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UN AN CU HAR

Intrat în cel de-al 36-lea an de apariţie neîntreruptă, Calendarul 
Arhiepiscopiei Timişoarei este martorul a tot atâţia ani de viaţă 
bisericească ortodoxă şi românească, în partea cea mai de vest a ţării 
noastre. Numit iniţial Îndrumător pastoral, misionar şi patriotic, 
almanahul a fost în anii de până la Revoluţia din decembrie 1989, o 
publicaţie căutată şi de folos clericilor şi credincioşilor, care aveau 
prilejul să observe cum era organizată Biserica şi să găsească articole pe 
diferite teme religioase, care suplineau lipsa literaturii din acele vremuri.

După 1990, publicaţia aceasta s-a reintitulat Calendarul 
românului pe anul comun de la Hristos, prin grija vrednicului 
de pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu (1962-2014). Aceasta 
era de fapt vechea denumire a almanahului tipărit de Episcopia 
Caransebeşului, până la desfiinţarea sa abuzivă în anul 1949. 

După reînfiinţarea acestei străvechi eparhii, a fost cedat 
numele de Calendarul românului…, iar Eparhia Timişoarei a inaugurat 
Calendarul Arhiepiscopiei Timişoarei, cu apariţie până în prezent. 

Ne străduim iată, urmând unei tradiţii deja, ca şi pentru anul 
2016 să punem la îndemâna păstoriţilor noştri Calendarul – almanah 
– al Arhiepiscopiei Timişoarei. Aceştia vor avea posibilitatea să 
găsească într-însul obişnuitul calendar bisericesc, organizarea actuală 
a Bisericii Ortodoxe, a Bisericii Ortodoxe Române şi a Arhiepiscopiei 
Timişoarei. De asemenea şi câteva articole structurate pe temele care 
vor fi dezbătute anul acesta în întreaga Patriarhie Română.

Pentru că Sfântul Sinod al Bisericii noastre a aprobat încă de 
acum doi ani ca anul 2016 să fie Anul omagial al Sfântului Martir Antim 
Ivireanul, al tipografilor bisericeşti și al educaţiei ortodoxe astăzi. 

Referindu-ne numai la cea de a doua temă, nu putem să nu 



observăm lupta unei părţi a societăţii secularizate pentru ca religia 
să devină o materie neînsemnată, chiar eliminată din procesul de 
învăţământ laic românesc. În contextul acesta, reprezentanţii Bisericii 
trebuie să dea mărturie, cu înţelepciune şi blândeţe despre Evanghelia 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, străduindu-se să apere cât pot 
de bine transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu în sufletele tinerilor 
noştri. Nu vor avea nicio izbândă însă, dacă nu vor arăta frumuseţea 
trăirii Evangheliei lui Hristos prin chiar viaţa lor.

În contextul tematic al anului 2016, nu putem uita nici 
împlinirile de pe plan local care privesc viața bisericească din această 
de Dumnezeu păzită Eparhie: 70 de ani de la sfințirea catedralei 
mitropolitane (1946) și 60 de ani de la canonizarea Sfântului Ierarh 
Iosif cel Nou de la Partoș (1956). 

Fie ca Bunul Dumnezeu să dăruiască multă pace țării și 
neamului nostru românesc, iar Maica Domnului și Sfântul Iosif cel 
Nou de la Partoș să mijlocească în fața Tronului Preasfintei Treimi 
pentru toți fiii Bisericii. 

† IOAN
Mitropolitul Banatului 



Calendar creştin-ortodox
2016
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MARţI 

jOI

LuNI

DECEMBRIE 

DECEMBRIE 

DECEMBRIE 

Odovania praznicului Naşterii Domnului; 
Sf. Cuvioasă Melania Romana; 
† Sf. Mucenic Hermes31

Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; 
Sf. Cuvioşi Marcel şi Tadeu29

28 Sfinţii 20.000 de Mucenici din Nicomidia; 
Sf. Sfinţit Mucenic Glicherie preotul

decembrie 2015 - Ianuarie 2016

DECEMBRIE 30 MIERCuRI 
Sf. Muceniţă Anisia; 
Sf. Cuvioasă Teodora; 
Sf. Cuvios Leon (Harţi)
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Sf. Proroc Maleahi;  
Sf. Mc. Gordie 

IANuARIE3 DuMINICă 

Înainte-prăznuirea Botezului Domnului;  
Sf. Ier Silvestru, episcopul Romei;  
Sf. Cuv. Serafim de Sarov 

IANuARIE

(†) Tăierea-împrejur cea după Trup a Domnului; 
†) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei 
Capadociei, şi mama sa, Sf. Emilia  
(Anul Nou. Harţi. Tedeum).  T 

IANuARIE

Ianuarie 2016

SâMBăTă

VINERI1

2

Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap. 2 Timotei 4, 5-8; Ev. Marcu 1, 1-8; glas 6, voscr. 9
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IANuARIE7

IANuARIE6

IANuARIE5

IANuARIE4
Ianuarie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

†) Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul 

(†) Botezul Domnului  
(Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare. Harţi)

Sf. Mc. Teopempt şi Teonas;  
Sf. Cuv. Sinclitichia  
(Ajunul Botezului Domnului. Post)

Soborul Sf. 70 de Apostoli;  
Sf. Cuv. Teoctist;  
Sf. Cuv. Apolinaria 
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10

9

8
Ianuarie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

IANuARIE 

IANuARIE

IANuARIE

Sf. Ier. Grigorie, episcopul Nyssei;  
†) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti;  
Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei  0 

Sf. Cuv. Eustratie;  
Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei 

Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul, Emilian 
Mărturisitorul şi Domnica 
Sf. Mc. Polieuct; 

Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17 
(Începutul propovăduirii Domnului); glas 7, voscr. 10 
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Odovania praznicului Botezului Domnului;  
Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait;  
Sf. Nina.  

Sf. Mc. Ermil şi Stratonic;  
Sf. Ier. Iacob, episcop de Nisibe

Sf. Mc. Tatiana diaconiţa şi Eutasia 

† Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieţii călugăreşti de 
obşte din Palestina;  
Sf. Cuv. Vitalie 

IANuARIE14

IANuARIE13

IANuARIE12

IANuARIE11
Ianuarie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI
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†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare;  
Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria G

Cinstirea lanţului Sf. Ap. Petru;  
Sf. Mc. Danact citeţul

Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul

IANuARIE17

IANuARIE 16

IANuARIE15
Ianuarie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

Duminica a 29-a după Rusalii; Ap. Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 17, 12-19 
(a celor 10 leproşi); glas 8, voscr. 11
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Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul;  
Sf. Mc. Neofit 

†) Sf. Cuvios Eftimie cel Mare;  
Sf. Mucenic Eusebiu;  
Sf. Mucenici In, Pin şi Rim  

Sf. Cuv. Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; 
Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului;  
Sf. Mc. Eufrasia

† Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii 
Alexandriei

IANuARIE21

IANuARIE20

IANuARIE19

IANuARIE18
Ianuarie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI
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Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei 
(Tedeum) @

Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei;  
Sf. Mc. Agatanghel;  
Sf. Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic 

Sf. Ap. Timotei;  
Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul

IANuARIE

IANuARIE

IANuARIE 

Ianuarie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI22

23

24
Duminica a 31-a după Rusalii; Ap. I Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43 (Vindecarea orbului din 

Ierihon); glas 1, voscr. 1
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Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob 
Sihastrul 

† Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur;  
Sf. Marciana împărăteasa

Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan 

†) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul 
Constantinopolului;  
† Sf. Ier. Bretanion, episcopul Tomisului

IANuARIE28

IANuARIE27

IANuARIE26

IANuARIE25
Ianuarie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI
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†) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie 
Teologul şi Ioan Gură de Aur;  
Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, episcopul Romei

Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie 
Teoforul; Sf. Mucenic Filotei

IANuARIE

IANuARIE

Ianuarie 2016

SâMBăTă

VINERI29

30

Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); 
Ap. 1 Timotei 4, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10; glas 2, voscr. 2

Sf. Mucenici doctori fără de arginţi şi făcători de 
minuni Chir şi Ioan

IANuARIE31 DuMINICă
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Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul;  
Sf. Sfinţit Mc. Avramie

FEBRuARIE4

Sf. şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu;  
Sf. Prorociţă Ana

Februarie 2016

jOI

(†) Întâmpinarea Domnului

Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului;  
Sf. Mc. Trifon;  
Sf. Mc. Perpetua şi Felicitas  T 

FEBRuARIE3

FEBRuARIE2

FEBRuARIE1

MIERCuRI

MARţI 

LuNI
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Sf. Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului;  
Sf. Cuvios Luca din Elada

FEBRuARIE7 DuMINICă 

Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei, şi Fotie, patriarhul 
Constantinopolului;  
Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare 

FEBRuARIE 

Sf. Mc. Agata şi Teodula
FEBRuARIE

Februarie 2016

SâMBăTă

VINERI5

6

Duminica a 16-a după Rusalii (Pilda talanţilor); 
Ap. 2 Corinteni 6, 1-10; Ev. Matei 25, 14-30; glas 3, voscr. 3 
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Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, episcopul Sevastiei;  
Sf. Teodora împărăteasa 

†) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie;  
Sf. Mc. Valentina

Odovania praznicului Întâmpinării Domnului;  
Sf. Mc. Nichifor

Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat;  
Sf. Proroc Zaharia  0

FEBRuARIE11

FEBRuARIE10

FEBRuARIE9

FEBRuARIE8
Februarie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI
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Sf. Cuv. Auxentie, Maron şi Avraam 

Sf. Cuv. Martinian;  
Sf. Ap. Acvila şi soţia sa, Priscila;  
Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei 

Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei;  
Sf. Mc. Hristea

14

13

12
Februarie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

FEBRuARIE

FEBRuARIE

FEBRuARIE 

Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei); 
Ap. 2 Corinteni 6, 16-18; 7, 1; Ev. Matei 15, 21-28; glas 4, voscr. 4
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Sf. Ier. Leon, episcopul Romei, şi Agapit, episcopul 
Sinaului 

Sf. Mare Mc. Teodor Tiron;  
Sf. Mariamna;  
Sf. împăraţi Marcian şi Pulheria

Sf. Mc. Pamfil şi Valent;  
Sf. Ier. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului

Sf. Ap. Onisim; 
Sf. Mc. Maior  G

FEBRuARIE 18

FEBRuARIE17

FEBRuARIE16

FEBRuARIE15
Februarie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI



25

Sf. Cuv. Timotei;  
Sf. Ier. Eustatie, arhiepiscopul Antiohiei

Sf. Ier. Leon, episcopul Cataniei, şi Agaton, 
episcopul Romei;  
Sf. Cuv. Visarion 

Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia

FEBRuARIE21

FEBRuARIE20

FEBRuARIE19
Februarie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului); 
Ap. 2 Timotei 3, 10-15; Ev. Luca 18, 10-14; glas 5, voscr. 5 (Începutul Triodului)
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Sf. Ier. Tarasie, patriarhul Constantinopolului;  
Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie 

† Întâia şi a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan 
Botezătorul (Harţi)

Sf. Sfinţit Mc. Policarp, episcopul Smirnei;  
Sf. Cuv. Gorgonia 

Aflarea moaştelor Sfinţilor Mc. din Evghenia;  
Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu  @

FEBRuARIE25

FEBRuARIE24

FEBRuARIE23

FEBRuARIE22
Februarie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI
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Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul;  
Sf. Sfinţit Mc. Proterie, patriarhul Alexandriei 

Sf. Cuv. Mărturisitori Procopie şi Talaleu

Sf. Ierarh Porfirie, episcopul Gazei;  
Sf. Muceniţă Fotini Samarineanca (Harţi)

FEBRuARIE

FEBRuARIE

FEBRuARIE 

Februarie 2016

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI26

27

28
Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor); 
Ap. 1 Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32; glas 6, voscr. 6
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LuNI

MARTIE

MARTIE

MARTIE

FEBRuARIE

Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc3

Sf. Sfinţit Mc. Teodot, episcopul Chiriniei;  
Sf. Mc. Isihie  T2

Sf. Cuv. Mc. Evdochia;  
Sf. Cuv. Domnina1

29 †) Sf. Cuv. Ioan Casian şi Gherman,  
din Dobrogea

Martie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 
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Sf. 42 de Mucenici din Amoreea; 
Aflarea Sfintei Cruci

MARTIE6 DuMINICă 

Sf. Mc. Conon din Isauria şi Conon Grădinarul;  
Sf. Cuv. Marcu Pustnicul  
(Sâmbăta morţilor - Moşii de iarnă)

MARTIE

Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan;  
Sf. Mc. Pavel şi sora sa, Iuliana

MARTIE

Martie 2016

SâMBăTă

VINERI4

5

Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a lăsatului sec de carne); 
Ap. 1 Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 25, 31-46; glas 7, voscr. 7
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MARTIE10

MARTIE9

MARTIE8

MARTIE7
Martie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună 
cu ei

†) Sf. 40 de Mucenici din Sevastia (Zi aliturgică. 
Dezlegare la brânză, lapte, ouă şi peşte)  0

 Sf. Ier. Mărturisitori Teofilact, episcopul 
Nicomidiei, şi Pavel, episcopul Plusiadei

Sf. Sfinţiţi Mc. Efrem, episcopul Tomisului, 
Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi 
Elpidie, episcopii din Cherson
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13

12

11
Martie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

MARTIE

MARTIE

MARTIE

Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul 
Constan-tinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia 
(Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paşti)

Sf. Cuv. Teofan Mărturisitorul;  
Sf. Ier. Grigorie Dialogul, episcopul Romei;  
Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog 

Sf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului;  
Sf. Sfinţit Mc. Pionie, preotul din Smirna (Zi 
aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă şi peşte)

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză);  
Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Ev. Matei 6, 14-21; glas 8, voscr. 8 
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Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu  
(Canonul cel Mare) 

Sf. Mc. Sabin Egipteanul;  
Sf. Cuv. Hristodul din Patmos (Canonul cel Mare)

Sf. Mucenic Agapie, Plisie şi Timolau  
(Zi aliturgică. Canonul cel Mare)  G

Sf. Cuv. Benedict de Nursia;  
Sf. Sfinţit Mc. Alexandru preotul (Începutul Postului 
Sfintelor Paşti. Zi aliturgică. Canonul cel Mare)

MARTIE17

MARTIE16

MARTIE15

MARTIE14
Martie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI
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Sf. Cuv. Mucenici din Mănăstirea 
Sf. Sava cel Sfinţit;
Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul, episcopul Apoloniadei

Sf. Mc. Hrisant şi Daria, Claudiu şi Ilaria;  
Sf. Mc. Marian diaconul  
(Sâmbăta Sfântului Teodor – Pomenirea morţilor)

Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului;  
Sf. Mc. Trofim 

MARTIE20

MARTIE19

MARTIE18
Martie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei);  
Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51; glas 1, voscr. 9
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Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri;  
Sf. Ier. Artemon, episcopul Seleuciei;  
Sf. Cuv. Zaharia

Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui @

Sf. Sfinţit Mc. Vasile, preotul din Ancira;  
Sf. Mc. Drosida, fiica împăratului Traian

Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul;  
Sf. Cuv. Serapion 

MARTIE24

MARTIE23

MARTIE22

MARTIE21
Martie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI
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Sf. Mc. Matrona din Tesalonic;  
Sf. Mc. Filit şi Lidia, soţia sa, cu cei 4 fii ai lor 

Odovania praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. 
Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus preotul 
şi soţia sa, Maxima; Sfinţii 26 de Mucenici din 
Goţia (Pomenirea morţilor)

(†) Buna Vestire  
(Dezlegare la peşte)

MARTIE

MARTIE

MARTIE

Martie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI25

26

27
Duminica a 2-a din Post (a Sf. Ier. Grigorie Palama); Ap. Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; al Ierarhului: Evrei 7, 26-28; 8, 
1-2; Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Ierarhului: Ioan 10, 9-16; glas 2, voscr. 10
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Sf. Cuv. Ioan Scărarul;  
Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon 

Sf. Sfinţiţi Mc. Marcu, episcopul Aretuselor, şi 
Chiril diaconul;  
Sf. Mc. Iona şi Varahisie

Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului, şi 
Ştefan, făcătorul de minuni

MARTIE30

MARTIE29

MARTIE28
Martie 2016

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

MARTIE31 jOI
Sf. Sfinţit Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei;  
Sf. Mucenic Veniamin diaconul  T
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Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul şi Ilirie

aprilie 2016

Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); 
Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9,1; glas 3, voscr. 11

APRILIE

APRILIE

APRILIE

3

1

2

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni;  
Sf. Mc. Amfian şi Edesie (Pomenirea morţilor)

Sf. Cuv. Maria Egipteanca; 
Sf. Mc. Gherontie
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Sf. Mucenic Caliopie; 
Sf. Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, episcopul 
Mitilenei  0

7

Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcop de Sirmium;  
Sf. Ierarh Eutihie, patriarhul Constantinopolului;  
Sf. Cuvios Grigorie Sinaitul şi Platonida 

aprilie 2016

jOI

Sf. Mc. Teodul şi Agatopod;  
Sf. Mc. Victorin şi cei împreună cu el

Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon şi 
Zosima

6

5

4

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

APRILIE

APRILIE

APRILIE

APRILIE



39

Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim şi Dima10 DuMINICă

Sf. Mc. Eupsihie; Sf. Cuv. Vadim 
(Pomenirea morţilor)

Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi 
Ermis; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei

aprilie 2016

SâMBăTă

VINERI8

9

Duminica a 4-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Cuviosului: Efeseni 5, 8-19; Ev. Marcu 9, 
17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte – Fericirile); glas 4, voscr. 1 

APRILIE

APRILIE

APRILIE



40

† Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, episcopul 
Romanului; Sf. Ier. Martin Mărturisitorul, 
episcopul Romei; Sf. Mc. Tomaida  G

Sf. Sfinţit Mc. Artemon;  
Sf. Mc. Elefterie Persul  
(Denia Canonului Mare)

† Sf. Mc. Sava de la Buzău;  
Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul, episcop de Parion

†) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, episcopul 
Râmnicului;  
Sf. Sfinţit Mc. Antipa, episcopul Pergamului

14

13

12

11
aprilie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

APRILIE

APRILIE

APRILIE

APRILIE



41

Sf. Sfinţit Mc. Simeon, episcopul Persiei; 
Sf. Ier. Acachie, episcopul Melitinei

Sf. Mc. fecioare: Agapia, Irina şi Hionia 
(Pomenirea morţilor)

Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim;  
Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa  
(Denia Acatistului Bunei Vestiri) 

17

16

15
aprilie 2016

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

Duminica a 5-a din Post (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei:  
Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Luca 7, 36-50; glas 5, voscr. 2 

APRILIE

APRILIE

APRILIE



42

Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie, episcop de Benevent;  
Sf. Mc. Teodor din Perga;  
Sf. Mc. Alexandra împărăteasa

† Sf. Ier. Teotim, episcopul Tomisului;  
Sf. Cuv. Teodor Trihina

Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche;  
Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie

Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul;  
Sf. Ier. Cosma Mărturisitorul, episcopul Calcedonului;  
Sf. Mc. Ioan din Ioanina

21

20

19

18
aprilie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

APRILIE

APRILIE

APRILIE

APRILIE



43

(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Dezlegare 
la peşte) † Sf. Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ştefan şi 
Sava Brancovici, mitropoliţii Transilvaniei; Sf. 
Ier. Iosif Mărturisitorul din Maramureş; sf. Mc. 
Pasicrat şi Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta 

†) Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de 
biruinţă; Sf. Mc. Valerie (Sâmbăta lui Lazăr – 
Pomenirea morţilor)

Sf. Ier. Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei @

24

23

22
aprilie 2016

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

Duminica a 6-a din Post (a Floriilor). 
Toate ale praznicului: Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18 (Denie)

APRILIE

APRILIE

APRILIE



44

Sfânta şi Marea Joi (Denia celor 12 Evanghelii); 
Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, 
Cvintilian şi Dadas din Ozovia  

Sfânta şi Marea Miercuri (Denie);  
Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului, episcopul 
Ierusalimului; Sf. Ap. Marcu şi Zinon

Sfânta şi Marea Marţi (Denie); Sf. Sfinţit Mc. 
Vasilevs, episcopul Amasiei; Sf. Glafira; sf. Mc. 
Chiril, Chindeu şi Tasie din Axiopolis (Cernavodă)

Sfânta şi Marea Luni (Denie); 
Sf. Ap. şi Evanghelist Marcu; 
† Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului

28

27

26

25
aprilie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

APRILIE

APRILIE

APRILIE

APRILIE



45

Sfânta şi Marea Vineri (Zi aliturgică. Denia 
Prohodului Domnului); Sf. 9 Mucenici din Cizic; 
Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni

aprilie - MAi 2016

VINERI29 APRILIE

(†) Învierea Domnului (Sfintele Paşti)
MAI1 DuMINICă 

Sfânta şi Marea Sâmbătă; 
Sf. Ap. Iacov al lui Zevedeu; 
Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei  T

