au depus coroane deflori.În data de 23 decembrie, IPSPărinte Timotei a participat la un servi-ciu religios în amintirea eroului maghiarToth Sandor, pe faleza Mureșului, înapropierea locului în care acest cetă]eanmaghiar a fost împușcat în urmă cu 32de ani, pe când conducea un camioncare aducea ajutoare umanitare pentruarădeni. (Arhid. Claudiu Condurache)Corul ,,Sfântul Ioan Botezătorul”de la Catedrala Veche a colindatcopiii internaNi la Pediatrie IIÎnso]i]i de Părintele GabrielStreulea și Părintele Tiberiu Ardelean,copiii care dau via]ă corului ”Sf. IoanBotezătorul” de la Catedrala Veche dinCetatea Aradului au făcut ieri, 23decembrie, un gest de suflet.Neuitând de cei care în aceste zilede sărbătoare nu sunt în sânul familiilorci pe un pat de spital, au mers săvestească Nașterea Domnului la Spi-talul de Pediatrie II din cadrul Spitalu-lui Jude]ean Arad.Dincolo de colind, dincolo de ges-tul lor în Ajun de Crăciun, copiii de laCatedrala Veche, de care cu mare dragne bucurăm la fiecare Liturghie la careparticipăm acolo, ne-au dat o frumoasălec]ie de via]ă: indiferent cât de bine ]i-ar fi, indiferent, poate, de neajunsuriletale, indiferent de bucurii sau triste]i,întotdeauna este loc pentru a face obucurie celorlal]i.Corul de copii ”Sf. Ioan Boteză-torul” a fost, ieri, deschizător de dru-muri. Pentru că după colindul lor, ace-lași Părinte Gabriel Streulea, înso]it deGrupul psaltic ”Sf, Ioan Damaschin”al cărui dirijor este, a mers să ducă

marea Veste a Nașterii Domnuluicadrelor medicale și pacien]ilor afla]iîn suferin]ă în spitalele arădene. (sursa:glasulcetatii.ro)Peste 600 de copii din Arad auparticipat la Concursul ,,Colindăm,Doamne, colind!”, organizat deArhiepiscopie„Toată obștea creștinească / Astăzisă se veselească / C-o stea mare s-aivit / Sus la Sfântu Răsărit….”Peste 600 de copii din jude]ul Aradau participat la Concursul „Colindăm,Doamne, colind!” organizat deArhiepiscopie și desfășurat în perioada22 noiembrie – 22 decembrie 2021.Astfel, la cea de-a III-a etapă aproiectului „Slujirea Ortodoxiei în pan-demie”, organizată la ini]iativa Preas-fin]itului Părinte Emilian Crișanul și cubinecuvântarea Înaltpreasfin]ituluiPărinte Timotei, au participat 31 deparohii cu peste 600 de suflete care și-au unit vocile pentru a vesti NaștereaDomnului.În această perioadă, copiii și tineriidin parohiile Eparhiei s-au înregistratinterpretând diferite colinde și le-au trans-mis părintelui Gabriel Streulea, inspectoreparhial pe probleme misionare.Corurile au cântat câte 5 colinde,dintre care una impusă: ”Când pămân-tu s-o făcutu”

Cei care au participat la individualau cântat câte 3 colinde, dintre care unaimpusă: ”Toată obștea creștinească”Ajunși acum la destina]ie, IesleaBethleemului, concursul s-a încheiat,iar concuren]ii-colindători își vor afla încurând și răsplata: premierea.Așadar, mare sărbătoare mare vaavea loc duminică, 16 ianuarie 2022, laceas de seară, în Catedrala Veche aCetă]ii Aradului.Până atunci, vă facem cunoștin]ăcu cei mai frumoși colindători dinArhiepiscopia noastră. (sursa: glasulc-etatii.ro)
Concert de colinde sus<inut de
Corul mixt al Parohiei Arad-

Micalaca Veche IIÎn cea dintâi zi a Praznicului, la vre-mea Vecerniei pentru Soborul MaiciiDomnului și pomenirea SfântuluiCuvios Nicodim de la Tismana Înalt-preasfin]itul Părinte Timotei al Aradu-lui a poposit în biserica ce-și sărbă-torește hramul la acest praznicîmpărătesc, participând la slujba deseară și la îndătinatul concert de colindesus]inut de corul mixt al parohiei, diri-jat de domnul Ovidiu Căpitan, profesorde muzică.Prezentarea concertului a fostsus]inută de Preacucernicul Părinte

Aurelian Popa, care a reamintit celorprezen]i bogata activitate a corului, curealizări dintre cele mai frumoase, stră-duindu-se să aducă înaintea celor ce-iascultă înăl]area sufletească dorită. Col-indele interpretate au oferit încă o datăprilejul retrăirii minunii celei mari princare ”Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioareise face” (din troparul Bunei Vestiri),chemând pe fiecare credincios lapregătire sufletească să-L primească peDomnul Slavei.Chiriarhul arădean a rostit un bogatcuvânt de învă]ătură, subliniind bogă]iacon]inutului colindelor, simplitatea șifrumuse]ea lor, nu doar a celor specificeCrăciunului, ci tuturor praznicelorîmpărătești, acestea din urmă poate maipu]in cunoscute. Ele sunt prelucrări aletextelor liturgice, aduse în trăirea tutur-or credincioșilor prin grija înaintașilor,arătându-se rostul transmiterii lor dintr-o genera]ie în alta. Felicitând dirijorulpentru îndrumare, membri corului pen-tru strădanie și reușita din această seară,Înaltpreasfin]itul Părinte Timotei aadresat tuturor credincioșilor arhiereas-ca binecuvântare și dorirea de a petrecesărbătorile cu mult folos duhovnicesc.A urmat un moment aparte în via]aunei familii, anume cel în care Chiriarhula oferit cheile casei pentru familia Săftoiu,căreia parohia arădeană s-a îngrijit a-icumpăra o locuin]ă în Bârzava. Ca semnal mul]umirii pentru prezen]ă, cuvântul deînvă]ătură și binecuvântarea arhiereascăparohul i-a oferit Înaltpreasfin]ituluiPărinte Arhiepiscop un buchet de flori.(Pr. Mircea Bupte)
CERCURI MISIONARE

În luna Decembrie au avut loc Cer-curi pastoral-misionare în următoareleparohii arădene:- Protopopiatul Ineu: Beliu;- Protopopiatul Sebiş: Chisindia;(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro)
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