APRILIE

SâMBăTă30

Toate ale praznicului: Ap. Fapte 1, 1-8; Ev. Ioan 1, 1-17



46

MIERCuRI

MARţI

jOI

LuNI 

MAI

MAI

MAI

MAI

Sf. Mare Mc. Irina;  
Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou 5

Sf. Mc. Pelaghia;  
Sf. Monica, mama Fericitului Augustin (Harţi)4

(†) Sfintele Paşti;  
†) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici;  
Sf. Mc. Timotei şi soţia sa, Mavra; Sf. Mc. Diodor3

2 (†) Sfintele Paşti; Aducerea moaştelor Sf. Ier. 
Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea 
(Patelarie), patriarhul Constantinopolului

MAi 2016



47

†) Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan Teologul; 
Sf. Cuv. Arsenie cel Mare

MAI8 DuMINICă 

Arătarea pe cer a semnului Sfintei Cruci în 
Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat

MAI

†) Izvorul Tămăduirii;  
Sf. şi Dreptul Iov, mult răbdătorul;  
Sf. Mc. Varvar (Harţi) 0

MAI

MAi 2016

SâMBăTă

VINERI6

7

Duminica a 2-a după Paşti (a Sf. Apostol Toma); 
 Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31; glas l, voscr. 1 



48

MAI12

MAI11

MAI10

MAI9
MAi 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

†) Sf. Mc. Ioan Valahul;  
Sf. Ier. Epifanie, arhiepiscopul Ciprului, şi 
Gherman, patriarhul Constantinopolului

Sf. Mc. Mochie, Arghir şi Dioscor; 
Sf. Ier. Metodie şi Sf. Cuv. Chiril, luminătorii 
slavilor (Dezlegare la peşte)

Sf. Ap. Simon Zilotul;  
Sf. Mc. Alfeu, Filadelf şi Ciprian

Sf. Proroc Isaia; 
Sf. Mc. Hristofor; Aducerea la Bari a moaştelor Sf. 
Ier. Nicolae



49

15

14

13
MAi 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

MAI

MAI

MAI

Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; 
Sf. Ier. Ahile, episcopul Larisei

Sf. Mc. Isidor din Hios; 
Sf. Sfinţit Mc. Terapont, episcopul Ciprului

Sf. Mc. Glicheria;  
Sf. Serghie Mărturisitorul  
(Dezlegare la peşte) G

Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor);  
Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr. 4 



50

Sf. Sfinţit Mc. Patrichie, episcopul Prusei;  
Sf. Cuv. Memnon 

Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Paulin  
(Dezlegare la peşte)

Sf. Ap. Andronic şi soţia sa, Iunia;  
Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan

Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit;  
Sf. Mc. Nicolae din Meţovo

MAI19

MAI18

MAI17

MAI16
MAi 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI



51

Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel;  
Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic @

†) Sfinţii Mari Împăraţi şi întocmai cu Apostolii, 
Constantin şi mama sa, Elena

Sf. Mc. Talaleu; 
Sf. Cuv. Talasie; 
Sf. Lidia din Filipi (Dezlegare la peşte)

MAI22

MAI21

MAI20
MAi 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

Duminica a 4-a după Paşti (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); 
Ap. Fapte 9, 32-42; Ev. Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr. 5



52

Sf. Ap. Carp şi Alfeu;  
Sf. Mc. Averchie şi Elena

Înjumătăţirea praznicului;  
† A treia aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul  
(Dezlegare la peşte)

Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat

Sf. Ier. Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei; 
Sf. Mironosiţă Maria lui Cleopa

MAI26

MAI25

MAI24

MAI23
MAi 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI



53

Sf. Mc. Teodosia fecioara;  
Sf. Sfinţit Mc. Olivian; Sf. Ier. Alexandru, 
arhiepiscopul Alexandriei T

Sf. Sfinţit Mc. Eutihie, episcopul Melitinei;  
Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul, episcopul Calcedonului

Sf. Mucenic Iuliu Veteranul;  
Sf. Sfinţiţi Mucenici Eladie şi Terapont, episcopul 
Sardei; Sf. Mărturisitor Ioan Rusul  
(Dezlegare la peşte)

MAI

MAI

MAI

MAi 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI27

28

29
Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei);  

Ap. Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42; glas 4, voscr. 7



54

Sf. Cuv. Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam
MAI30

MAi - iunie 2016

LuNI

IuNIE2 jOI
†) Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; 
Sf. Ier. Nichifor Mărturisitorul, patriarhul 
Constantinopolului

Odovania Înjumătățirii praznicului;  
Sf. Iustin Martirul şi Filosoful şi cei împreună cu el 
(Dezlegare la peşte)

Sf. Mc. Ermie, Eusebiu şi Haralambie

1

31

MIERCuRI

MARţI 

IuNIE

MAI



55

Sf. Sfinţit Mucenic Dorotei, episcopul Tirului;  
Sf. Mucenici Apolo şi Leonid 0 

Iunie 2016

Duminica a 6-a după Paşti (Vindecarea orbului din naştere);  
Ap. Fapte 16, 16-34; Ev. Ioan 9, 1-38; glas 5, voscr. 8

IuNIE

IuNIE

IuNIE

5

3

4

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

† Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; 
Sf. Ier. Mitrofan, patriarhul Constantinopolului; 
Sf. Mironosiţe Maria şi Marta, surorile Dreptului Lazăr

Sf. Mc. Luchilian, Ipatie şi Paula fecioara 
(Dezlegare la peşte)



56

(†) Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor)9

Odovania praznicului Învierii Domnului; 
† Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor 
Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat (Dezlegare la peşte)

Iunie 2016

jOI

Sf. Sfinţit Mc. Teodot din Ancira;  
Sf. Mc. Zenaida;  
Sf. Cuv. Sebastiana

Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii 
Dalmaţilor

8

7

6

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

IuNIE

IuNIE

IuNIE

IuNIE



57

Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul G12 DuMINICă

Sf. Apostoli Bartolomeu şi Barnaba;  
Sf. Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeei

Sf. Mc. Alexandru şi Antonina;  
Sf. Sfinţit Mc. Timotei, episcopul Prusei  
(Dezlegare la peşte)

Iunie 2016

SâMBăTă

VINERI10

11

Duminica a 7-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic);  
Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 10

IuNIE

IuNIE

IuNIE



58

Sf. Ier. Tihon, episcopul Amatundei;  
Sf. Sfinţit Mc. Marcu, episcopul Apoloniadei 

Sf. Proroc Amos;  
Sf. Mc. Isihie;  
Fericiţii Augustin şi Ieronim (Dezlegare la peşte)

Sf. Proroc Elisei;  
Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul 
Constantinopolului 

Sf. Mc. Achilina;  
Sf. Ier. Trifilie, episcopul Lefcosiei din Cipru

16

15

14

13
Iunie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

IuNIE

IuNIE

IuNIE

IuNIE



59

(†) Pogorârea Sfântului Duh  
(Cincizecimea sau Rusaliile)

Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul;  
Sf. Cuv. Erasm (Sâmbăta morţilor - Moşii de vară)

Odovania praznicului Înălţării Domnului;  
Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie şi Felix  
(Dezlegare la peşte)

19

18

17
Iunie 2016

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

Duminica a 8-a după Paşti.  
Toate ale praznicului: Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12

IuNIE

IuNIE

IuNIE



60

Sf. Mc. Agripina; 
Sf. Sfinţit Mc. Aristocle preotul

†) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitropolitul Ţării 
Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebiu, episcopul 
Samosatei; Sf. Mc. Zenon şi Zina (Harți)

Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie

(†) Sfânta Treime;  
Sf. Sfinţit Mc. Metodie,  
Sf. Ier. Calist @

23

22

21

20
Iunie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

IuNIE

IuNIE

IuNIE

IuNIE



61

Sf. Cuv. David din Tesalonic; 
Sf. Ier. Ioan, episcopul Goţiei

Odovania praznicului Pogorârii Sfântului Duh; 
Sf. Cuv. Mc. Fevronia; 
Sf. Mc. Orentie şi fraţii săi; Sf. Mc. Livia

(†) Naşterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul 
(Sânzienele sau Drăgaica); † Aducerea moaştelor 
Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava;  
† Sf. Ier. Niceta de Remesiana (Harți)

26

25

24
Iunie 2016

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

IuNIE

IuNIE

IuNIE

Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor); Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Ev. Matei 10, 32-33; 37-
38 şi 19, 27-30; glas 8, voscr. 1 (Lăsatul secului pentru Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel)



62

(†) Sf. Ap. Petru şi Pavel  
(Dezlegare la peşte)

Aducerea moaştelor Sf. Mc. doctori fără de arginţi 
şi făcători de minuni Chir şi Ioan;  
Sf. Mc. Papias

Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini;  
Sf. Mironosiţă Ioana (Începutul Postului Sfinţilor 
Apostoli Petru şi Pavel)  T

29

28

27
Iunie 2016

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

IuNIE

IuNIE

IuNIE

† Soborul Sfinţilor 12 Apostoli;  
†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ30 jOI

IuNIE



63

Sf. Mc. Iachint; 
Sf. Ier. Anatolie, patriarhul Constantinopolului

Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu 
în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel 
Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului

†) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; 
Sf. Mc. doctori fără de arginţi şi făcători de minuni 
Cosma şi Damian, cei din Roma

3

2

1
Iulie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

Duminica a 2-a după Rusalii;  (a Sfinţilor Români); Ap. Romani 2, 10-16; al Sfinţilor Români: 2 Corinteni 5, 17, 20; 6, 1, 3-7, 10; 
13, 11; Ev. Matei  4, 18-23  (Chemarea primilor Apostoli); a Sfinţilor Români: Matei 5, 14-16; 10, 32-33, 17-18, 22; glas 1, voscr. 2



64

Sf. Mare Mc. Chiriachi; 
Sf. Cuvios Toma din Maleon;  
Sf. Mucenic Evanghel

Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; 
Sf. Mc. Lucia din Roma

† Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; 
Sf. Cuv. Lampadie 

Sf. Ier. Andrei, arhiepiscopul Cretei; 
Sf. Cuv. Marta 0

7

6

5

4
Iulie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

IuLIE



65

Sf. 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei 

Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie, episcopul Tavromeniei, 
şi Chiril, episcopul Gortinei

Sf. Mare Mc. Procopie şi mama sa, Sf. Mc. Teodosia; 
† Sf. Mc. Epictet preotul şi Astion monahul

10

9

8
Iulie 2016

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

Duminica a 3-a după Rusalii; 
Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33 (Despre grijile vieţii); glas 2, voscr. 3



66

Sf. Ap. Achila; 
Sf. Mc. Iust şi Iraclie; 
Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul

Soborul Sf. Arhanghel Gavriil;  
Sf. Cuv. Ştefan Savaitul;  
Sf. Mc. Maria din Persia; 
Sf. Cuv. Sara

†) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului 
Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu 
şi Ilarie; Sf. Cuv. Mihail Maleinul; Sf. Veronica;  
Sf. Cuv. Paisie Aghioritul G

Sf. Mare Mc. Eufimia; 
Sf. Olga, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea 
Rusiei

14

13

12

11
Iulie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

IuLIE



67

Sf. Mare Mc. Marina; 
Sf. Ier. Eufrasie, episcopul Ionopolei 

Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai lui; 
Sf. Mc. Iulia 

Sf. Mc. Chiric şi Iulita; 
Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei

17

16

15
Iulie 2016

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

Duminica a 4-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic); Ap. Romani 6, 18-23; al Sf. Părinţi: Tit 3, 
8-15; Ev. Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutaşului); a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 3, voscr. 4



68

Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; 
 Sf. Proroc Iezechiel;
†) sf. Cuv. Rafael şi Partenie, de la Agapia Veche

†) Sfântul şi slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul @

Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; 
Sf. Cuv. Die;  
Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov 

†) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum; 
Sf. Cuv. Pamvo

21

20

19

18
Iulie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

IuLIE



69

Sf. Mare Mc. Hristina; 
Sf. Mc. Ermoghen 

Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca;  
Sf. Sfinţit Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; 
Sf. Mc. Vitalie şi Valeria 

Sf. Mironosiţă şi întocmai cu Apostolii Maria 
Magdalena; 
Sf. Cuv. Mc. Marcela

24

23

22
Iulie 2016

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

Duminica a 5-a după Rusalii; Ap. Romani 10, 1-10; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1  
(Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei); glas 4, voscr. 5



70

Sf. Ap. şi Diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi 
Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu

†) Sf. Mare Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; 
Sf. Cuv. Antuza  T

Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; 
Sf. Mc. Paraschevi din Roma; 
† sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel

Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu; 
Sf. Părinţi de la Sinodul al V-lea Ecumenic; 
Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia

28

27

26

25
Iulie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

IuLIE



71

Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; 
Sf. Sfinţit Mc. Valentin, episcopul umbriei

Sf. Mc. Calinic, Veniamin şi Mamant; 
Sf. Mc. Teodota cu fiii săi 

30

29
Iulie 2016

SâMBăTă

VINERI

IuLIE

IuLIE

Duminica a 6-a după Rusalii; Ap. Romani 12, 6-14; Ev. Matei 9, 1-8  
(Vindecarea slăbănogului din Capernaum); glas 5, voscr. 6

Înainte-prăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sf. şi Dreptul 
Evdochim; Sf. şi Dreptul Iosif din Arimateea (Lăsatul 
secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)31 DuMINICă

IuLIE



72

Sf. 7 tineri din Efes; 
Sf. Mc. Tatuil

Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; 
Sf. Mironosiţă Salomeea; 
Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic

Aducerea moaştelor Sf. întâi Mc. şi Arhid. Ştefan; 
Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul împărat 
Iustinian cel Mare 0

Scoaterea Sfintei Cruci;  
Sf. 7 fraţi Mucenici Macabei  
(Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)

4

3

2

1
August 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

AuGuST



73

†) sf. Cuv. Teodora de la Sihla;  
Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; 
Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; 
Sf. Irina împărăteasa

(†) Schimbarea la Faţă a Domnului 
(Dezlegare la peşte) 

Înainte-prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; 
†) sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; 
Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie 
Teologul; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei

7

6

5
August 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

Duminica a 7-a după Rusalii; Ap. Romani 15, 1-7; Ev. Matei 9, 27-35 
(Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum); glas 6, voscr. 7



74

†) Sf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului; 
Sf. Mc. Evplu arhidiaconul 

Sf. Mc. Laurenţiu arhidiaconul; 
Sf. Sfinţit Mc. Xist, episcopul Romei; 
Sf. Mc. Ipolit  G

Sf. Ap. Matia; 
Sf. 10 Mc. care au pătimit pentru icoana lui Hristos

Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului, 
şi Miron, episcopul Cretei

11

10

9

8
August 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

AuGuST



75

Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului;  
Sf. Proroc Miheia

Odovania praznicului Schimbării la Faţă a 
Domnului; Mutarea moaştelor Sf. Cuvios Maxim 
Mărturisitorul; Sf. Cuviosi Dorotei şi Dositei

Sf. Mc. Fotie şi Anichit, 
Sf. Cuv. Palamon

14

13

12
August 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

Duminica a 8-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 1, 10-17; Ev. Matei 14, 14-22 
(Înmulţirea pâinilor); glas 7, voscr. 8



76

Sf. Mc. Flor şi Lavru @

Sf. Mc. Miron preotul, Straton şi Ciprian

Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa 
la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: 
Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, 
Ştefan, Radu şi Matei, şi sfetnicul Ianache; † sf. Cuv. 
Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid

(†) Adormirea Maicii Domnului

18

17

16

15
August 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

AuGuST



77

Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; 
Sf. Mc. Donat diaconul, Romul preotul, Silvan 
diaconul şi Venust 

Sf. Proroc Samuel; 
Sf. Mc. Sever, Eliodor şi Teoharie

Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla 

21

20

19
August 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

Duminica a 9-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14, 22-34 (Umblarea pe mare – 
Potolirea furtunii); glas 8, voscr. 9



78

Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; 
Sf. Ap. Tit  T

Sf. Sfinţiţi Mc. Eutihie şi Cosma Etolul 

Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului;
Sf. Mc. Lup; 
Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum

Sf. Mc. Agatonic, Teoprepie şi Severian

25

24

23

22
August 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

AuGuST



79

Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia

Sf. Cuv. Pimen cel Mare; 
Sf. Mc. Fanurie; 
Sf. Ier. Osie, episcopul Cordobei

Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa 

28

27

26
August 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

Duminica a 10-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23; 
(Vindecarea  lunaticului); glas l, voscr. 10



80

†) Sf. Ierarhi Varlaam, mitropolitul Moldovei, şi 
Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului; 
Sf. Ierarhi Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, 
patriarhii Constantinopolului

(†) Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul 
(Post)

30

29
August - Septembrie 2016

MARţI 

LuNI

AuGuST

AuGuST

†) Începutul anului bisericesc; 
† sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); 
Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi mama sa; 
Sf. 40 de Muceniţe din Adrianopol (Tedeum) 0

Aşezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă

1

31

jOI

MIERCuRI

SEPTEMBRIE

AuGuST



81

Septembrie 2016

Sf. Sfinţit Mc. Vavila, episcopul Antiohiei; 
Sf. Proroc Moise; 
Sf. Mc. Petroniu

Sf. Sfinţit Mc. Antim, episcopul Nicomidiei; 
Sf. Cuv. Teoctist

Sf. Mc. Mamant; 
Sf. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului 

4

3

2

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Duminica a 11-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35;  
(Pilda datornicului nemilostiv); glas 2, voscr. 11



82

(†) Naşterea Maicii Domnului

Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului;  
Sf. Mc. Sozont; 
† sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi

Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; 
Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie

Sf. Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. 
Ioan Botezătorul, Sf. Mc. urban

8

7

6

5
Septembrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE



83

Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; 
Sf. Cuv. Eufrosin bucătarul

Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora

Sf. şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana; 
† Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău;
† sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; 
Sf. Părinţi de la Sinodul al III-lea Ecumenic  G

11

10

9
Septembrie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Ioan 3, 13-17 
(Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 3, voscr. 1



84

(†) Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, 
mitropolitul Banatului;  
† Sf. Mare Mucenic Nichita; 
† Sf. Ier. Visarion, arhiepiscopul Larisei

(†) Înălţarea Sfintei Cruci (Post)

Înainte-prăznuirea Înălţării Sfintei Cruci; † Târnosirea 
Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfinţiţi Mc. 
Corneliu Sutaşul şi Ciprian, episcopul Cartaginei;  
† sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: 
Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian

Odovania praznicului Naşterii Maicii Domnului; 
Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul 

15

14

13

12
Septembrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE



85

Sf. Ier. Eumenie, episcopul Gortinei; 
Sf. Mc. Ariadna

Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi

Sf. Mare Mc. Eufimia; 
Sf. Mc. Meletina şi Ludmila @

18

17

16
Septembrie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci; Ap. Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38 şi 9, 1  
(Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); glas 4, voscr. 2



86

† Sf. Ierarh Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, 
mitropolitul Moldovei; 
Sf. Sfinţit Mc. Foca, episcop de Sinope

Odovania praznicului Înălţării Sfintei Cruci; 
Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona 

Sf. Mari Mc. Eustatie şi soţia sa, Teopista, cu cei doi 
fii ai lor: Agapie şi Teopist 

Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont

22

21

20

19
Septembrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE



87

Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; 
Sf. Cuv. Serghie de la Radonej 

Sf. întâia Muceniţă şi întocmai cu Apostolii Tecla; 
Sf. Cuv. Siluan Atonitul 

Zămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul; 
Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia  T

25

24

23
Septembrie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Duminica a 18-a după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11  
(Pescuirea minunată); glas 5, voscr. 3



88

Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; 
Sf. Mc. Petronia

† Sf. Cuv. Hariton Mărturisitorul; 
Sf. Proroc Baruh 

†) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul 
Ţării Româneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia

†) Mutarea Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan; 
† Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon

29

28

27

26
Septembrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE



89

Septembrie - Octombrie 2016

Sf. Sfinţit Mc. Ciprian;  
Sf. Mc. Iustina fecioara

†) Acoperământul Maicii Domnului; 
Sf. Apostol Anania; Sf. Cuvios Roman Melodul; 
† sf. Cuvioşi Iosif şi Chiriac de la Bisericani  0

Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiepiscopul 
Armeniei; Sf. Mucenici Ripsimia şi Gaiani

2

1

30

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE

Duminica a 19-a după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36 
(Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor); glas 6, voscr. 4



90

† Sf. Ap. Toma;  
Sf. Mc. Erotiida

Sf. Mc. Haritina şi Mamelta 

Sf. Sfinţit Mc. Ierotei, Episcopul Atenei

Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; 
Sf. Mc. Teoctist 

6

5

4

3
Octombrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE



91

† Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; 
Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia  G

Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia

† Sf. Mari Mc. Serghie şi Vah; 
Sf. Mc. Iulian preotul, Chesarie diaconul şi 
Polihronie 

9

8

7
Octombrie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

Duminica a 20-a după Rusalii; Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16 
(Învierea fiului văduvei din Nain); glas 7, voscr. 5



92

† Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei 
la Iaşi; 
Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie

Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; 
Sf. Ier. Cosma, episcopul Maiumei 

Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi; 
Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei 

Sf. Mc. Evlampie şi sora sa, Evlampia; 
Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărturisitorul 

13

12

11

10
Octombrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE



93

Sf. Mc. Longhin Sutaşul @

Sf. Sfinţit Mc. Lucian, preotul din Antiohia

†) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; 
Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie

16

15

14
Octombrie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic);  
Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinţi: Tit  3, 8-15; Ev. Luca 8, 5-15 (Pilda semănătorului);  

a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 8, voscr. 6



94

Sf. Mare Mc. Artemie; 
Sf. Cuv. Matrona

Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. uar; Sf. Cleopatra; 
Sf. Cuv. Ioan de la Rila

† Sf. Ap. şi Evanghelist Luca; 
Sf. Mc. Marin cel Bătrân

Sf. Proroc Oseea;  
Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul 

20

19

18

17
Octombrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE



95

Sf. Apostol Iacov, ruda Domnului, întâiul episcop 
al Ierusalimului; Sf. Ierarh Ignatie, Patriarhul 
Constantinopolului; Sf. Cuvios Macarie Romanul  T

Sf. Ier. Averchie, episcopul Ierapolei, cel întocmai 
cu Apostolii; 
Sf. 7 tineri din Efes

†) sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion şi Sofronie; sf. 
Mc. Oprea; Sf. Preoţi Mărturisitori: Ioan din Galeş 
şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare

23

22

21
Octombrie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

Duminica a 23-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39 
(Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor); glas 1, voscr. 7



96

† sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul 
Bucureştilor (ale cărui moaşte se află în Catedrala 
Patriarhală); Sf. Mc. Nestor 

†) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Sf. Mc. Marcian şi Martirie; 
Sf. Tavita

Sf. Mare Mucenic Areta; 
Sf. Mc. Marcu, Sotirih şi Valentin 

27

26

25

24
Octombrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE



97

Sf. Sfinţit Mc. Zenovie, episcopul Ciliciei, şi sora 
sa, Zenovia;  
Sf. Ap. Cleopa  0

Sf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; 
Sf. Cuv. Avramie şi Maria, nepoata sa

† Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Ţării Româneşti; 
Sf. Mc. Terentie, soţia sa, Neonila şi cei 7 fii;  
Sf. Ier. Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei 

30

29

28
Octombrie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE 

OCTOMBRIE

Duminica a 22-a după Rusalii; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31 
(Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); glas 2, voscr. 8



98

Sf. Sfinţiţi Mc. Achepsima episcopul, Iosif preotul 
şi Aitala diaconul; Aşezarea moaştelor Sf. Mare Mc. 
Gheorghe în Lida 

Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi 
Anempodist

Sf. doctori fără de arginţi şi făcători de minuni 
Cosma şi Damian, cei din Asia

Sf. Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, urban, 
Aristobul şi Narcis; Sf. Mucenic Epimah

3

2

1

31
Octombrie - Noiembrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

OCTOMBRIE



99

Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, patriarhul 
Constantinopolului; 
Sf. Cuv. Luca din Sicilia 

Sf. Mc. Galaction şi Epistimia  
(Pomenirea morţilor)

Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare şi Gheorghe 
Mărturisitorul din Drama; Sf. Sfinţiţi Mc. Nicandru, 
episcopul Mirelor, şi Ermeu preotul 

6

5

4
Noiembrie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Duminica a 24-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56 
(Învierea fiicei lui Iair); glas 3, voscr. 9



100

Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terţiu şi 
Cvart; Sf. Mc. Orest

Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; 
Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Cuv. Matrona; 
Sf. Ier. Nectarie de la Eghina

†) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al 
tuturor cereştilor puteri

Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina; 
Sf. Cuvios Lazăr din Muntele Galisiei  G

10

9

8

7
Noiembrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE



101

†) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul 
Constantinopolului, şi mama sa, Sf. Antuza

Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; 
† Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie 
Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie 
din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul

† Sf. Mare Mc. Mina; 
Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; 
Sf. Cuv. Teodor Studitul

13

12

11
Noiembrie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Duminica a 25-a după Rusalii; Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 
(Pilda samarineanului  milostiv); glas 4, voscr. 10



102

Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, episcopul 
Neocezareei, şi Ghenadie, patriarhul 
Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul

† Sf. Apostol şi Evanghelist Matei 

†) sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; 
Sf. Mc. şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv 
diaconul (Începutul Postului Naşterii Domnului)

Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 12 Apostoli; 
Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului 
(Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului) @

17

16

15

14
Noiembrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE



103

Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; 
†) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; 
Sf. Ier. Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului

Sf. Proroc Avdie; 
Sf. Mc. Varlaam 

Sf. Mc. Platon, Roman şi Zaheu

20

19

18
Noiembrie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Duminica a 26-a după Rusalii; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21 
(Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); glas 5, voscr. 11
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Sf. Sfinţiţi Mucenici Clement, episcopul Romei, şi 
Petru, episcopul Alexandriei 

† Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; 
Sf. Ier. Amfilohie, episcopul Iconiei, şi Grigorie, 
episcopul Acragandelor

Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia; 
Sf. Mc. Cecilia

(†) Intrarea în biserică a Maicii Domnului 
(Dezlegare la peşte)  T

24

23

22

21
Noiembrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE
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Sf. Mare Mc. Iacob Persul; 
Sf. Cuv. Natanael şi Pinufrie 
(Dezlegare la peşte)

Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian 
Paflagonul (Dezlegare la peşte)

Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii 
Domnului; † Sf. Mare Mc. Ecaterina; 
Sf. Mare Mc. Mercurie

27

26

25
Noiembrie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Duminica a 30-a după Rusalii; Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27 
(Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor); glas 6, voscr. 1
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Sf. Mc. Paramon şi Filumen; 
Sf. Cuv. Pitirun  0

Sf. Cuv. Mc. Ştefan cel Nou; 
Sf. Mc. Irinarh

29

28
Noiembrie - decembrie 2016

MARţI 

LuNI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Sf. Proroc Naum; 
Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Tedeum)

†) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul 
României; † Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul 
Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei 
(Dezlegare la peşte)

1

30

jOI

MIERCuRI

DECEMBRIE

NOIEMBRIE
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decembrie 2016

Duminica a 27-a după Rusalii; Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17 
(Tămăduirea femeii gârbove); glas 7, voscr. 2

† Sf. Mare Mucenic Varvara; 
Sf. Cuvios Ioan Damaschin 
(Dezlegare la peşte)

† sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani;  
Sf. Proroc Sofonie (Dezlegare la peşte)

Sf. Proroc Avacum; 
Sf. Mc. Miropi; 
Sf. Ier. Solomon, arhiepiscopul Efesului 

4

3

2
xx 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE
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Sf. Cuv. Patapie; 
Sf. Ap. Cezar, Tihic şi Onisifor

†) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; 
Sf. Ier. Ambrozie, episcopul Mediolanului  G

†) Sf. Ier. Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, 
făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte)

†) Sf. Cuvios Sava cel Sfinţit; 
Sf. Mucenic Anastasie 
(Dezlegare la peşte)

8

7

6

5
decembrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE
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Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou 
(Dezlegare la peşte)

Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf 
(Dezlegare la peşte)

Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; 
Sf. Prorociţă Ana, mama Prorocului Samuel

11

10

9
decembrie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

Duminica a 28-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi după trup ai Domnului);  
Ap. Sf. Strămoşi: Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 14, 16-24 (Pilda celor poftiţi la cină); glas 8, voscr. 3
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Sf. Sfinţit Mc. Elefterie, episcopul Iliriei, şi mama 
sa, Sf. Mc. Antia; 
Sf. Mc. Suzana

Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie @

†) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; 
† Sf. Mari Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, 
Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara din 
Siracuza (Dezlegare la peşte)

†) Sf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul 
de minuni; Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, 
arhiepiscopul Ierusalimului (Dezlegare la peşte)

15

14

13

12
decembrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE
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† sf. Cuv. Daniil Sihastrul; 
Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, 
arhiepiscopul Ierusalimului (Dezlegare la peşte)

Sf. Proroc Daniel şi Sfinţii trei tineri: Anania, Azaria 
şi Misail (Dezlegare la peşte)

Sf. Proroc Agheu; 
Sf. Teofana împărăteasa

18

17

16
decembrie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului); 
Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 1, voscr. 4
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† Sf. Ierarh Petru Movilă, mitropolitul Kievului; 
Sf. Mare Muceniţă Anastasia  T

Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; 
Sf. Mc. Temistocle

Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; 
Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei

Sf. Mucenic Bonifatie; 
Sf. Aglaia; 
Sf. Ierarh Grichentie, episcopul Etiopiei

22

21

20

19
decembrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE
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(†) Naşterea Domnului (Crăciunul)

Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului)

Sfinţii 10 Mucenici din Creta; 
Sf. Ier. Pavel, arhiepiscopul Neocezareei 
(Zi aliturgică)

25

24

23
decembrie 2016

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

Toate ale praznicului: Ap. Galateni 4, 4-7; Ev. Matei 2, 1-12
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Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; 
Sf. Cuvioşi Marcel şi Tadeu 0

Sfinţii 20.000 de Mucenici din Nicomidia (Harţi)

† Sfântul Ap., întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan; 
Sf. Cuv. Teodor Mărturisitorul 

†) Soborul Maicii Domnului; 
†) sf. Cuv. Nicodim cel Sfinţit de la Tismana; 
Sf. Sfinţit Mc. Eftimie Mărturisitorul, episcopul Sardei

29

28

27

26
decembrie 2016

jOI

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE
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(†) Tăierea-împrejur cea după Trup a Domnului; 
†) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei 
Capadociei, şi mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou. 
Harţi. Tedeum). 

Odovania praznicului Naşterii Domnului; 
Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes 
(Slujba în noaptea trecerii dintre ani)

Sf. Mc. Anisia fecioara; 
Sf. Cuv. Teodora; 
Sf. Cuv. Leon (Harţi)

1

31

30
decembrie 2016 - ianuarie 2017

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

IANuARIE 

DECEMBRIE

DECEMBRIE

Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap. Coloseni II, 8-12Evrei XIII, 17-21II Timotei IV,  
5-8Ev. Luca II, 20-2140-52Marcu I, 1-8glas 3, voscr. 6
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NOTE

FAZELE LuNII
lună plină     @ primul pătrar     G
lună nouă     = ultimul pătrar     T

2017 aprilie 16
2018 aprilie 8
2019 aprilie 28

2020 aprilie 19
2021 mai 2
2022 aprilie 24

DATA SFINTELOR PAŞTI



Rânduieli bisericeşti
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RâNdUieli BiseRiCeşti îN ANUl 2016

Zile de post şi posturi de peste an

• Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dezlegare, 
însemnate cu harţi

• Ajunul Bobotezei (Marţi, 5 ianuarie) 
• Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (luni, 29 august)
• Înălţarea Sfintei Cruci (miercuri, 14 septembrie)
• Postul Sfintelor Paşti (14 martie - 30 aprilie)
• Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (27 – 28 iunie) 
• Postul Adormirii Maicii Domnului (1 - 14 august) 
• Postul Naşterii Domnului (15 noiembrie - 24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu Liturghie diferită

• Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie): miercuri 
şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de brânză (9 şi 11 martie); 
luni şi marţi, în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti (14 - 
15 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (29 aprilie); vineri înaintea 
Naşterii Domnului (23 decembrie).

• Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 
5 ianuarie, 20 şi 27 martie, 3, 10, 17, 28 şi 30 aprilie, 25 decembrie.

• Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând 
din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), până în Sfânta şi Marea 
Miercuri inclusiv, cu excepţia Praznicului Bunei Vestiri (25 martie).

• Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate celelalte 
zile.
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Zile în care nu se săvârşesc parastase

• În toate duminicile de peste an; 
• la Praznicele Împărăteşti; în zilele de rând (luni-vineri) ale 

Postului Mare; 
• în zilele aliturgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la 

Duminica Sfântului Apostol Toma (24 aprilie - 8 mai); 
• în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 

ianuarie).

Zile şi date importante 

• Ziua Culturii Naţionale (vineri, 15 ianuarie)
• Ziua unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională  

(duminică, 24 ianuarie)
• Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 

1945 şi a Europei - 1950 (luni, 9 mai)
• 10 Mai - sărbătoare naţională (marţi, 10 mai)
• Ziua Naţională a Familiei (duminică, 15 mai)
• Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 5 iunie)
• Duminica românilor migranţi (duminică, 21 august)
• Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu  

(joi, 1 septembrie)
• Ziua Bibliei (duminică, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale

• Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 9 iunie)
• Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României 

(miercuri, 30 noiembrie)
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Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 

• Anul Nou (vineri, 1 şi sâmbătă, 2 ianuarie)
• Sărbătoarea internaţională a muncii (duminică, 1 mai)
• Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 1 şi luni, 2 mai) 
• Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 19 şi luni, 20 iunie)
• Adormirea Maicii Domnului (luni, 15 august)
• Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României 

(miercuri, 30 noiembrie)
• Ziua Naţională a României (joi, 1 decembrie)
• Prima şi a doua zi de Crăciun (duminică, 25 şi luni, 26 

decembrie)

Nu se fac nunţi

• În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enumerate mai sus)
• În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februarie; 8-9 şi 

18-20 iunie; 15 august; 13-14 septembrie) 
• De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până 

la Duminica Sf. Apostol Toma (7 martie-8 mai) 
• În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie-6 

ianuarie)



Ortodoxia în lume
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ORgANizAReA CANONiCă  
A BiseRiCii ORtOdOxe 

Atunci când ne referim la Biserica Ortodoxă universală, 
spunem despre ea că este „una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească“, 
Biserica cea adevărată întemeiată de către Mântuitorul Iisus Hristos. 

Pe plan local, organizatoric, astăzi în lume Biserica Ortodoxă 
este alcătuită din mai multe Biserici locale surori, „autocefale“ sau cu o 
conducere de sine stătătoare, după practica din cele mai vechi timpuri. 
Aceste Biserici, deşi au o conducere proprie printr-un Sfânt Sinod, sunt în 
comuniune deplină, fapt care se exprimă în mod văzut prin comuniunea 
euharistică cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. 

Configuraţia canonică a Bisericii Ortodoxe la începutul anului 
2016 este următoarea: 

1. Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului
Patriarh: Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al 

Constantinopolului
2. Patriarhia Alexandriei şi a întregii Africi
Patriarh: Preafericirea Sa Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al 

Alexandriei şi al întregii Africi
3. Patriarhia Antiohiei
Patriarh: Preafericirea Sa Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și 

al întregului Orient
4. Patriarhia Ierusalimului
Patriarh: Sanctitatea Sa Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului 
5. Patriarhia Rusă
Patriarh: Sanctitatea Sa Chiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii 

Rusii
6. Patriarhia Română
Patriarh: Preafericirea Sa Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
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7. Patriarhia Sârbă
Patriarh: Preafericirea Sa Irineu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Sârbe
8. Patriarhia Bulgară
Patriarh: Preafericirea Sa Neofit, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Bulgare
9. Patriarhia Georgiană
Patriarh: Sanctitatea Sa Ilie al II-lea, Patriarhul Georgiei 
10. Biserica Ciprului
Arhiepiscop: Preafericirea Sa Hrisostom al II-lea, Arhiepiscop 

de Noua justiniana şi al întregului Cipru
11. Biserica Greciei
Arhiepiscop: Preafericirea Sa Ieronim al II-lea, Arhiepiscopul 

Atenei şi a toată Elada
12. Biserica Poloniei
Mitropolit: Preafericirea Sa Sava, Mitropolitul Varşoviei şi al 

întregii Polonii
13. Biserica Albaniei
Arhiepiscop: Preafericirea Sa Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei 

şi al întregii Albanii
14. Biserica Cehiei şi Slovaciei
Mitropolit: nerecunoscut de toate Bisericile Ortodoxe
Biserica Ortodoxă din America (Orthodox Church in America) 

condusă de Preafericitul Tihon, Mitropolitul întregii Americi şi 
Canadei, are statut de semi-autocefalie, întrucât nu a fost recunoscută 
de toate Bisericile Ortodoxe autocefale din lume. 

În afară de aceste Biserici autocefale, mai există şi Biserici 
autonome, care depind de Biserici autocefale (ex. Biserica Finlandei), 
precum şi numeroase eparhii înfiinţate în Diaspora, prin emigrarea 
multor ortodocşi din ţările lor de baştină, în regiuni precum: America 
de Nord şi de Sud, Italia, Franţa, Germania, Australia ş.a.





Organizarea
Bisericii Ortodoxe Române
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BiseRiCA ORtOdOxă ROMâNă
Potrivit Statutului său pentru organizare şi funcţionare, 

Biserica Ortodoxă Română cuprinde pe toţi credincioşii ortodocşi 
români. Ea este organizată ca Patriarhie cu titulatura „Patriarhia 
Română“. Conducerea Bisericii în cele spirituale o are Sfântul Sinod. 
Adunarea Naţională Bisericească este forul deliberativ central al 
Bisericii. Organismul executiv al Adunării Naţionale Bisericeşti este 
Consiliul Naţional Bisericesc. 

Sfântul Sinod se compune din Înaltpreasfinţiţii Mitropoliţi 
şi Arhiepiscopi, Preasfinţiţii Episcopi în funcţie şi Preasfinţiţii 
Episcopi-vicari şi Arhierei-vicari. Sfântul Sinod, Adunarea Naţională 
Bisericească şi Consiliul Naţional Bisericesc au ca preşedinte pe 
Preafericitul Părinte Patriarh.

PATRIARHIA ROMÂNĂ

Patriarh: 
Preafericitul Părinte dr. Daniel Ciobotea
Aleea Dealul Mitropoliei nr. 2, Sector 4,  040163,  Bucureşti
Telefon 021.406.71.61; 406.71.95 ; Fax 021.406.71.62
Web site: www.patriarhia.ro; E-mail: patriarhia@dnt.ro

Episcopi-vicari patriarhali: 
Preasfinţitul dr. Varlaam Ploieşteanul
Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4,  040163, Bucureşti
Telefon 021.406.71.69; Fax 021.406.71.70
Preasfințitul Ieronim Sinaitul 
Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4,  040163, Bucureşti
Telefon 021.406.71.69; Fax 021.406.71.70
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MITROPOLIA MUNTENIEI ŞI DOBROGEI

1. Arhiepiscopia Bucureştilor
Arhiepiscop şi Mitropolit: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române
Episcop-vicar: Preasfinţitul dr. Timotei Prahoveanul
Intrarea Miron Cristea nr. 9, Sector 4, 040161, Bucureşti
Telefon 021.337.49.57
2. Arhiepiscopia Tomisului
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul dr. Teodosie Petrescu 
Str. Arhiepiscopiei nr. 23, 900732, Constanţa, jud. Constanţa
Telefon 0241.61.40.20; Fax 0241.61.17.32
3. Arhiepiscopia Târgoviştei
Arhiepiscop, Mitropolit şi Exarh patriarhal pentru relaţiile externe: 
Înaltpreasfinţitul dr. Nifon Mihăiţă
Bd. Castanilor nr. 3-5, 130004, Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Telefon 0245.21.37.13; 61.18.05
4. Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul Calinic Argatu 
Bd. Basarabilor nr. 1, 115300, Curtea de Argeş, jud. Argeş
Telefon 0248.72.24.10; Fax 0248.71.44.01
5. Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul dr. Ciprian Spiridon
Aleea Episcopiei nr. 3, 120043, Buzău, jud.Buzău
Telefon 0238.71.07.14; Fax 0238.41.36.08
6. Arhiepiscopia Dunării de Jos
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul dr. Casian Crăciun
Str. Domnească nr. 104, 800201, Galaţi, jud. Galaţi
Telefon 0236.46.00.14; Fax 0236.46.01.94
7. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor
Episcop: Preasfinţitul Vincenţiu Grifoni
Str. Episcopiei nr. 2, 117660, Slobozia, jud. Ialomiţa
Telefon/Fax 0243.23.12.05
8. Episcopia Alexandriei şi Teleormanului
Episcop: Preasfinţitul Galaction Stângă
Str. Carpaţi nr. 15, 140059, Alexandria, jud.Teleorman
Telefon 0247.31.60.57; Fax 0247.32.66.54
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9. Episcopia Giurgiului
Episcop: Preasfinţitul dr. Ambrozie Meleacă
Str. Episcopiei nr. 13, 080015, Giurgiu, jud. Giurgiu
Telefon: 0264.21.40.79; Fax 064.21.40.81
10. Episcopia Tulcei
Episcop: Preasfinţitul dr. Visarion Bălţat
Str. Mircea Vodă nr. 6A, 820134, Tulcea, jud. Tulcea
Telefon/Fax: 0240.51.51.45

MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

1. Arhiepiscopia Iaşilor
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul dr. Teofan Savu
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.16, 700064, Iaşi, jud.Iaşi
Telefon/Fax 0232.21.54.54, 21.54.56, 21.54.58, 21.53.00
Episcop-vicar: Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 16, 700064, Iaşi, jud. Iaşi 
Telefon/Fax 0232.21.54.54, 21.54.56, 21.54.58, 21.53.00 
2. Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul Pimen Zainea 
Str. Ioan Vodă Viteazul nr. 2, 700497, Suceava, jud. Suceava 
Telefon 0230.52.12.95, 22.70.54; Fax 0230.52.20.20
3. Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul dr. Ioachim Giosanu
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, 611065, Roman, jud. Neamţ
Telefon/Fax 0233.744.683
4. Episcopia Huşilor
Episcop: Preasfinţitul dr. Corneliu Onilă
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 19, 735100, Huşi, jud.Vaslui
Telefon/Fax 0235.48.11.32

MITROPOLIA ARDEALULUI

1. Arhiepiscopia Sibiului
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul dr. Laurenţiu Streza
Str. Mitropoliei nr. 24, 735100, Sibiu, jud.Sibiu
Telefon 0269.21.15.84; Fax 0269.21.55.21
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Episcop-vicar: Preasfințitul Ilarion Făgărășanul
Str. Mitropoliei nr. 24, 735100, Sibiu, jud.Sibiu
Telefon 0269.21.81.54
2. Arhiepiscopia Alba Iuliei
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul dr. Irineu Pop 
Str. Mihai Viteazul nr. 16, 510010, Alba Iulia, jud. Alba
Telefon 0258. 81.16.90; Fax 0258. 81.27.97
3. Episcopia Oradiei
Episcop: Preasfinţitul dr. Sofronie Drincec
Str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 3, 410017, Oradea, jud. Bihor
Telefon 0259.43.78.83; Fax 0259.43.34.87
4. Episcopia Covasnei şi Harghitei
Episcop: Preasfințitul Andrei Moldovan
Str. Patriarhul Miron Cristea nr. 17, 530112, Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Telefon 0266.17.12.69; Fax 0266.12.44.53
5. Episcopia Devei şi Hunedoarei
Episcop: Preasfinţitul Gurie Georgiu
Str. Avram Iancu nr. 2, 330025 Deva, jud. Hunedoara
Telefon/Fax 0254.21.12.41

MITROPOLIA CLUJULUI, MARAMUREŞULUI 
ŞI SĂLAJULUI

1. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul dr. Andrei Andreicuţ
Piaţa Avram Iancu nr. 18, 550179, Cluj-Napoca, jud.Cluj
Telefon 0264 19.39.44; Fax 0264.19.51.84
Episcop-vicar: Preasfinţitul Vasile Someşanul
Piaţa Avram Iancu nr.18, 550179, Cluj-Napoca, jud.Cluj
Telefon 0264.43.10.04
2. Episcopia Maramureşului şi Sătmarului
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul justinian Chira
Str. Avram Iancu nr. 5, 430313, Baia Mare, jud. Maramureş
Tel/fax: 0262. 21.46.14.
Arhiereu-vicar: Preasfinţitul dr. justin Sigheteanul
Mânăstirea Rohia, jud. Maramureş
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Telefon 0262.46.62.41
3. Episcopia Sălajului
Episcop: Preasfinţitul dr. Petroniu Florea
Str. Avram Iancu nr. 29/A, 450143, Zalău, jud. Sălaj
Telefon/Fax 0360.10.03.21

MITROPOLIA OLTENIEI 

1. Arhiepiscopia Craiovei
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul dr. Irineu Popa
Str. Mitropolit Firmilian nr. 3, 200381, Craiova, jud. Dolj
Telefon 0251.41.50.54; Fax 0251.41.83.69
2. Arhiepiscopia Râmnicului
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul dr. Varsanufie Gogescu
Str. Carol I nr. 43, 240178, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Telefon 0250.73.11.70; 73.88.21; Fax 0250.73.49.52
Episcopvicar: Preasfinţitul dr. Emilian Lovişteanul
Str. Carol I nr. 43, 240178, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
3. Episcopia Severinului şi Strehaiei
Episcop: Preasfinţitul Nicodim Nicolăescu 
Str. I. G. Bibicescu nr. 6, 220103, DrobetaTurnu Severin, jud. 
Mehedinţi
Telefon 0252.33.30.48; Fax 0252. 33.30.49
4. Episcopia Slatinei şi Romanaţilor
Episcop: Preasfinţitul dr. Sebastian Paşcanu
Str. Fraţii Buzeşti nr. 15, 230080, Slatina, jud. Olt
Telefon 0249.42.10.26; Fax 0349.41.68.61

MITROPOLIA BANATULUI  

1. Arhiepiscopia Timişoarei
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan 
Bd. C.D. Loga nr. 5, 300021, Timişoara, jud. Timiş
Telefon 0256.49.32.32; Fax 0256.49.11.76
Episcop-vicar: Preasfinţitul Paisie Lugojanul
Bd. C.D. Loga nr. 5, 300021, Timişoara, jud. Timiş
Telefon 0256.29.52.28; Fax 0256.49.11.76
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2. Arhiepiscopia Aradului
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu
Str. Episcopiei nr. 60-62, 310084, Arad, jud. Arad
Telefon 0257.28.18.56; Fax 0257.28.12.62
3. Episcopia Caransebeşului
Episcop: Preasfinţitul dr. Lucian Mic
Str. Mihai Viteazu nr. 11, 325400, Caransebeş, jud. Caraş-Severin
Telefon 0255.516.412; Fax 0255.51.64.02

MITROPOLIA BASARABIEI, AUTONOMĂ ȘI DE STIL 
VECHI ȘI EXARHATUL PLAIURILOR

1. Arhiepiscopia Chişinăului
Arhiepiscop, Mitropolit şi Exarh al Plaiurilor: Înaltpreasfinţitul Petru 
Păduraru 
Str. 31 August 1989 nr. 161, 2004, Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax +373.22.75.57.22
Episcop-vicar: Preasfințitul Antonie de Orhei
2. Episcopia Bălţilor
3. Episcopia Basarabiei de Sud
4. Episcopia Dubăsarilor şi a toată Transnistria

MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
PENTRU GERMANIA, EUROPA CENTRALĂ ŞI DE NORD

1. Arhiepiscopia ortodoxă română a Germaniei, Austriei şi 
Luxemburgului
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul dr. Serafim joantă 
Fürthestraße 166-168, D-90429, Nürnberg, Germania
Telefon +49. 911.323.69.13;  Fax +49. 911.323. 69. 12
Episcop-vicar: Preasfinţitul Sofian Braşoveanul
Paul-Heyse-Str. 19, D-80336, München, Germania 
2. Episcopia ortodoxă română a Europei de Nord
Episcop: Preasfinţitul dr. Macarie Drăgoi
Hässlingbyvägen 7; 13691 Haninge-Stockholm, Suedia
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MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ  
PENTRU EUROPA OCCIDENTALĂ ŞI MERIDIONALĂ

1. Arhiepiscopia ortodoxă română a Europei Occidentale
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul dr. Iosif Pop
1 Bd. du Général Le Clerc, 91470, Limours, Franţa
Telefon +33. 1.64.91.59.24; Fax +33. 1. 64.91.26.83
Episcop-vicar: Preasfinţitul Marc Nemţeanul
62 rue Mazarin, 33000, Bordeaux, Franţa
2. Episcopia ortodoxă română din Italia
Episcop: Preasfinţitul Siluan Şpan
Via Ardeatina nr. 1741, 00134 Roma, Italia
Telefon/Fax +39. 06. 71. 97. 343
3. Episcopia ortodoxă română a Spaniei şi Portugaliei
Episcop: Preasfinţitul Timotei Lauran
Avenida Alfonso XIII nr. 157; 28016 Madrid, Spania
Telefon +34913501881 int. 104
Arhiereuvicar: Preasfinţitul dr. Ignatie Mureşanul

ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
DIN CELE DOUĂ AMERICI

Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul Nicolae Condrea
5410 N. Newland Ave, Chicago IL, 60656, uSA
Telefon +1.773.774.1677; Fax 1.773.774.1805
Episcop-vicar: Preasfinţitul Ioan Casian de Vicina
1168 Chemin Louisa, Wentworth, OC j84 OC7, uSA
Telefon 450.533.4374; Email: tcasian@hotmail.com

EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN UNGARIA

Episcop: Preasfinţitul Siluan Mănuilă
Parcul Groza nr. 2, 5700 Gyula, ungaria
Telefon/Fax +36.66.361.281
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EPISCOPIA DACIA FELIX

Episcop administrator: Preasfinţitul dr. Daniil Stoenescu
ul. Zarko Zrenianina br. 60, 26300, Vârşeţ, Serbia
Telefon +381.138.110.71

EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN AUSTRALIA 
ŞI NOUA ZEELANDĂ

Episcop: Preasfinţitul Mihail Filimon
61–63 Queensberry Street, Carlton 3053, Melbourne, Victoria, 
Australia, P.O. Box 122

VICARIATUL ORTODOX UCRAINEAN

Vicariatul Ortodox ucrainean din România 
Sighetu Marmației, județul Maramureș, 
Str. Bogdan Vodă nr. 12 
Vicar general: P.C. Părinte Ioan Pițura.

REPREZENTANȚE ȘI COMUNITĂȚI ALE PATRIARHIEI 
ROMÂNE ÎN STRĂINĂTATE

Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte 
(Aşezământul Românesc de la Ierusalim; Aşezământul Românesc 
de la Ierihon cu Centrul de Studii şi Pelerinaje „Sfântul Cuvios Ioan 
Iacob”, Aşezământul Românesc de la Iordan), Reprezentanţa Patriarhiei 
Române pe lângă instituţiile europene (Bruxelles), Reprezentanţa 
Patriarhiei Române de la Sofia (Bulgaria), Comunitatea Ortodoxă 
Română din Turcia (Istanbul), Comunitatea Ortodoxă Română din 
Africa de Sud (johannesburg), Comunitatea Ortodoxă Română din 
Cipru (Nicosia), Comunitatea Ortodoxă Română din japonia (Tokyo, 
Osaka), Comunitatea Ortodoxă Română din Siria (Damasc)

UNITĂȚI BISERICEȘTI SUB ALTE JURISDICȚII

Aşezămintele Româneşti din Sfântul Munte Athos (Prodromu, 
Lacu şi alte schituri sau chilii), aflate sub jurisdicția Patriarhiei 
Ecumenice a Constantinopolului 





Organizarea
Arhiepiscopiei Timişoarei
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CENTRUL EPARHIAL 

300021 TIMIŞOARA, Bd. C. D. Loga nr. 7,
tel. 0256/490287, fax: 0256/491176

www.mitropoliabanatului.ro
email: mitropolia_banatului@yahoo.com

Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan 
Episcop-vicar: Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul
Vicar eparhial: pr. ic. stavr. dr. Ionel Popescu
Sectorul cultural și comunicații media: pr. ic. stavr. Zaharia Pereş
Sectorul economic-financiar: pr. ic. stavr. Cristian Constantin
Sectorul social filantropic și misionar: pr. ic. stavr. Cristian Pavel
Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul: pr. ic. stavr. Sorin 
Lungoci
Sectorul patrimoniu şi construcţii bisericeşti: arhidiacon ing. 
Timotei Anişorac
Oficiul canonic juridic: pr. ic. stavr. Ioan Bălăngean
Inspector eparhial bisericesc: pr. ic. stavr. Marius Sfercoci
Sectorul exarhatul mănăstirilor: arhimandrit Simeon Stana
Secretar eparhial: arhidiacon Ioan Radu
Serviciul contabilitate: Ana Mariana Popescu, Marinela Pașca și 
Lucia Benchea
Serviciul personal: Andreea Chițoran, Marioara Debucean şi Ana Creţa
Serviciul registratură: Daniela ţăran şi Mariana Varga
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Administrator: Valentin Benchea
Redacția revistei „Altarul Banatului“: pr. ic. stavr. dr. Adrian Carebia
Redacția revistei „Învierea“: pr. ic. stavr. dr. Marius Florescu
Redacția cotidianului „Lumina de Banat“: George Giurgiu 
Biroul de comunicații și relații cu publicul: Lucian Florea
studioul de radio „Învierea“: Irina Arieșan, diac. Marius Mircia și 
Claudiu Răducu
Tipografia arhidiecezană: pr. Eduard Tănase şi pr. Ioan D. ţîrnea
Fundaţia „Filantropia“: preot insp. Romeo Ionuț Dumitrașcu şi
Carmen Șotălă.
Asistenți sociali: Alina Lozici și Claudia Bencec
Arhivă și bibliotecă: dr. Florin Popovici
Biroul de pelerinaje: Beatrix Pîrvu
Casierie: Mihaela Piroc
Servicul tehnic: Răzvan Munteanu, Ioan Munteanu, Nicolae 
Cojocariu, Petru Popan, Dan Rusmir și Gheorghe jurca. 
Îngrijitor: Angela Racoviţan
Societatea comercială de editură și tipografie Partoș S.R.L.: ing. 
Dan Ciobotaru şi arhid. Marian Pîrvu
Depozitul de obiecte bisericeşti catedrala mitropolitană: arhidiacon 
Gheorghe Lehaci, Alin Moga, Mirela Lațcu și Ana Maria Damian
Muzeul de artă veche bisericească catedrala mitropolitană: sora 
Nicoleta Plosnea și Eva Ilieș. 
Atelierul de lumănări: preot Ștefan Mezin
Magazinul de obiecte bisericești de la catedrală: monahia Rafaela 
Bora 
Magazinul de obiecte bisericești Lugoj: Maria Cerbu
Magazinul de obiecte bisericești Făget: Maria jurj
Magazinul de obiecte bisericești Jimbolia: Maria Budulan
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ADUNAREA EPARHIALĂ

Preşedinte: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan
Vicepreşedinte: Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul

Comisia bisericească
Preşedinte: preot Traian Birăescu
Membri: jurist Vasile Bâc
ing. Iulian Ioan Groza
ing. Marius Mureşan

Comisia culturală şi educaţională
Preşedinte: preot Mircea Maier
Raportor: acad. Ion Păun Otiman
Membri: Silviu Oravitzan
prof. Marius Moşoarcă
preot Nicolae Strizu
Adrian Borlea
dr. Ilie Vlaicu
 
Comisia economică, bugetară şi patrimonială
Preşedinte: preot Gheorghiţă Cristian Popa
Raportor: preot Caius Andraşoni
Membri: ec. Alexandru Bogdan
ec. Florin Popovici
ec. Titu Bojin
prof. Claudiu Brândaş
chestor Ioan Băla
 
Comisia de asistenţă social-filantropică
Preşedinte: preot Gheorghe Cucu
Raportor: preot Daniel Groza
Membri: ing. Vasile Marinescu
jurist Marcel Ardelean
dr. Liviu Pop
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Comisia organizatorică, juridică şi de validare
Preşedinte: preot Marius Podereu
Raportor: preot Daniel Escariu
Membri: ing. Ioan Gheorghe Bozeşan
comisar şef Marcel Dan jurca
jurist Nicolae Petru
 
Membrii onorifici ai Adunării Eparhiale pentru sesiunea 2014-
2018: prof. dr. Tiberiu Ioan Bratu, prof. dr. Dumitru Popovici, ec. Ioan 
Savu, deputat Dorel Covaci şi dr. ing. Ion Nină.

CONSILIUL EPARHIAL

Preşedinte: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan
Vicepreşedinte: Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul
Membri: 
1. preot Gheorghe Cucu
2. preot Caius Andraşoni
3. Titu Bojin
4. Ioan Băla
5. Alexandru Bogdan
6. Marius Moşoarcă
7. Ioan Gheorghe Bozeşan

MEMBRI ÎN ADUNAREA NAŢIONALĂ BISERICEASCĂ 

a) preot Gheorghiţă Cristian Popa
b) chestor Ioan Băla
c) ec. Titu Bojin

CONSISTORIUL EPARHIAL

Preşedinte: preot ic. stavr. dr. Cosmin Panţuru – parohia Timişoara 
Fabric „Sf. Ilie”
Membri: preot ic. stavr. Ion Florentin jura – parohia Timişoara „Sf. 
Ştefan” Calea Martirilor
preot ic. stavr. Ştefan Marcu – parohia Timișoara Aeroport
Supleanţi: preot ic. stavr. Ioan Mura – parohia Călacea
preot ic. stavr. Vasile Suciu – parohia Giarmata Vii
Grefier: preot ic. stavr. Ioan Gruia Bălăngean – consilier juridic la 
Centrul eparhial
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CONSISTORIUL MONAHAL EPARHIAL

Preşedinte:  arhim. Simeon Stana – exarh eparhial
Membri: protos. Mihail Duma – mănăstirea Timişeni 
protos. Iov Creţu – mănăstirea Săraca 
Supleanţi:  arhim. Climent Vântu – mănăstirea Săraca 
protos. Serafim Grozăvescu – mănăstirea Cebza
Grefier: preot ic. stavr. Ioan Gruia Bălăngean – consilier juridic la 
Centrul eparhial

Membru în Consistoriul Monahal Superior: protos. Matei Buliga 
– mănăstirea Dobreşti

MEMBRI ÎN CONSISTORIUL MITROPOLITAN
preot Marius Ioana – parohia Timişoara Zona Pârvan şi preot Ionuţ 
Vântu – parohia Ianova.

CASA DE AJUTOR RECIPROC A CLERULUI

Preşedinte: preot ic. stavr. Cristian Constantin – consilier economic 
la Centrul eparhial
Membri: preot ic. stavr. Miroslav Drăgan – Episcopia ortodoxă sârbă
Secretar: arhidiacon Ioan Radu – secretar la Centrul eparhial
Contabil: Marioara Debucean

CATEDRALA MITROPOLITANĂ

Administrator: arhidiacon Eugen Goanţă
Preoţi: ic. stavr. Constantin Micu, ic. stavr. Dumitru Vana, ic. stavr. 
Marius Covaci, ic. stavr. Dan Dragomir, ic. Vasile Câmpean, Daniel 
Hlodec, Ștefan Mezin și ic. stavr. Constantin Train
Diaconi: arhid. Marian Pîrvu, arhid. Gheorghe Lehaci, Daniel Gherga, 
Sergiu Pantea, Gavril Mihai Piroc și Veselin Ciocov
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UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE 
CU SECŢIA TEOLOGIE PASTORALĂ 

Decan: lect. univ. dr. Dana Percec
Prodecani: lect. univ. dr. Valy Ceia, lect. univ. dr. Codruţa Goşa, lect. 
univ. dr. Dumitru Tucan
Secretar şef: prof. Ramona Miţiga
Secretari pentru programele de studii teologice: Titiana Kovacs și 
Monica Neumann
Șeful catedrei: pr. conf. dr. Nicolae Morar
Conferenţiari: pr. dr. Nicolae Morar, pr. dr. Gavril Trifa și pr. dr. 
Constantin jinga
Lectori: pr. dr. Vasile Itineanţ, dr. Remus Feraru, pr. dr. Daniel Enea 
şi dr. Daniel Lemeni
Asistenţi: pr. dr. Adrian Covan și pr. dr. Alin Scridon 
Cadre didactice asociate: pr. dr. Marius Florescu, pr. dr. Cosmin 
Panţuru, pr. dr. Ioan Bude, pr. dr. Marius Ioana, diac. dr. Ion Ardereanu, 
dr. Gabriela Radu, dr. Ionuţ Mura şi diac. Laurian Popa.
Duhovnic: preot dr. Marius Ioana
Biblioteca Facultăţii de Teologie: Nicolae Dragoș Lengher
Responsabil spații de învățământ teologic: Otilia Dobra

COLEGIUL PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA“ – 
TIMIŞOARA

Profilul vocaţional teologic ortodox

Director: prof. Ionuţ Cristescu
Director adj.: prof. dr. Elena Ligia jebelean
Secretar-şef: ing. Alina Taşcău
Secretar: Florentina Rus
Cadre didactice la disciplinele teologice: pr. prof. Dorinel Savescu, 
pr. prof. Petru-Remus Suru, prof. Florin-Nicolae Şincari, prof. Liliana-
Monica Ghera
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PROTOPOPIATUL DETA

305200 Deta, str. 1 Mai nr. 4, tel. 0256/390 631 
Protopop: pr. ic. stavr. Ioan Prisăcean

1.	 Deta, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1924, biserica 
„Pogorârea Sfântului Duh“ 2009, 771 familii cu 2.245 credincioşi, 
preoţi: Ioan Prisăcean şi Ioan Ciprian Blagoe.

2.	 Banloc, biserica „Înălţarea Domnului“ 1862–1869, 504 familii cu 
994 credincioşi; filia Ofseniţa, biserică în construcţie 2001, 56 familii 
cu 225 credincioşi, preoţi: Petru Achim şi Ionuţ Ciprian Boşca.

3.	 Berecuţa, biserica „Învierea Domnului“ 1925, 53 familii cu 162 
credincioşi; filia Mănăstire, capela „Pogorârea Duhului Sfânt“, 53 
familii cu 166 credincioşi, preot Zoran Milovanov.

4.	 Birda, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1911, 207 familii cu 
587 credincioşi; filia Sângeorge - capela „Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavril“, 64 familii cu 174 credincioşi, preot Valentin Bugariu.

5.	 Cebza, biserica „Naşterea Sf. loan Botezătorul“ 1923, 230 familii 
cu 540 credincioşi, preot Ion Ciprian Ene.

6.	 Cerna, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1905, 110 familii cu 
288 credincioşi, preot Ionuţ Dănuţ Mania.

7.	 Ciacova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1900, 408 familii 
cu 1.136 credincioşi, preot Tiberiu Nicoli.

8.	 Clopodia, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, în construcţie, 123 familii 
cu 398 credincioşi, preot Ionel Marius Crăciunescu.

9.	 Colonia Gătaia, biserica „Sf. Ierarh Nicolae“ 1975, 121 familii cu 
265 credincioşi, preot Iulian Popa.

10.	Denta, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1889, 437 familii 
cu 1.180 credincioşi, preot Achim Nicolae Miloş.

11.	Ferendia, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1848, 151 

PROtOPOPiAte
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familii cu 350 credincioşi, preot Dragan Giorgiev.
12.	Folea, biserica „Sf. Nicolae“ 1925, 120 familii cu 281 credincioşi, 

preot Ioan Sălvan.
13.	Gaiu Mic, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1828, 62 familii 

cu 151 credincioşi, preot.
14.	Gătaia, biserica „Învierea Domnului“ 1796, 476 familii cu 1.125 

credincioşi, preot Călin Negrea.
15.	Gherman, biserica „Înălţarea Domnului“ 1878, 68 familii cu 166 

credincioşi, filia Lăţunaş capela „Sf. Mc. Pantelimon“, 1933, 30 
familii cu 61 credincioşi, preot Damian Griguța.

16.	Ghilad, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1812, 325 
familii cu 1.309 credincioşi, preot Emilian Păcurar.

17.	 jamu Mare, capela „Învierea Domnului“ 1978, 233 familii cu 610 
credincioşi, preot Ioan Babeu.

18.	 jebel, biserica „Sf. Ilie“ 1750, 591 familii cu 1.698 credincioşi, 
preot Florin Groza.

19.	Liebling, biserica „Sf. Gheorghe“ 1932, biserică în construcţie, 
648 familii cu 2.297 credincioşi; filia Conacu Iosif, fără lăcaş de 
cult, 45 familii cu 129 credincioşi, preot Irimia Oancea.

20.	Livezile, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1759, 273 
familii cu 747 credincioşi; filia Dolaţ, capela „Sf. Dimitrie“ 1976, 
91 familii cu 304 credincioşi, preot Daniel Rusan.

21.	Macedonia, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1903, 113 familii cu 302 
credincioşi; filia Gad, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 1935, 28 
familii cu 41 credincioşi, preot Ioan Emanuel Popescu.

22.	Moraviţa, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1962,105 
familii cu 370 credincioşi; filia Dejan, capela „Pogorârea Sf. Duh“ 
1930, 37 familii cu 90 credincioşi, preot Sabin Nicoli.

23.	Obad, biserica „Înălţarea Domnului“ 1891, 111 familii cu 382 
credincioşi, preot Ioan Doţ.

24.	Opatiţa, biserica „Învierea Domnului“ 1875, 112 familii cu 
360 credincioşi; filia Roviniţa Mare, biserica „Naşterea Maicii 
Domnului“ 1924, 53 familii cu 135 credincioşi, preot Ionel Rujan.

25.	Partoș, mănăstirea Sfântul Iosif cel Nou, 82 familii cu 213 
credincioși, stareț ieromonah Varlaam Almăjanu. 
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26.	Pădureni, biserica „Sf. Ioan Botezătorul“ 1837, 393 familii cu 
1054 credincioşi, preot Virgil Roşu.

27.	Percosova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1910, 86 
familii cu 217 credincioşi; filia Butin, biserica „Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavril“ 1925, 23 familii cu 46 credincioşi, preot 
Sebastian Andrei Petrescu.

28.	Petroman, biserica „Sf. Apostol Petru şi Pavel“ 1873, 160 familii 
cu 453 credincioşi, preot Daniel Florin Groza.

29.	Sculea, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1864, 115 familii 
cu 320 credincioşi, preot Ioan Marcu.

30.	Stamora Germană, capela „Sf. Ilie“ 1980, 197 familii cu 619 
credincioşi, preot Dragoş Georgian Popovici.

31.	Şemlacu Mare, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1886, 64 familii cu 
143 credincioşi; filia Şemlacu Mic, fără lăcaş de cult, 42 familii cu 
86 credincioşi, preot Ioan jula.

32.	Şipet, biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor“ 1936, 245 familii cu 
690 credincioşi, preot Marcel Nicolae Moclinda.

33.	Toager, biserica „Cuvioasa Paraschiva“ 1908, 102 familii cu 
260 credincioşi; filia Giera, fără lăcaş de cult, 40 familii cu 94 
credincioşi; filia Grăniceri, fără lăcaş de cult, 41 familii cu 112 
credincioşi, preot George Danciu.

34.	Voiteg, biserica „Sf. Gheorghe“ 1912, 430 familii cu 1.215 
credincioşi, preot Ioan Zaharie George.

PROTOPOPIATUL FĂGET
305300 Făget, Calea Lugojului nr. 41, tel. 0256/320 586 

Protopop: pr. ic. stavr. Bujor Păcurar

1.	 Făget I, biserica „Înălţarea Domnului“, în construcţie 2003, 480 
familii cu 1540 credincioşi, preoţi Bujor Păcurar şi Ioan jurj.

2.	 Făget II, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1889, 298 familii 
cu 1005 credincioşi, preot Cristian Fărcaş.

3.	 Băteşti, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1938, 90 familii cu 340 
credincioşi, preot Valentin Toma Murar. 

4.	 Bârna, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1974, 44 familii cu 
163 credincioşi, preot Miron Zepa.



145

5.	 Begheiu Mic, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1906, 91 
familii cu 254credincioşi; filia Dumbrava, biserica „Sf. Apostoli Petru 
şi Pavel“, 2004, 70 familii cu 172 credincioşi, preot Petru Capotescu.

6.	 Bethausen, biserica „Naşterii Maicii Domnului“ 2004, 138 familii 
cu 445 credincioşi, preot Ovidiu Marinescu.

7.	 Bichigi, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1927, 95 familii cu 
302 credincioşi, preot Emanuel Ioan Ciusa.

8.	 Brăneşti, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1982, 88 familii cu 298 
credincioşi; filia jupâneşti, biserica „Cuvioasa Paraschiva“ 1990, 
41 familii cu 136 credincioşi, preot Gheorghe Mestecănean.

9.	 Breazova, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1962, 63 familii cu 195 
credincioşi, preot Liviu Sava.

10.	Bucovăţ, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1935, 95 familii 
cu 460 credincioşi, preot Ionuț Lacatîș.

11.	Bunea Mare, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1975, 49 
familii cu 163 credincioşi; filia Povergina, biserica,,Sf. Ilie“ 1991, 
45 familii cu 133 credincioşi, preot Ioan Lazăr.

12.	Cladova, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1837, 74 familii cu 282 
credincioşi; filia Ierşnic, biserica „Cuv. Paraschiva“ 2006, 47 
familii cu 122 credincioşi, preot Dumitru Craşovan.

13.	Cliciova, biserica „Învierea Domnului“ 1908, 125 familii cu 375 
credincioşi, preot Nicolae Drăghicescu.

14.	Coşava, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1889, 104 
familii cu 322 credincioşi; filia Nemeşeşti, biserica „Sf. Nichita 
Romanul“, 16 familii cu 56 credincioşi, preot Laurenţiu Paulescu.

15.	Coşeviţa, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“, 18 familii cu 42 
credincioşi, filia Bulza, biserica „Sf. Ioan Teologul“, 1830, 12 
familii cu 18 credincioşi, filia Groşi, biserica „Cuv. Paraschiva“, 
1741, 22 familii cu 54 credincioşi, preot Ovidiu Capotescu.

16.	Coşteiu de Sus, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1908, 38 
familii cu 88 credincioşi, preot Petru Sebastian Drăgan.

17.	Curtea, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1937, 180 familii 
cu 555 credincioşi, filia Homojdia, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 
1751, 21 familii cu 48 credincioşi, preot Petrică Barbu.

18.	Cutina, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1899, 123 familii cu 
339 credincioşi, preot Daniel Escariu.
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19.	Drinova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1905, 58 familii 
cu 200 credincioşi, preot Florin Florescu.

20.	Dubeşti, biserica „Sf. Dumitru“ 1764, 65 familii cu 200 credincioşi; 
filia Ohaba Lungă, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1946, 65 
familii cu 210 credincioşi, preot Dragan Radovan Simonescu.

21.	Fârdea, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1854, 120 familii cu 322 
credincioşi; filia Hăuzeşti, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril“ 1883, 39 familii cu 136 credincioşi, preot Bojidar Ieremici.

22.	Gladna Română, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1896, 91 
familii cu 316 credincioşi; filia Gladna Montană, biserica „Tăierea 
Capului Sf. Ioan Botezătorul“ 1954, 31 familii cu 88 credincioşi, 
preot Dacian David.

23.	 jupani, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1913, 63 familii cu 232 
credincioşi, preot Rafael Florin Bunescu.

24.	 jureşti, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 2003, 50 familii 
cu 150 credincioşi; filia Boteşti, capela „Acoperământul Maicii 
Domnului“ 1980, 15 familii cu 60 credincioşi, preot Vasile Costin. 
Leucuşeşti, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1881, 135 
familii cu 396 credincioşi, preot Bogdan Stănilă.

25.	Luncani, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1975, 123 
familii cu 261 credincioşi; filia Luncanii de Sus, 10 familii cu 25 
credincioşi, preot Romel Neamţu.

26.	Margina, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1938, 208 familii 
cu 683 credincioşi; filia Zorani, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1737, 
18 familii cu 42 credincioşi, preot Victor Sava.

27.	Mănăştur, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1902, 231 
familii cu 589 credincioşi, preot Constantin Dănuţ Stoian.

28.	Mâtnicu Mic, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1912, 55 familii 
cu 149 credincioşi; filia Drăgsineşti, biserica „Cuv. Paraschiva“ 
1996, 52 familii cu 160 credincioşi, preot Emanuel Gafița.

29.	Nădrag, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1900, 380 familii cu 1.110 
credincioşi, preot Daniel Iancu.

30.	Nevrincea, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1834, 59 familii 
cu 191 credincioşi, preot Petru Voichescu.

31.	Ohaba Română, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1969, 52 
familii cu 148 credincioşi, preot Dan Lucrețiu Rusu.
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32.	Pietroasa, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1779, biserica 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ 2000, 63 familii cu 235 credincioşi; 
filia Fărăşeşti, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1977, 37 familii cu 130 
credincioşi, preot Călin Beniamin Lazăr.

33.	Pogăneşti, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1921, 49 familii cu 
190 credincioşi,; filia Sărăzani, biserica „Adormirea Maicii Dom-
nului“ 1877, 43 familii cu 130 credincioşi, preot Ioan Panusciac.

34.	Poieni, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1800, 48 familii cu 
169 credincioşi; filia Crivina de Sus, biserica „Cuv. Paraschiva“ 
1700, 19 familii cu 50 credincioşi, preot Florin Ionel Cotocea.

35.	Răchita, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1894, 402 familii 
cu 906 credincioşi, preot Petru Morariu.

36.	Remetea Luncă, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1937, 
74 familii cu 214 credincioşi; filia Pădurani, biserica „Cuv. 
Paraschiva“ 1948, 24 familii cu 44 credincioşi; filia Topla, 2 
familii cu 3 credincioşi, preot Vasile ulici. 

37.	Româneşti, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1955, 134 familii cu 392 
credincioşi, preot Cristian Narcis Tiron.

38.	Sinteşti, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1811, 115 familii 
cu 271 credincioşi, preot Vasile Manzur.

39.	Sudriaş, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 2004, 76 familii cu 
219 credincioşi, preot Vasile Grecu.

40.	Surducu Mic, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1879, 68 familii cu 
154 credincioşi; filia Botineşti, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 
1871, 41 familii cu 139 credincioşi, preot Georgel jilavu.

41.	Susani, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1912, 83 familii cu 
239 credincioşi, preot Cristian Ienea.

42.	Temereşti, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1803, 120 familii 
cu 400 credincioşi, preot Dorin Ioan Covaci.

43.	Tomeşti, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 2006, 80 familii 
cu 236 credincioşi; filia Baloşeşti, biserica „Naşterea Maicii 
Domnului“ 1954, 37 familii cu 111 credincioşi, preot Ioan Nicorici.

44.	Tomeşti Colonie, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 2002, 197 
familii cu 386 credincioşi, preot Adrian Magheţ.

45.	Traian Vuia, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1882, 89 familii cu 191 
credincioşi; filia Săceni, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 
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1938, 29 familii cu 62 credincioşi, preot Nicolae Dorin jurji.
46.	Zolt, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1935, 58 familii cu 157 

credincioşi, preot Adrian Marian Borițoni.

PROTOPOPIATUL LUGOJ 
 

305500 Lugoj, str. 20 Decembrie ’89 nr. 7, tel. 0256/351 971 
Protopop: pr. ic. stavr. Ioan Cerbu

1.	 Lugoj I, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1759, capela 
„Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“ 1883, 3.735 familii cu 8.376 
credincioşi, preoţi: Ioan Cerbu, Vasile Muntean, Nicolae Borduz 
şi Cristian Cerbu şi diacon Silviu Iordache.

2.	 Lugoj II, biserica „Învierea Domnului“ şi „Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavriil“ 2009, 2.517 familii cu 6.100 credincioşi, preoţi: Nicolae 
Ciucure, Iosif David şi Daniel Andriescu.

3.	 Lugoj III, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1991, 597 familii cu 1.492 
credincioşi, preot Caius Capotescu.

4.	 Lugoj IV, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1920, 561 
familii cu 1.278 credincioşi, preot Dorel Cimponeru.

5.	 Lugoj V - Cotu Mic, biserica în construcție „Sfântul Ioan 
Botezătorul“, 1.120 familii cu 2.824 credincioşi, preot Alin Vărzaru.

6.	 Lugoj VI - Dealul Viilor, biserica „Sf. Iosif cel Nou de la Partoş“ în 
construcţie, 160 familii cu 354 credincioşi, preot Traian Birăescu.

7.	 Babşa, biserica ,,Sf. Gheorghe“ 1896, 81 familii cu 180 credincioşi, 
preot Andrei Chiriliuc.

8.	 Bacova, capela „Sf. Ilie“, 263 familii cu 802 credincioşi, preot 
Nicolae Cherlea.

9.	 Balinţ, biserica „Învierea Domnului“ 1890, 86 familii cu 173 
credincioşi, preot Ioan Şandru.

10.	Bara, biserica „Sf. Gheorghe“ 1885, 75 familii cu 184 credincioşi; 
filia Lăpuşnic, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“; filia 
Dobreşti, biserica „Cuv. Paraschiva“, preot Viorel Cinca.

11.	Belinţ, biserica „Învierea Domnului“ 1797, 505 familii cu 1.505 
credincioşi, preoţi: Daniel Otescu şi Marius Oroian. 
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12.	Blajova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1830, 50 familii 
cu 116 credincioşi, preot Răzvan Mateş.

13.	Boldur, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1868, 181 familii cu 
535 credincioşi, preot Andi Valeriu Pop.

14.	Buziaş I, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1830, 382 familii 
cu 1.016 credincioşi, preot Sergiu Marian Zaharia.

15.	Buziaş II, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 2004, 234 familii 
cu 548 credincioşi, preot Mircea Maier.

16.	Căpăt, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1920, 52 familii cu 
135 credincioşi, preot Pavel Popa.

17.	Chizătău, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1821, 201 familii 
cu 569 credincioşi, preot Valentin Birău.

18.	Cireşu, biserica „Sf. Dimitrie“ 1836, 220 familii cu 896 credin-
cioşi; filia Măguri, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1936, 
preot Ioan Last.

19.	Coştei, biserica „Sf. Gheorghe“ 1897, 245 familii cu 820 
credincioşi, preot Eugen Alin Ciutac.

20.	Criciova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1885, 110 
familii cu 350 credincioşi, preot Claudiu Valentin Subescu.

21.	Crivina de jos, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1854, 80 
familii cu 188 credincioşi, preot Ioan Arimescu.

22.	Drăgoieşti, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1852, 105 
familii cu 197 credincioşi, preot Adrian Sorin Creţa.

23.	Duboz, biserica „Învierea Domnului“ 1925, 207 familii cu 450 
credincioşi; filia Cadăr, biserica „Învierea Domnului“ 1862, preot 
Ionuţ Cristea.

24.	Fădimac, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1837, 55 familii 
cu 171 credincioşi, preot Mircea Laichici.

25.	Ficătari, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1890, 101 familii 
cu 302 credincioşi, preot Ioan Bărburescu.

26.	Găvojdia, biserica „Înălţarea Domnului“ 1928, 320 familii cu 962 
credincioşi, preot Emanoil Vântu.

27.	Gruni, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1891, 77 familii cu 
177 credincioşi, preot Petru Pereş.

28.	Herendeşti, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1931,142 familii 
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cu 398 credincioşi, preot Petru Pârvoni.
29.	Hezeriş, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1720, 76 familii 

cu 197 credincioşi; filia Valea Lungă, biserica „Naşterea Maicii 
Domnului“ 1914, preot Nicolae Valentin Voicu.

30.	Hisiaş, biserica „Sf. Gheorghe“ 1928, 85 familii cu 281 credincioşi; 
filia Ghizela, fără lăcaş de cult, preot Moise Lazăr.

31.	Hitiaş, biserica „Învierea Domnului“ 1901, 215 familii cu 719 
credincioşi, preot Alin Nelu ţenche.

32.	Hodoş, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1897, 149 familii 
cu 447 credincioşi; filia Darova, biserica „Adormirea Maicii 
Domnului“, preot Serioja Covaci.

33.	Honorici, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1907, 108 familii 
cu 325 credincioşi; filia Pădureni, capela „Naşterea Maicii 
Domnului“ 2002, preot Daniel Pele.

34.	 Ictar-Budinţ, bisericile „Sf. Gheorghe“ 1866 şi „Sf. Gheorghe“ 
1909, 98 familii cu 187 credincioşi, preot Ioan Liviu Bugariu.

35.	 Iosifalău, biserică în construcţie, 92 familii cu 272 credincioşi, 
preot Vasile Cosmin Chiroiu.

36.	 jabăr, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1888, 158 familii cu 
412 credincioşi, preot Aurel Andrieş.

37.	 jdioara, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1907, 161 familii cu 
386 credincioşi, preot Ionuţ Furdean.

38.	 jena, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1813, 130 familii cu 
407 credincioşi, preot Radu Mihail Copil.

39.	Lugojel, biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“ 1775, 184 
familii cu 451 credincioşi, preot Gabriel Petrescu.

40.	Niţchidorf, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1999, 265 familii cu 845 
credincioşi, preot Laurian Popa.

41.	Ohaba Forgaci, biserica „Învierea Domnului“ 1894, 156 familii cu 
450 credincioşi, preot Gheorghe Bruznican.

42.	Oloşag, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1730, 98 familii 
cu 280 credincioşi, preot Constantin Ciurel.

43.	Paniova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1932, 77 familii 
cu 168 credincioşi, preot Tiberiu Brestovicean.

44.	Păru, bisericile „Naşterea Maicii Domnului“ 1875 şi „Naşterea 
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Maicii Domnului“ 1963, 109 familii cu 256 credincioşi; filia 
ţipari, fără lăcaş de cult, preot Doru Ionescu.

45.	Racoviţa, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1930, 270 familii 
cu 535 credincioşi, preot Ioan Pociump.

46.	Rădmăneşti, biserica „Sf. Ilie“, 18 familii cu 38 credincioşi, preot 
Ioan Munteanu.

47.	Sacoşu Mare, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1860, 309 
familii cu 775 credincioşi, preot Ciprian Berariu.

48.	Sălbăgel, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1879, 91 familii cu 
281 credincioşi, preot Daniel Horniac.

49.	Sâlha, biserica „Sf. Gheorghe“ 1869, 210 familii cu 597 
credincioşi, preot Adrian Dumitru Avram.

50.	Sârbova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1909, 83 familii 
cu 251 credincioşi, preot Ioan Petru Botoş.

51.	Secaş, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1930, 59 familii cu 171 
credincioşi; filia Crivobara, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 
1810; filia Vizma, fără lăcaş de cult, preot Dragoș Bogdan Vasile.

52.	Silagiu, biserica „Înălţarea Domnului“ 1835, 215 familii cu 703 
credincioşi, preot Gheorghe Luminosu.

53.	Sinersig, biserica „Sf. Dimitrie“ 1913, 133 familii cu 350 
credincioşi, preot Ionuț Bogdan.

54.	Şanoviţa, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1796, 162 familii 
cu 480 credincioşi, preot Cristian Bogdan Laichici.

55.	Şuştra, biserica ,,Înălţarea Domnului“ 1887, 113 familii cu 263 
credincioşi, preot Marinel Pitău.

56.	Tapia, biserica „Sf. Dimitrie“ 1870, 100 familii cu 247 credincioşi; 
filia Armădia, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1924, 32 familii cu 73 
credincioşi, preot Daniel Cristian Rujoni.

57.	Teş, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1929, 127 familii 
cu 322 credincioşi; filia Brestovăţ, biserica „Naşterea Maicii 
Domnului“ 1927; filia Coşarii, fără lăcaş de cult; filia Hodoş, 
biserica „Învierea Domnului“ 1934; filia Lucareţ, fără lăcaş de 
cult, preot Dan Dologa.

58.	Târgovişte, biserica „Învierea Domnului“ 1925, 117 familii cu 
280 credincioşi, preot Ioan Stoiţa.
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59.	Topolovăţu Mare, biserica „Sf. Gheorghe“ 1885, 320 familii cu 
756 credincioşi; filia Topolovăţu Mic, biserica „Sf. Apostoli Petru 
şi Pavel“ 1997, preoţi Pavel Ovidiu Foale şi Ladislau Szasz.

60.	V. V. Delamarina, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1908, 122 familii 
cu 329 credincioşi, preot Petru Daminescu.

61.	Visag, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1931, 56 familii cu 
211 credincioşi, preot Florin Avram.

62.	Zgribeşti, biserica „Cuv. Chiriac Sihastrul“ 1848, 85 familii cu 
180 credincioşi, preot Dimitrie Cornean.

PROTOPOPIATUL SÂNNICOLAU MARE 
 

305600 Sânnicolau Mare, str. A. Şaguna nr. 29, tel. 0256/371.175 
Protopop: pr. ic. stavr. Gheorghe Sutac

1.	 Sânnicolau Mare, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1903, 
1.780 familii cu 5.100 credincioşi, preoţi: Gheorghe Sutac, 
Gheorghe Chiriac şi Călin Cioban.

2.	 Beba Veche, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1779, 218 
familii cu 538 credincioşi; filia Cherestur, fără lăcaş de cult, 10 
familii cu 28 credincioşi; filia Pordeanu, fără lăcaş de cult, 4 
familii cu 10 credincioşi, preot Florin Matyas.

3.	 Biled, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1982, biserică în 
construcție, 746 familii cu 1.607 credincioşi, preoţii Marius Ruscu 
şi Valeriu Radu Reja.

4.	 Bulgăruş, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil“ 1940, 340 
familii cu 878 credincioşi, preot Valentin Cazac.

5.	 Cenad, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1880, 464 familii cu 1.034 
credincioşi, preot Gheorghe Covaci.

6.	 Cheglevici, capela „Schimbarea la Faţă“ 1986, 75 familii cu 163 
credincioşi; filia Dudeştii Vechi, capela „Sf. Ap. Petru şi Pavel“, 
61 familii cu 131 credincioşi, preot Eleodor Ardelean.

7.	 Comloşu Mare, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1794, 786 
familii cu 2.775 credincioşi, preot Nicolae Bagiu.

8.	 Comloşu Mic, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“, 120 
familii cu 410 credincioşi, preot Ion Andoni.
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9.	 Gelu, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1991, 190 familii cu 421 
credincioşi, preot Vasile Sauca.

10.	Gottlob, biserica „Sf. Ioan Botezătorul“ 1967, 286 familii cu 923 
credincioşi; filia Vizejdia, fără locaş de cult, 56 familii cu 113 
credincioşi, preot Aurel Văcărescu.

11.	Grabaţi, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1949, 267 
familii cu 780 credincioşi, preot Cristian Capotă.

12.	 Iecea Mare, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1987, 575 
familii cu 1265 credincioşi, preot Marius Podereu.

13.	 Iecea Mică, capela „Sf. Ilie“ 1848, 189 familii cu 471 credincioşi, 
preot Constantin Dinu Bîzgan. 

14.	 Igriş, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1819 şi biserica 
„Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1913, 311 familii cu 878 
credincioşi, preot Gheorghe Băra.

15.	Lenauheim, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1948, 411 
familii cu 978 credincioşi, preot Ştefan Aurelian Ciucur.

16.	Lovrin, biserica „Sf. Nicolae“ 1972, 525 familii cu 1.270 
credincioşi, preot Paul Cosmin Iosivuţ.

17.	Nerău, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1910, 233 familii cu 713 
credincioşi, preot Valer Coca.

18.	Periam, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1926, 820 familii 
cu 3.120 credincioşi, preoţi: Valer Cioica, Vasile Popovici şi 
Constantin Ceapa.

19.	Pesac, biserica „Înălţarea Domnului“ 1810, 287 familii cu 742 
credincioşi, preot Svetozar Mladenov.

20.	Saravale, biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“ 1898, 445 
familii cu 1.258 credincioşi, preot Dan Şirianţu.

21.	Satchinez, biserica „Sf. Dumitru“ 1804, 527 familii cu 1.669 
credincioşi, preot Alexandru Rusandu.

22.	Sânpetru Mare, capela „Sf. Gheorghe“ 1850, 250 familii cu 800 
credincioşi, preot Ştefan Dumitrescu.

23.	Sânpetru Mic, capela „Naşterea Maicii Domnului“ 1985, 69 
familii cu 200 credincioşi, preot Mihai Herghelegiu.

24.	Şandra, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1985, 499 familii 
cu 1.300 credincioşi, preot Nicolae Andreescu.



154

25.	 Teremia Mare, capela „Pogorârea Sfântului Duh“ 1994, 468 familii cu 
1.658 credincioşi, filia Teremia Mică, capela „Cuvioasa Paraschiva“ 
2005, 82 familii cu 320 credincioşi, preoţi Ioan ursuleţu şi Adrian Floca.

26.	Tomnatic, capela „Naşterea Maicii Domnului“ 1980, biserică 
în construcție 2015, 470 familii, cu 1.850 credincioşi, preot 
Alexandru Ciovârnache.

27.	uihei, capela „Naşterea Maicii Domnului“ 1937, 93 familii cu 
224 credincioşi, preot Ionel Manuel Popescu.

28.	Valcani, biserica „Cuvioasa Paraschiva“ 1789, 238 familii cu 603 
credincioşi, preot Ilie Faur.

29.	Variaş, biserica „Pogorârea Sfântului Duh“ 1992, 416 familii cu 
1.147 credincioşi, preot Eftimie Cristea.

PROTOPOPIATUL TIMIŞOARA I
300199 Timişoara, Piaţa Alexandru Mocioni nr. 9,  

tel. 0256/496699 
Protopop: pr. ic. stavr. dr. Ioan Bude

1.	 Timişoara – Blaşcovici, capela „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” şi „Sfin-
ţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, biserică în construcţie 2012, 974 fa-
milii, 2.152 credincioşi, preoți Gheorghe Moşneguţu și Vasile Bădescu. 

2.	 Timişoara – Calea Aradului, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 
2003, 2.674 familii cu 7.800 credincioşi, preoţi: Iosif Hânda, Daniel 
Dumi Pop, Ciprian Câmpean, Andrei Lehaci şi diacon Flavius unc.

3.	 Timişoara – Cetate, biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie“, 729 familii, 
1.162 credincioşi, preoţi: Marcel Vlaicu, George Dimoiu, Ioan 
Vasiescu şi diacon Cătălin Burlacu. 

4.	 Timişoara – Fratelia, biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel“, 1963, 3.334 
familii cu 9.143 credincioşi, preoţi: Ioan Bălăngean, Ioan Drăgă-
nescu, Iosif Ciocloda, Alexandru Ranca și arhidiaconii Ioan Radu 
și Timotei Anișorac. 

5.	 Timişoara – Freidorf, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 1975, 1.608 
familii cu 4.413 credincioşi, preoţi: Mircea Lăutaş, Ioan Văran şi 
Claudiu Roşoiu. 

6.	 Timişoara – Iosefin, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1936, 
4.091 familii cu 12.424 credincioşi, preoţi: Ionel Popescu, Ioan 
Tămaș, Florin Carebia, Eugen Babescu, Emanoil Petrulescu şi 
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diacon Marius Adrian Rumega.
7.	 Timişoara – Mehala, biserica „Înălţarea Domnului“, 1937, 2.578 

familii cu 6.337 credincioşi, preoţi: Cristian Constantin, Grigore 
Mera, Eduard Tănase şi diacon Laurenţiu Bagiu.

8.	 Timişoara – Nord, biserica „Sfântul Ierarh Nicolae“, 2007, 703 
familii, 1.855 credincioşi, preot Romeo Ionuț Dumitrașcu.

9.	 Timişoara – Ronaţ, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1994, 
1.026 familii cu 2.714 credincioşi, preot Timotei Sbera şi diaconii 
Marius Mircia şi Ion Ardereanu.

10.	Timişoara – Zona Dacia, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 2003, 
4.515 familii cu 10.278 credincioşi, preoţi: Ioan Bude, Adrian 
Chermeleu, Florin Ionuţ Filip, Gheorghe Itineanț și Ioan Rujoni. 

11.	Timişoara – Zona Steaua, biserică în construcţie 2007, 645 familii 
cu 1.835 credincioşi, preoţi: Ioan Mezinca și Ion Ache Novac.

12.	Bărăteaz, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1836, 141 familii cu 360 cre-
dincioşi, preot Ion Danciu.

13.	Becicherecu Mic, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1909, 
511 familii cu 1.331 credincioşi, preot Ioan jurji.

14.	Beregsău Mare, biserica „Sf. Gheorghe“, 1810, 349 familii cu 874 
credincioşi, preot Semenic Sârbu.

15.	Beregsău Mic, biserica „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul“, 2010, 162 
familii cu 516 credincioşi, preot Nicolae Lupşescu.

16.	Bobda, biserica „Sf. Ev. Luca“, 1864, 261 familii cu 477 credin-
cioşi, preot Simion Petruţ.

17.	Călacea, biserica „Sf. Mc. Gheorghe“, 1812, 140 familii cu 364 
credincioşi, preot Ioan Mura.

18.	Carani, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“, 1947, 145 fami-
lii cu 453 credincioşi, preot Sorin Ghilezan.

19.	Cărpinş, biserica „Sf. Mc. Dimitrie“, 1994, 682 familii cu 1.802 
credincioşi, preoţi Gheorghiţă Cristian Popa și Macedon Cotuţiu.

20.	Cenei, capela ,,Adormirea Maicii Domnului“, 1997, 179 familii 
cu 394 credincioşi, preot Mihai Iustin Ierima.

21.	Checea Română, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 1856, 184 familii 
cu 410 credincioşi, preoți Gheorghe Cucu și Vlad Stupariu.

22.	Chişoda, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1735, 633 familii 
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cu 1.979 credincioşi, preoţi Traian Debucean şi Dragoş Debucean.
23.	Corneşti, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1875, 157 

familii cu 512 credincioşi, preot Ştefan Şişu.
24.	Crai Nou, biserica „Sf. Ilie“, 1946, 135 familii cu 290 credincioşi; 

filia Rudna, fără lăcaş de cult, preot Aurel Fediuc.
25.	Diniaş, capela „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“, 1989, 247 

familii cu 686 credincioşi; filia Sânmartinul Sârbesc, capela „Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena“, preot Vasile Balogh.

26.	Dudeştii Noi, biserica „Sf. Dimitrie“, 1968, 420 familii cu 1.116 
credincioşi, preot Florian Gaşpar.

27.	 Foeni, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1875, 294 familii cu 791 
credincioşi; filia Cruceni, capelă în construcţie, preot Nicolae Strizu.

28.	Giroc, biserica „Sf. Dimitrie“, 1759, 740 familii cu 2.556 
credincioşi, preoţi Marius Iulian Șonea şi Daniel Mateia.

29.	Giulvăz, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1725, 320 
familii cu 940 credincioşi; filia Ivanda, biserica „Sfântul Iosif cel 
Nou de la Partoş“, 2007, preot Cornel Bercea.

30.	Hodoni, biserica „Sf. Dimitrie“, 1812, 270 familii cu 880 
credincioşi, preot Ion Burdea.

31.	 Ionel, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ în construcţie 2011, 
110 familii cu 320 credincioşi, preot Grigore Mariţa.

32.	 jimbolia, biserica „Buna Vestire“, 1942, 1.558 familii cu 4.674 
credincioşi, preot Petru Alexa.

33.	Ortişoara, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1972, 404 
familii cu 1.132 credincioşi, preot Ioan Sâtea.

34.	Parţa, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1896, 241 familii cu 
605 credincioşi, preot Simion Bistrian.

35.	Peciu Nou, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 2010, 743 
familii cu 1.830 credincioşi, preot Tiberiu Benescu.

36.	Pustiniş, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1925, 126 familii 
cu 318 credincioşi; filia Otelec, fără lăcaş de cult, preot Dan Spătaru.

37.	Săcălaz, capela „Pogorârea Sf. Duh“, 1937, biserică în construcţie, 
475 familii cu 1.708 credincioşi, preoţi: Toma Petru şi Ionel Maftei.

38.	Sânandrei, biserica „Sf. Dimitrie“, 1834, 521 familii cu 1.185 
credincioşi, preot Ioan jurca.
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39.	Sânmihaiu German, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 
1843, 143 familii cu 428 credincioşi, preot Nicolae Oţican.

40.	Sânmihaiu Român, biserica „Sf. Gheorghe“, 1724, 460 familii cu 
1.268 credincioşi, preoţi Pompiliu Rediş şi Dan Dumitru Gârjoabă.

41.	Seceani, biserica „Sf. Nicolae“, 1848, 140 familii cu 295 
credincioşi, preot Dorin Ştefănuţ.

42.	Şag, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1776, 449 familii cu 
1.360 credincioşi, preot Gheorghe Săvoiu.

43.	uivar, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“, 1890, 251 
familii cu 722 credincioşi; filia Răuţi, biserica „Naşterea Sf. Ioan 
Botezătorul“, 1996; filia Sânmartinul Maghiar, fără lăcaş de cult, 
preot Călin Nicolae Tiberiu.

44.	urseni, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1937, 281 familii 
cu 1.013 credincioşi; filia Rudicica, fără lăcaş de cult, preot 
Nicolae Orlando Văran.

45.	utvin, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1714, 382 familii 
cu 1.146 credincioşi, preot Ovidiu Cucec.

PROTOPOPIATUL TIMIŞOARA II
Piaţa Alexandru Mocioni nr. 9, Timişoara, 300199 

Telefon: 0372717840 
Protopop: pr. ic. stavr. Mircea Szilagyi

1.	 Timişoara – Aeroport, biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul“, 
181 familii cu 436 credincioşi, preot Ștefan Marcu.

2.	 Timişoara – Calea Lugojului, biserica „Naşterea Maicii 
Domnului“, 1.746 familii cu 3.601 credincioşi, preoţi Ioan Mircea 
Toie, Daniel Trăilă și Gavrilă Creța. 

3.	 Timişoara – „Sf. Arhid. Ştefan“ – Calea Martirilor, 3.521 familii 
cu 7.859 credincioşi, preoţi: Ion Florentin jura, Vasile Itineanţ şi 
Alin Cuza.

4.	 Timişoara – Ciarda Roşie, capela „Adormirea Maicii Domnului“, 
biserică în construcţie 2010, 487 familii cu 1.356 credincioşi, 
preot Adrian Carebia.

5.	 Timişoara – Elisabetin, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 
1784, 4.474 familii cu 12.532 credincioşi, preoţi: Cristian 
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Niculescu, Viorel Râncu, Ioan Petraş, Pavel Curuţi şi Petru Suru. 
6.	 Timişoara – Fabric, biserica „Sf. Ilie“, 1913, 1.177 familii cu 2.697 

credincioşi, preoţi: Cosmin Panţuru, Iulian Cosma, Nicolae Morar 
şi diacon Dorin Cătinean.

7.	 Timişoara – Fabric Est, biserica ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena“, 1945, 284 familii cu 770 credincioşi, preot Cristian Aurel 
Tomescu.

8.	 Timişoara – Fabric Vest, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 1.010 familii 
cu 2.677 credincioşi, preoţi: Constantin jinga, Cristian Pavel, 
Robert Nedelcu și Valentin Boancheș.

9.	 Timişoara – Ghiroda Nouă, biserica, „Adormirea Maicii Domnului“, 
1986, 518 familii cu 1.673 credincioşi, preoţi: Mircea Szilagyi, 
Vlad Munteanu şi Daniel Sabău.

10.	Timişoara – Pădurea Verde, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 
1746, 481 familii cu 1.209 credincioşi, preoţi: Aurel Filip şi Alin 
Scridon.

11.	Timişoara – Plopi, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“, 1969, 412 
familii cu 1.120 credincioşi, preot Zaharia Pereş.

12.	Timișoara, „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“, în organizare, fără 
locaș de cult, 136 familii cu 383 credincioși, preot Cătălin Goia. 

13.	Timișoara „Sfinții Cosma și Damian“, biserică, 2012, Spitalul 
județean, 1.134 familii cu 2.326 credincioși, preoți: Cosmin Dan și 
Bogdan Neaga. 

14.	Timişoara – Viile Fabric, biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“, 
1997, 4.996 familii cu 11.820 credincioşi, preoţi: Marius Sfercoci, 
Mihai Petrovici, Sorin Lungoci şi Petru Drăghicescu și diacon 
Florin Băran.

15.	 Timişoara – Zona Pârvan, biserica „Bunavestire“ (biserica studenţilor), 
2000, 312 familii cu 571 credincioşi, preot Marius Ioana.

16.	Timişoara – Zona Soarelui, biserica „Sf. Nicolae“, 2006, 3.081 
familii cu 7.702 credincioşi, preoţi: Viorel Covaci, Valer Budiul, 
Cristian Miloş, Eugen Murgu şi diacon Teodor Lucian Turcuş.

17.	Timişoara – Zona Soarelui Sud, biserica „Sf. Nicolae“, 261 familii 
cu 721 credincioşi, preot Voinea Ijeconi.

18.	Timişoara – Zona Tipografilor, biserica „Sfânta Cuvioasa 
Paraschiva”, 1.125 familii cu 2.561 credincioşi, preoţi Ioan 
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Dumitriu, Sebastian Ardelean, Vasile Cuc şi Cristian Răduică.
19.	Albina, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1981, 124 familii 

cu 332 credincioşi, preot Dumitru Marius ursu.
20.	Alioş, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1826, 281 familii cu 

731 credincioşi, preot Radu Ioan Meșter.
21.	Bazoşu Nou, biserica „Cuv. Paraschiva“, 1961, 95 familii cu 299 

credincioşi, preot Dorin Muntean.
22.	Bazoşu Vechi, biserica „Sf. Gheorghe“, 1901, 239 familii cu 592 

credincioşi, preot Cristian Gabriel Băican.
23.	Bencecu de jos, biserica „Sf. Nicolae“ 1899, 75 familii cu 120 

credincioşi; filia Bencecu de Sus, capela „Sf. Ioan Botezătorul“, 
1976, 175 familii cu 750 credincioşi, preot Viorel Vasile Mânea.

24.	Berini, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1975, 127 familii cu 
328 credincioşi; filia Tormac, fără lăcaş de cult, 103 familii cu 178 
credincioşi, preot Constantin Timariu. 

25.	Bucovăţ, biserica „Sf. Gheorghe“, 1935, 253 familii cu 678 
credincioşi, preot Marian Meda.

26.	Buzad, biserica „Sf. Nicolae“, 1962, 86 familii cu 175 credincioşi; 
filia Şarlota, fără lăcaş de cult, 126 familii cu 247 credincioşi, preot 
Mihai Botiz.

27.	Cerneteaz, biserica „Sf. Nicolae“, 1841, 252 familii cu 689 
credincioşi, preot Iulian Matiş.

28.	Chevereşu Mare, biserica „Înălţarea Domnului“, 1800, 179 familii 
cu 415 credincioşi, preot Viorel Blidariu.

29.	 Comeat, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1912, 13 familii cu 26 
credincioşi; filia Altringen, fără lăcaş de cult, 7 familii cu 17 credin-
cioşi; filia Bogda, capelă, 25 familii cu 60 credincioşi; filia Sintar, fără 
lăcaş de cult, 7 familii cu 22 credincioşi, preot Gabriel Marineasa.

30.	Covaci, biserica „Sf. Dimitrie“, 1995, 136 familii cu 500 credincioşi, 
preot Vergică Simion.

31.	Dragşina, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“, 1869, 118 familii cu 
313 credincioşi, preot Ionel Simion.

32.	Dumbrăviţa, biserica „Sf. Vasile“, 2005, 400 familii cu 1.300 
credincioşi, preoți Vasile Baboş, Adrian Nicola şi diacon Marian 
Zaharia.
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33.	Dumbrăviţa Banat II, biserică în construcţie, 2008, 389 familii cu 
1.162 credincioși, preot Adrian Craşovan.

34.	Fibiş, biserica „Sf. Gheorghe“, 1812, 414 familii cu 1.132 
credincioşi, preot Ioan Bolbos.

35.	Ghiroda, biserica „Sf. Gheorghe“, 1939, 807 familii cu 2.747 
credincioşi, preoţi: Caius Andrașoni și Ioan Ciprian Cristea.

36.	Giarmata, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1972, biserică în 
construcţie 2006, 806 familii cu 4.583 credincioşi, preoţi Sorin 
Vasiu și Ioan Petru Pană.

37.	Giarmata Vii, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1938, 338 
familii cu 859 credincioşi, preot Vasile Suciu și Ioan Mermeze. 

38.	Herneacova, biserica „Învierea Domnului“, 1870, 138 familii 
cu 320 credincioşi; filia Sălciua Noua, biserica „Naşterea Maicii 
Domnului“, 1951, 7 familii cu 15 credincioşi; preot Sorin Frujină.

39.	 Ianova, biserica „Sf. Gheorghe“, 1836, 284 familii cu 738 
credincioşi, preot Ionuț Vântu.

40.	 Icloda, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1901, 81 familii cu 
228 credincioşi, preot Florian Maxim.

41.	 Izvin, biserica „Sf. Ap. Toma“, 1786, 192 familii cu 535 
credincioşi, preot Ciprian Ştefoni.

42.	Maşloc, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 2006, 134 familii 
cu 260 credincioşi; filia Remetea Mică, capela „Naşterea Maicii 
Domnului“, 1979, 50 familii cu 111 credincioşi, preot Iliia 
Pavlovici Pătruţ.

43.	Moşniţa Nouă, biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul“, 2007, 
317 familii cu 915 credincioşi, preot Ionică Gâţă.

44.	Moşniţa Veche, biserica „Înălţarea Domnului“, 1912, 245 familii 
cu 691 credincioşi, preot Pavel Indru.

45.	Murani, biserica „Sf. Gheorghe“, 1845, 81 familii cu 321 
credincioşi, preot Petre Temelie.

46.	Pişchia, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 1991, 294 familii cu 805 
credincioşi, preot Lucian Spath.

47.	Recaş I, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 1924, 410 familii cu 1.006 
credincioşi, preot Emil Paven.

48.	Recaş II, capela „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“, 2003, biserică în 
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construcţie, 379 familii cu 1.136 credincioşi; filia Stanciova, 
capela „Sfântul Ierarh Nicolae“, 1927, 65 familii cu 87 credincioşi, 
preot Aurelian Milă.

49.	Remetea Mare, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1911, 290 
familii cu 879 credincioşi, preoţi: Vasile Ciotău şi Ştefan Goanţă.

50.	Sacoşul Turcesc, biserica „Sf. Ilie“, 1925, 215 familii cu 559 
credincioşi, preot Cristian Păiş.

51.	Sânandrei Colonie, capela „Sf. Ilie“, 2001, 70 familii cu 191 
credincioşi, preot Teodor Cocan.

52.	Stamora Română, biserica „Învierea Domului“, 1862, 170 familii 
cu 320 credincioşi; filia Otveşti, fără lăcaş de cult, 34 familii cu 
107 credincioşi, preot Ștefan Mareniuc.

53.	uliuc, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1922, 119 familii 
cu 274 credincioşi, preot Ovidiu Groza.

54.	unip, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1912, 82 familii cu 
211 credincioşi, preot Eugen Aurel jurca.

55.	Vucova, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1895, 57 familii cu 
138 credincioşi, preot Sorin Galeriu.

PARACLISE MITROPOLITANE

Învierea Domnului, în curtea reședinței mitropolitane, Blv. C.D. 
Loga nr. 5-7

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și Sfântul Evanghelist Luca, în 
curtea Colegiului Național C.D. Loga, Blv. C.D. Loga nr. 37. Slujitor: 
preot Cristian Feraru

PREOŢI CU MISIUNE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Timişoara
La spitale: Cosmin Dan, Bogdan Neaga, Constantin Diboş, Vasile 
Cojocaru, Silviu Damşe, Dumitru Moșoarcă, Nicolae Zisu și Oliviu 
Crișan
La penitenciar: Dan Oancea 
La armată: col. Radu-Cosmin Bogdan
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La hipoacuzici: Eugen Bendariu
La Direcţia pentru protecţia copilului: Horia Rodean
La căminul pentru persoane vârstnice: Mihai Filip

Lugoj
La centrele de plasament: Traian Birăescu

Ciacova
La căminul de bătrâni: Gheorghe Florea

Gătaia
La spitalul de psihiatrie: Iulian Popa și Matei Codruţ

Jebel
La spitalul de psihiatrie: Ioan Vasile Cheregi

Găvojdia
La centrele de plasament: Radu Pamfil
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AşezăMiNte MONAHAle 

Mănăstirea Timişeni 
 (mănăstire de călugărițe, 41 vieţuitoare, viaţă de obşte)

Hram: „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul“ – 29 august
Adresa: comuna Şag, judeţul Timiş
Telefon: 0256/394885
Acces: Rutier: DN 59 Timişoara, spre Sud – com. Şag (14 km).
C.F.: Timişoara – Reşiţa, halta Timişeni
Stareţă: monahia stavroforă Casiana Şimon
Slujitori: arhim. Simeon Stana, pr. Marius Florescu, protos. Mihail 
Duma și pr. Nicolae Fiț 

Este ctitoria mitropolitului Vasile Lazarescu, din anul 1944. 
A fost înzestrată prin osteneala exarhului mănăstirilor din Banat din 
acea vreme, justinian Dalea. Serviciile religioase se oficiau la început 
în capela amenajată în interiorul imobilului. Desfiinţată în timpul 
regimului comunist, a fost reorganizată prin stăruinţa Mitropolitului 
dr. Nicolae Corneanu.

Prima biserică s-a construit între 1968–1972. Pictura a fost 
executată de Victor jurca din Lugoj, iar sfinţirea lăcaşului s-a făcut 
la 29 august 1972. Între timp s-a mai construit o clădire în care există 
stăreţia, trapeza şi o parte din chilii. După 1990 s-a dat în folosinţă un 
corp de clădire pentru pelerini.

În 2002 a început construcţia unei biserici noi, a cărei piatră 
de temelie s-a pus în 10 mai, de praznicul Izvorul Tămăduirii, de către 
Mitropolitul Nicolae Corneanu. Tot atunci s-a început construcţia unui 
nou corp administrativ, finalizat în anul 2011.



164

În ziua de 4 iulie 2009, mănăstirea a fost vizitată de Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel, aflat în vizită canonică în eparhia Timişoarei.

Biserica nouă a fost târnosită la data de 29 august 2012 de 
către P.S. Episcop-vicar Paisie Lugojanul.

În anul 2015 s-a început construcția unui nou corp administrativ 
în incinta mănăstirii, pe locul vechii bucătării.

Mănăstirea „Izvorul Miron“ 
(mănăstire de călugărițe, 5 vieţuitoare, viaţă de obşte)

Hram: „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul“ – 20 iulie şi „Izvorul 
Tămăduirii“ – vinerea din săptămâna Luminată
Adresa: sat Româneşti, comuna Tomeşti, judeţul Timiş
Telefon: 0256/334657
Acces: Rutier: DN 68 A Lugoj, Traian Vuia (21 km) – Făget (15 km) – 
Coşava (11 km), ramificaţie la dreapta, DL 108 spre Româneşti (5 km)
Stareţă: monahia Harisa Cruceanu
Slujitor: ierom. Marcu Borgovan

În anul 1910, episcopul Miron Cristea, viitorul patriarh, a făcut 
o vizită canonică în parohiile din aceste locuri şi sesizând frumuseţea 
peisajului, a hotărât zidirea unei mănăstiri pe locul numit „Balta caldă“. 
Temelia bisericii s-a pus în anul 1912, biserica zidindu-se prin dania 
episcopului Miron Cristea și a familiei Glava din Româneşti. A fost 
terminată în 1929 şi inaugurată în 1931. În 1980 au început lucrările 
de restaurare a acestui aşezământ, iar biserica a fost repictată, astfel că, 
la 20 iulie 1991, când se prăznuieşte şi hramul, a fost resfinţită.

După 1995 s-au efectuat ample lucrări de construcţie: un 
paraclis, trapeza, un corp de chilii, bibliotecă, spaţii de cazare, etc.

În 8 iunie 2003 s-a sfinţit noul paraclis cu hramul „Izvorul 
Tămăduirii“ prin Preasfinţitul Episcop Lucian al Caransebeşului, pe 
atunci  episcopvicar al eparhiei Timişoarei. La 20 iulie acelaşi an s-a 
târnosit paraclisul de vară, aflat în curtea aşezământului. 

Biserica veche a mănăstirii se află în faza de reconstrucţie. 
Începând cu anul 2015, la inițiativa Înaltpreasfințitului 
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Mitropolit Ioan, mănăstirea a primit destinație pentru călugărițe, 
fiind aduse aici câteva monahii din Episcopia Covasnei și Harghitei, 
împreună cu preotul lor duhovnic. 

Mănăstirea Săraca 
(mănăstire de călugări, 5 vieţuitori, viaţă de obşte)

Hram: „Schimbarea la Faţă“ – 6 august şi „Bunavestire“ – 25 
martie
Adresa: sat Şemlacu Mic, comuna Şemlacu Mare, judeţul Timiş
Telefon: 0256/410005
Acces: Rutier: DN 59 Timişoara, spre Sud – Voiteg (30 km), ramificaţie 
la dreapta, spre Gătaia (19,5 km) – ramificaţie la dreapta, DL spre 
Butin – Şemlacu Mic (21 km)
Stareţ: arhimandrit Climent Vântu
Slujitori: arhim. Climent Vântu și protos. Iov Crețu 

Mănăstirea Săraca este cea mai veche din eparhie, fapt pentru 
care macheta bisericii a fost inclusă în stema Arhiepiscopiei Timişoarei.

Originea mănăstirii nu se cunoaşte cu certitudine. După unii 
istorici, ar data din secolele XIII–XIV. un document papal din 1204 
arată limpede că în părțile Șemlacului existau numeroase mănăstiri 
„grecești“, adică ortodoxe și numai una catolică. Mai mult ca sigur, 
ca și construcție de lemn, această mănăstire de la Șemlac a ființat și 
în secolul al XII-lea. Structura ei din lemn va fi fost înlocuită ulterior 
cu alta de zid. Într-adevăr, cercetările arheologice au propus o datare a 
respectivului așezământ monahal în a doua jumătate a secolului XIV 
(cf. pr. prof. dr. Vasile Muntean).

Alţi cercetători, pornind de la vechiul strat de pictură, susţin 
că mănăstirea a fost zidită în secolele XVI–XVII. Din analiza 
documentelor istorice, reiese că între anii 1270–1271 mănăstirea 
desfăşura o bogată activitate. Informaţii suplimentare datează de la 
începutul secolului al XV-lea, când superiorul călugărilor franciscani 
raporta că mănăstirea este o apărătoare a „schismaticilor“, adică a 
ortodocşilor.
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În anul 1780, mănăstirea nemaiputând plăti dările către 
Coroană este scoasă la licitaţie şi cumpărată de familia Ostoici, care va 
folosi biserica pentru adăpostirea criptei familiale, până în anul 1934.

În 1865 mănăstirea se găsea în paragină. Între 1934–1939 se 
află sub oblăduirea Episcopiei Caransebeşului, iar mai târziu sub aceea 
a Arhiepiscopiei Timişoarei. Din 1948 şi până în 1987 a fost utilizată 
de parohia Şemlacu Mic. În anul 1987, la stăruinţa Mitropolitului dr. 
Nicolae Corneanu, şi-a redobândit statutul de mănăstire.

Aşezământul a fost complet restaurat şi aşezat în bună stare de 
funcţionare. În anul 1996 i s-a adăugat o clădire nouă pentru chilii. În 
anii din urmă s-au reconstruit din temelii stăreţia şi paraclisul de iarnă 
cu hramul „Bunavestire“, târnosit de către Preasfinţitul Episcop-vicar 
Paisie Lugojanul la data de 6 august 2007.

În ultimii ani la mănăstire s-au derulat unele lucrări de 
construcție: trapeză, spații de cazare, ș.a.

Mănăstirea Cebza 
(mănăstire de călugăriţe, 20 vieţuitoare, viaţă de obşte)

Hram: „Înălţarea Sfintei Cruci“ – 14 septembrie
Adresa: sat Cebza, oraşul Ciacova, judeţul Timiş
Acces: Rutier: DN 59 (E 94) Timişoara, spre Sud – jebel (18 km) – 
ramificaţie la dreapta, DL spre Sud-Vest – Ciacova (9 km) – Cebza (7 km) 
Stareţă: monahia Eufimia Ciocloda
Slujitor: protos. Serafim Grozăvescu

Despre timpul când s-a construit biserica mănăstirii, aflată 
azi în mijlocul cimitirului parohial şi despre călugării care au vieţuit 
aici nu se ştiu prea multe. Primele informaţii se află în istoriografia 
străină care vorbeşte de existenţa unui vechi locaş de închinare şi de 
izvorul aflat sub altarul bisericii, considerat de credincioşi ca având 
puteri vindecătoare. Tradiţia atribuie bisericii mănăstireşti de la Cebza 
origini mult anterioare secolului al XVIII-lea, actuala construcţie fiind 
continuatoarea mai multor înaintaşe, care au fost ridicate pe locul 
celei de astăzi. Sub denumirea de „mănăstire“, la Cebza găsim unele 
însemnări pe cărţile vechi bisericeşti. Astfel pe fila unui Antologhion 
este următoarea însemnare: „Biserica s-a zidit la 1758 cu turn de 
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lemn“, amintind şi de înnoirile care s-au făcut în 1780 şi 1815. Pe fila 
manuscrisului unei Evanghelii găsim scris cu cirilică următoarele: „În 
curgerea anului 1850 s-au acoperit mănăstirea cu cheltuiala bisericii 
prin rânduiala tutorilor (epitropilor) Vitu Chirică şi Păun Tradii, iar 
preoţii Trăilă Musteţ, Andrei Olariu, Ioan Petrovici şi Grigorie Petcu 
capelan…“. O altă însemnare spune: „Spre aducerea aminte. În 
curgerea anului 1882 s-au acoperit sfânta mănăstire cu şindrilă de nou 
cu cheltuiala bisericii prin preotul Alexandru Bugariu şi George Treta 
chinez (primar) şi Simion Treta ca tutore la sfânta mănăstire“.

Biserica veche, monument istoric, aflată actualmente în 
cimitirul satului, purtând hramul „Înălţarea Sfintei Cruci“, este 
construită din lemn, în formă dreptunghiulară, fiind de o simplitate 
impresionantă, având fundaţia din cărămidă, iar pereţii din bârne de 
stejar, peste care s-a aplicat tencuială şi acoperişul din şindrilă.

La stăruinţa vrednicului de pomenire Mitropolit Nicolae 
Corneanu, în anul 1996 s-a reactivat acest vechi aşezământ monahal 
pentru călugăriţe. Slujbele se oficiază acum în biserica din incinta 
corpului nou de clădire, finalizat în anul 2006. Se mai află în 
construcţie o parte din incinta mănăstirească constând din: trapeză, 
chilii, dependinţe ş.a.

Mănăstirea Petroasa Mare 
(mănăstire de călugări, 5 vieţuitori, viaţă de obşte)

Hram: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ – 8 noiembrie
Adresa: sat Petroasa Mare nr. 321, comuna Victor Vlad Delamarina, 
judeţul Timiş
Acces: Rutier: DL 136 Lugoj – Herendeşti – Petroasa Mare (6 km)
Stareţ: ieromonah Ştefan Mateş,
Slujitori: ierom. Ștefan Mateș, ierom. Teodor Hotea și ierod. Iacov 
Mohaupt

Aşezământul a fost ctitorit de monahia Mihaela şi nepotul 
acesteia, Constantin Drădean, care au cumpărat un teren proprietate 
personală la marginea satului. În 1995 Consiliul Eparhial aprobă 
înfiinţarea mănăstirii, cu destinaţie pentru călugări. La 22 februarie 
1996 s-a obţinut aprobarea Sfântului Sinod. În acelaşi an au început 
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lucrările de construcţie, iar sfinţirea noului aşezământ monahal s-a 
făcut de către P.S. Episcop Lucian al Caransebeşului, pe vremea aceea 
episcop-vicar la Timişoara, la 26 august 2001, când erau deja finalizate 
parţial biserica şi corpul de chilii. În fază de finisare se află biserica şi 
corpul principal de clădire al aşezământului.

Mănăstirea Fârdea 
(mănăstire de călugăriţe, 16 vieţuitoare, viaţă de obşte)

Hram: „Adormirea Maicii Domnului“ – 15 august şi „Sfânta 
Cuvioasă Paraschiva“ – 14 octombrie
Adresa: comuna Fârdea, judeţul Timiş
Telefon: 0256/335473
Acces: Rutier: DN 68A Lugoj–Făget–Deva, din Traian Vuia (21 km) 
ramificaţie la dreapta Dj 681A spre Surducu Mic – Fârdea (11 km).
Stareţă: monahia Antonia Sfrijan
Slujitori: ierom. Maxim Anton

A fost înfiinţată în anul 2001 cu binecuvântarea Mitropolitului 
Nicolae Corneanu, mai întâi ca schit. Piatra de temelie s-a pus de către 
P.S. Episcop Lucian al Caransebeşului, pe vremea aceea episcop-vicar 
al eparhiei Timişoarei, la 12 august 2001. Este aşezată în vecinătatea 
lacului de acumulare Surduc. Serviciile religioase se oficiază în 
biserica nou construită şi sfinţită la 12 octombrie 2003. În anul 2004 
au fost finalizate lucrările la chilii, aşezate sub formă de căsuţe de jur 
împrejurul bisericii, precum şi turnul clopotniţă. În ultimii ani s-au 
construit corpul principal de chilii şi stăreţia. 

În atelierele de croitorie şi broderie se confecţionează veşminte 
clericale, acoperăminte pentru biserică, prapori, epitafe ş.a.

Mănăstirea Luncanii de Sus 
(mănăstire de călugăriţe, 5 vieţuitoare, viaţă de obşte)

Hram: „Acoperământul Maicii Domnului“ – 1 octombrie şi 
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ – 21 mai
Adresa: sat Luncanii de Sus, comuna Tomeşti, judeţul Timiş
Acces: Rutier: DN 68A Lugoj, spre est Traian Vuia – Făget (13 km) 
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– Coşava (11 km), ramificaţie spre dreapta DL Româneşti – Tomeşti – 
Luncanii de jos (16 km), apoi ramificație dreapta
Stareţă: monahia stavroforă Filoteea Nistor

A fost înfiinţată în anul 2001 cu binecuvântarea Arhiepiscopului 
și Mitropolitului Nicolae Corneanu, mai întâi ca schit. Piatra de temelie 
s-a pus de către P.S. Episcop Lucian al Caransebeşului, pe vremea când 
era episcop vicar la Timişoara, la 12 august 2001. Biserica, la fel ca 
întreg aşezământul, este din lemn şi impresionează prin dimensiunile 
sale. Alte lucrări de construcţie s-au desfăşurat între anii 2001–2006. 
Mănăstirea are şi o gospodărie proprie. un corp administrativ s-a 
finalizat în cursul anului 2015. La 1 octombrie 2015 Înaltpreasfințitul 
Mitropolit Ioan a sfințit troița aflată la intrarea pe drumul ce urcă spre 
mănăstire, dinspre șoseaua Valea lui Liman – Luncanii de jos. 

Mănăstirea Morisena 
(mănăstire de călugăriţe, 14 vieţuitoare, viaţă de obşte)

Hram: „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul“ – 24 iunie
Adresa: comuna Cenad, judeţul Timiş
Acces: DN6 Timişoara–Sânnicolau Mare–Cenad, 75 km N de 
Timişoara, se află la hotarul comunei Cenad şi se vede de pe şosea.
Stareţă: monahia Ştefania Fronea
Slujitor: ierom. Matei Hădărig

A fost înfiinţată în anul 2003, pe temeiul faptului că la Cenad 
(vechea Morisena) exista în jurul anului 1002 o mănăstire de călugări 
răsăriteni, una dintre cele mai vechi atestată documentar pe teritoriul 
ţării noastre. S-a considerat că prezenţa unui locaş monahal în această 
parte a eparhiei ar contribui la revigorarea vieţii bisericeşti.

La 24 iunie 2005 s-a târnosit biserica prin P.S. Episcop-vicar 
Lucian Lugojanul. Tot atunci s-au binecuvântat corpul de clădire şi 
paraclisul de vară, toate construite în plin câmp, pe un teren arabil, 
altădată. 

Începând cu anul 2015, la mănăstirea Morisena este în con-
strucţie un nou paraclis.
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Mănăstirea Dobreşti  
(mănăstire de călugări, 4 vieţuitori, viaţă de obşte)

Hram: „Sfânta Cuvioasă Paraschiva“ – 14 octombrie, „Sf. Prooroc 
Ilie Tesviteanul“ – 20 iulie şi „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare“ – 
2 iulie
Adresa: sat Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş
Telefon: 0256/333199
Acces: rutier:
Varianta I: E 70 Timişoara–Lugoj, la intrare în Coştei ramificaţie la stân-
ga, DL 85 Balinţ–Bara, ramificaţie la dreapta spre Lăpuşnic–Dobreşti
Varianta II: DN 68A Făget–Lugoj, ramificaţie la dreapta spre Mănăştur, 
spre Bethausen pe Dj 609B, ramificaţie la dreapta, Cladova–Ohaba 
Lungă, ramificaţie spre Dobreşti
Stareţ: protosinghel Matei Buliga
Slujitori: protos. Matei Buliga, ierom. Grichentie Costea și ierod. 
Pantelimon Chirilă

S-a înfiinţat în anul 2003, la iniţiativa şi cu stăruinţa Preaferi-
citului Părinte dr. Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, la acea vreme mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, originar din 
Dobreşti, care a achiziţionat un teren pentru construcţia aşezământului. 

În prezent, obştea monahilor locuieşte într-o casă din sat care a 
fost achiziţionată în anul 2003, împreună cu câteva grădini.

La 23 octombrie 2005, cu binecuvântarea Chiriarhul locului, 
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi P.S. Episcop-vicar 
Lucian Lugojanul de la Arhiepiscopia Timişoarei, împreună cu mai 
mulţi preoţi şi diaconi au sfinţit locul pe care se va construi biserica, 
aşezând piatra de temelie.

La 6 iulie 2009 Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vizitat, 
pentru prima dată în această calitate, mănăstirea de la Dobreşti.

Demisolul noii biserici s-a dat în folosinţă la data de 14 octombrie 
2010, după sfinţirea oficiată de către Preasfinţitul Episcop Lucian al 
Caransebeşului şi Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul.

Biserica mănăstirii este în stadiu de finisare. La 2 iulie 2013 
s-a sfințit crucea principală de pe biserica mănăstirii, prin P.S. Episcop-
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vicar Paisie Lugojanul, iar la 11 octombrie 2015 și celelalte cruci, tot 
prin Preasfințitul Episcop-vicar Paisie. 

Mănăstirea Partoş 
(mănăstire de călugări, 3 vieţuitori, viaţă de obşte)

Hramuri: „Înălţarea Sfintei Cruci“ (14 septembrie) şi „Sfântul 
Iosif cel Nou de la Partoş“ (15 septembrie)
Adresa: sat Partoş, com. Banloc, jud. Timiş
Telefon/fax: 0256/417491
Email: contact@partos.ro
Acces rutier: DN 59 Timişoara–Moraviţa, DN 59B Deta–Banloc, Dj 
184 Banloc–Partoş. Se află la 57,5 km de Timişoara şi 14 km de Deta.
Stareţ: ieromonah Varlaam Almăjanu

Conform cercetătoarei Luminița Munteanu-Dumitriu, Partoșul 
s-a zidit la începutul secolului al XV-lea (vol. „Itinerare arheologice 
bănățene“). Cea mai veche menţiune documentară ce ne este cunoscută 
despre acest aşezământ monahicesc datează din 1571, după 19 ani de la 
ocuparea Banatului de către turci, când ieromonahul Laurenţiu, aflat în 
drum spre Braşov şi Alba Iulia, zăboveşte timp mai îndelungat aici şi 
face danie o tipăritură din 1562.

Harta austriacă a Banatului din 1723 înfăţişează mănăstirea ca 
izolată, înconjurată de păduri întinse şi de mlaştini. Trecuse deci prin cei 
164 ani de stăpânire otomană şi peste luptele ce sau succedat în acest răs-
timp, când sau nimicit o mare parte din documentele şi cărţile pe care lea 
avut, ca apoi din ce a mai rămas, să se înstrăineze, după desfiinţare. Loc 
sfinţit prin faptele şi moaştele Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş, spre 
care se îndreaptă pelerinul din Timişoara, în 1749, cerând ocrotirea în 
lunga călătorie până la Ierusalim şi unde Marcu Muţiu zideşte în 1750 
frumoasa biserică, mănăstirea îşi va continua misiunea de apărătoare a 
Ortodoxiei. 

În iarna grea a anului 1777, cum spun scrisorile vremii, călugă-
rii pleacă îndureraţi că lasă fără veghe mormântul ce adăpostea moaştele 
Sfântului Iosif. După patru ani de la desfiinţare, în 1782, protopopul Ioan 
Şuboni, ca prinos de recunoştinţă, lasă unui bun meşter să zugrăvească, 
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se pare, după o icoană dispărută, chipul Sfântului Iosif ce se păstrează şi 
astăzi. În zilele noastre, mănăstirea îşi prăznuieşte hramul în ziua Înăl-
ţării Cinstitei Cruci, când credincioşii vin ca odinioară săşi întărească 
sufletele, deşi vechiul hram este la Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

În anul 1944, sub îngrijirea Centrului eparhial, mănăstirea a 
fost reactivată, aşezânduse aici călugăriţe. În anii comunismului viaţa 
monahală de aici a fost întreruptă, locul fiind luat de parohia Partoş. 
Între anii 1955– 1956 se efectuează săpături în interiorul bisericii vechi. 
În anul 1956 moaştele Sfântului Iosif cel Nou sunt scoase din mormânt 
şi duse la catedrala mitropolitană în vederea canonizării oficiale, unde 
se află şi astăzi.

La 6 martie 2008, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, 
întrunit sub preşedinţia Mitropolitului Nicolae al Banatului, a hotărât, 
pe baza propunerii Consiliului Eparhial, reînfiinţarea mănăstirii Partoş, 
cu destinaţie pentru călugări.

După ce mănăstirea a fost reînfiinţată, sau executat importante 
lucrări de renovare şi întreţinere a interiorului celor două biserici şi a 
întregii incinte. 

La 8 noiembrie 2012 s-a dat în folosinţă „Casa Regina Elisabeta”, 
aflată în vecinătatea aşezământului, care cuprinde o colecţie muzeală şi 
o bibliotecă bogată. 

În cursul anului 2015 s-a asfaltat drumul de la Banloc la Partoș 
și au început lucrările de construcție a unui nou corp administrativ.

Schitul Ierşnic 
(schit de călugăriţe, în curs de organizare)

Hram: „Sfânta Treime“ – a doua zi de Rusalii
Adresa: sat Ierşnic, comuna Ohaba Lungă, judeţul Timiş
Acces rutier: drumul E70 Timişoara–Lugoj, ramificaţie la stânga pe 
drumul 609B Coştei–Balinţ–Bethausen, apoi ramificaţie stânga pe 
drumul 609 Bethausen–Cladova–Ierşnic
Stareţă: monahia Marina Fecioru

Este ctitoria credinciosului Aurel Filip din localitatea Ierşnic, 
care influenţat de personalitatea Părintelui Arsenie Boca, a dorit să 
înalţe o mănăstire.
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Anul 1996 a reprezentat un început de drum în edificarea 
aşezământului monahal de la Ierşnic, când, „Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru din 13–14 februarie 1996, luând 
în examinare adresa Arhiepiscopiei Timişoarei nr. 229C/1995 cu 
recomandarea înfiinţării unei mănăstiri pentru călugări, în apropierea 
localităţii Ierşnic Cladova, jud. Timiş; din documentaţie rezultând că 
mănăstirea ar urma să fie construită din iniţiativa credinciosului Aurel 
Filip din Lugoj, care deţine 2 ha de teren, materiale de construcţie, 
beneficiind şi de sprijinul credincioşilor...; în temeiul prevederilor art. 8 
din Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale, conform căruia 
«înfiinţarea sau desfiinţarea unei mănăstiri se aprobă de către Sfântul 
Sinod la propunerea Chiriarhului locului»; la propunerea Comisiei 
pentru doctrină, viaţa religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod 
a hotărât: aprobă înfiinţarea unei mănăstiri în apropierea localităţii 
IerşnicCladova, jud. Timiş, cu destinaţia pentru călugări, urmând a 
se organiza şi funcţiona potrivit rânduielilor tradiţionale bisericeşti, 
subordonată canonic şi administrativ Arhiepiscopiei Timişoarei“.

Sinodul Mitropolitan, întrunit în şedinţa de lucru din 18 noiembrie 
2010, decide ca, până la dezvoltarea obştii monahale corespunzătoare 
pentru statutul de mănăstire, să se organizeze şi să funcţioneze ca schit 
de monahii, dependent de mănăstirea Timişeni.
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CRONiCA ANUlUi 2015

HIROTONII

Întru preot

1. Sebastian Petru Drăgan – Coșteiu de Sus
2. Lucrețiu Rusu – Ohaba Română
3. Claudiu Vasile Subescu – Criciova
4. Daniel Cristian Rujoni – Tapia
5. Gabriel Marineasa – Comeat
6. Ștefan Mareniuc – Stamora Română
7. Valentin Birău – Chizătău
8. Ionuț Sebastian Bogdan – Sinersig
9. Andrei Sebastian Petrescu – Percosova
10. Andrei Chiriliuc – Babșa
11. Marcel Moclinda – Șipet
12. Damian Griguța – Gherman
13. Florin Avram – Visag 

HIROTESII

Întru iconom stavrofor

1.	 Marius Podereu – Iecea Mare
2.	 Gheorghe Băra – Igriș 
3.	 diacon Timotei Anișorac – Centrul eparhial
4.	 Aurel Văcărescu - Gottlob
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Întru iconom

1.    Ioan Sălvan – Folea 
2.    Maxim Florian – Icloda 

Preoţi pensionaţi

1. Vasile Dărăbanțu - Babșa
2. Mihai Sidei – Învierea Domnului Lugoj
3. Ioan Covaci – Învierea Domnului Lugoj
4. Trăilă Gherga – Timișoara Zona Dacia
5. Dimitrie Cornean – Zgribești 
6. Iosif Ciocloda – Timișoara Fratelia
7. Gheorghe Sutac – protopop Sânnicolau Mare
8. Iosif David – Învierea Domnului Lugoj
9. Constantin Pavel – Timișoara Zona Soarelui Sud
10. Ioan Budulan – jimbolia 
11. Adam Rugaci – Gătaia 
12. Liviu Negoiță – Timișoara Sfântul Arhidiacon Ștefan 

PREOŢI DECEDAŢI

Pensionaţi

1.    Augustus Butaș 
2.    Nicolae jebelean 
3.    Virgil Cardăș 
4.    Viorel Ionel Burdan 
5.    Victor Titus Brândușoni 
6.    Iova Șimianțu

Activi

Vasile Sbera – Albina 



Actualitatea educării  
religioase ortodoxe
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CRâMPeie diN tiNeReŢeA şi edUCAŢiA  
sFiNŢilOR tRei ieRARHi 

Protopop dr. Ioan Bude

Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie din Nazianz şi 
Ioan Gură de Aur sunt cunoscuţi în viaţa bisericească, în Teologia şi 
imnologia creştină, ca „troiţă“ sau „treime de arhierei“, ca trei luceferi 
cu strălucire deosebită în pantheonul sfinţeniei ortodoxe, fiind veneraţi 
şi pomeniţi în calendare şi în cult, an de an, în ziua de 30 ianuarie.

Pe plan teologic, bisericesc şi educativ, rolul lor este 
incontestabil covârşitor, iar exemplul lor personal este mereu actual 
şi cu valoare de etalon pentru întreaga creştinătate, dar mai cu seamă 
pentru tinerii care se pregătesc să intre în viaţă devenind profesori, 
oameni de cultură, preoţi sau educatori religioşi ai societăţii noastre 
de astăzi.

De aceea, am socotit necesar şi util ca, în cele ce urmează, să 
evoc perioada de timp în care ei şi-au făcut studiile, cum şi-au petrecut 
tinereţea şi cum şi-au desăvârşit pregătirea şcolară, pentru că ei înşişi 
au fost elevi şi studenţi.

Ceea ce ne determină să-i studiem şi să-i cinstim sinoptic, 
este faptul că toţi trei aparţin unor provincii ale Asiei Mici: Vasile 
şi Grigorie Capadociei, iar Ioan Siriei şi toţi trei au trăit în veacul 
al IV-lea, numit „veacul de aur“ (Vasile este născut în anul 329-330; 
Grigorie între 329-331, iar Ioan în anul 354).

Sfinţii Vasile şi Grigorie, fiind născuţi în aceeaşi provincie 
şi cam în acelaşi timp, îşi vor petrece copilăria şi tinereţea aproape 
împreună, devenind la un moment dat prieteni nedespărţiţi, pe când 
Ioan, mai tânăr şi din altă provincie, se va dezvolta independent de 
ceilalţi, însă în aceeaşi atmosferă şi având aceiaşi profesori, iar mai 
apoi, în viaţă, în ogorul lui Hristos, să se întâlnească toţi trei şi să-şi 
dea mâna conlucrând.

Toţi trei proveneau din familii venerabile, cu părinţi şi mai ales 
cu mame ale căror nume au devenit celebre: Emilia, mama Sfântului 
Vasile, Nona, mama Sfântului Grigorie şi Antusa, mama Sfântului 
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Ioan. Toţi trei şi-au început educaţia în familie, sub îndrumarea 
părinţilor, care i-au învăţat să-L cinstească pe Dumnezeu, să-L urmeze 
pe Hristos, să frecventeze biserica şi să citească Sfânta Scriptură.

Crescând, în mod firesc s-a pus problema trimiterii viitorilor 
Sfinţi Trei  Ierarhi la şcoală. Numai că şcoli creştine și bune erau 
puţine, iar celebrele şcoli catehetice din Alexandria, Antiohia şi 
Cezareea Palestinei erau în declin.

Aşa se face că în general, tinerii creştini mai răsăriţi, care 
manifestau însuşiri deosebite, ajungeau să-şi facă ucenicia în şcoli 
încă păgâne şi pe lângă profesori păgâni. De aceea, atât Vasile cât 
şi Grigorie ajunseseră să se iniţieze în tainele elocinţei la Cezareea 
Capadociei, „metropola discursurilor“. Aici s-au întâlnit ei pentru 
prima dată şi au pus bazele unei prietenii care va dura o viaţă.

Vasile s-a impus de la început atât colegilor, cât şi profesorilor. 
Sfântul Grigorie va spune mai târziu că Vasile îi egala pe profesori 
şi-i depăşea pe colegi în tot soiul de ştiinţe. El dobândise un prestigiu 
deosebit „atât în faţa oamenilor din popor, cât şi în faţa mai marilor 
cetăţii. Îşi însuşise o ştiinţă mai mare ca vârsta sa şi avea o statornicie 
de caracter mai mare ca ştiinţa ce poseda. Era retor între retori, chiar 
înainte de a se sui la tribuna de conferenţiar. Era filosof între filosofi, 
chiar înainte de sistemele filosofice. Pentru creştini el era preot chiar 
înainte de preoţie” (Sfântul Grigorie din Nazianz, Cuvântare funebră 
în onoarea lui Vasile cel Mare, 13 (trad. pr. N. Donos, Sfântul Grigorie 
de Nazianz: Apologia şi Elogiul Sfântului Vasile, Huşi, 1931, p. 131), 
cf. pr. prof. I. G. Coman, Studiile universitare ale Părinţilor capadocieni, 
în rev. „Studii Teologice“, seria II an. VII, nr. 9-10, nov.-dec. 1955, 
pp. 534-536).

Cele acum arătate cu privire la Sfântul Vasile, se potrivesc în 
aceeaşi măsură şi Sfântului Grigorie. Aceşti doi colegi şi prieteni se 
vor despărţi însă curând, căci Vasile se va duce la Bizanţ, capitala 
Răsăritului, vestită prin sofişti şi filosofi desăvârşiţi, de la care va 
dobândi o și mai solidă instrucţie în toate domeniile, pe când Grigorie 
va prefera Cezareea Palestinei, unde funcţiona încă celebra şcoală 
catehetică, creată cu un secol înainte de către Origen. Însă prea multă 
vreme, n-a stat aici, fiind atras de Alexandria, alt centru cultural al 
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antichităţii, unde fratele său Chesarie studia medicina.
După câtva timp, tinerii Vasile şi Grigorie se vor întâlni iar, dar 

de astă dată la Atena, unde vor petrece cea mai îndelungată perioadă 
de studii. Grigorie a ajuns primul aici, prin anul 350, având în jur de 
20 de ani, iar Vasile a sosit şi el, după aproximativ un 1 an. Ambii au 
venit în „patria înţelepciunii“, „mânaţi de o straşnică sete de ştiinţă“, 
aşa cum preciza Grigorie în „cuvântarea funebră în onoarea lui Vasile 
cel Mare“, din care am citat şi mai înainte.

În legătură cu viaţa studenţească de la Atena, mai exact cu 
moravurile şi riturile universitare de atunci, Sfântul Grigorie ne-a 
lăsat o interesantă şi vie descriere. Potrivit celor relatate de el, în acea 
vreme şi, ca dealtfel, întotdeauna, elevii şi studenţii nu excelau toţi 
prin disciplină şi virtute. Spiritul democratic care caracteriza Atena 
era greşit înţeles de tinerii care-1 practicau într-o manieră negativă, 
libertină, sub influenţele unei culturi păgâne muribunde şi ale unei 
morale politeiste decadente. Mulţi dintre ei, indiferent de originea 
lor şi de educaţia primită acasă, se dedau la neorânduieli, lăsând frâu 
liber celor mai nepotrivite porniri. Astfel, în funcţie de simpatia ori 
antipatia ce o arătau magiştrilor lor, ei se constituiau în grupuri care se 
ridicau unul împotriva celuilalt, iar dacă nu le plăcea o materie sau un 
profesor, le cereau înlăturarea sau recurgeau la boicot, sau şi mai rău, 
aceleaşi grupuri atacau oraşe, drumuri, porturi, munţi, pustiuri, nu doar 
în jurul Atenei, ci aproape în tot cuprinsul Greciei. Din cauza acestor 
apucături, împăratul justinian a promulgat chiar o lege specială, prin 
care a interzis toate obiceiurile năstruşnicilor discipoli ai şcolilor de 
odinioară.

Oricum, aşa-zisele rituri de iniţiere în viaţa studenţească 
ateniană, excelau majoritatea, printr-un aspect comic, de distracţie 
pe socoteala novicilor, aşa încât deşi neacceptate de Sfântul Grigorie, 
el le tratează cu suficientă indulgenţă şi înţelegere. E de presupus că 
le-a experimentat chiar el însuşi, dar ajuns la Atena înaintea Sfântului 
Vasile, a făcut tot posibilul să-l scutească pe prietenul său de aşa ceva, 
cunoscând sobrietatea şi seriozitatea acestuia.

Evident însă, şcoala nu se reduce doar la atât. La Atena, pe 
lângă glumeţi şi neserioşi, erau profesori vestiţi, studenţi silitori şi 
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preocupări intelectuale superioare.
Chiar dacă profesorii nu vor fi fost de talia unora ca cei ce 

au ilustrat şcolile catehetice, cum a fost Origen, pe care discipolul 
său Grigorie Taumaturgul (+ cca 270), aproape că-l divinizează 
în al său „Cuvânt de mulţumire către Origen“, erau totuşi erudiţi şi 
buni îndrumători în cele ale culturii generale. Întotdeauna când îi 
pomeneşte, Sfântul Grigorie le adresează un cald elogiu. Ce predau 
aceşti profesori?

Ciclul de cunoştinţe denumit „enkýklikos paidéia“ cuprindea 
materiile legate de muzică, calcul, geometrie, iar cel care şi le însuşea 
ajungea să fie pregătit pentru viaţă. Acest ciclu va primi ulterior 
denumirea de „artes liberales“, cu două etape: trivium (gramatica, 
retorica şi dialectica) şi quadrivium (aritmetica, geometria, astronomia 
şi muzica). Tot de la Sfântul Grigorie aflăm disciplinele în care s-a 
iniţiat el şi cu prietenul său, Sfântul Vasile; la Atena: gramatica, 
adică „ştiinţa care ne învaţă a vorbi corect, regulile povestirii, legile 
metricii şi ale poeziei“; filosofía, „atât cea practică (asceza), cât şi cea 
speculativă, care ne învaţă argumentarea logică şi arta combaterii 
numită dialectica“: astronomia; geometria; matematica; medicina, „însă 
nu din latura ei practică, ci mai mult din latura principială, întrucât 
vine în legătură cu filosofia (asceza)“ şi morala.

Ambii viitori ierarhi au ajuns curând, datorită conştiinciozităţii 
lor la studiu, renumiţi printre ceilalţi tineri, numele lor depăşind chiar 
hotarele Greciei. Prietenoşi cu toţi colegii, ei au evitat însă pe cât le-a 
fost posibil pe cei dezordonaţi şi certăreţi, pe petrecăreţi, preferând în 
schimb pe cei silitori şi virtuoşi, potrivit principiului creştin, enunţat 
de Sfântul Apostol Pavel în I Corinteni 15,33: „Nu vă lăsaţi înşelaţi.
Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune!“ Pentru cei doi prieteni, acest 
principiu a devenit o normă de conduită, aşa cum notează Sfântul 
Grigorie: „Fiecare om are o poreclă, fie moştenită de la părinţi, fie 
căpătată după faptele sau ocupaţia lui; pentru noi lucrul şi numele cel 
mai de seamă era să fim şi să ne numească ceilalţi creştini“.

Este admirabil acest mod matur de gândire şi comportament 
al celor doi tineri prieteni, Grigorie şi Vasile care, într-un oraş încă 
păgân şi dominat de o morală idolatră, s-au păstrat curaţi sufleteşte 
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şi trupeşte, ştiind să culeagă de la şcoala pe care au frecventat-o doar 
ceea ce a contribuit la formarea lor creştină. Câte vor fi fost ispitele 
ce-i înconjurau, deducem din faptul că printre colegii lor s-a aflat la un 
moment dat şi pentru scurt timp, chiar Iulian, viitorul împărat apostat, 
care va deveni unul dintre cei mai aprigi susţinători ai păgânismului, 
luptând cu posibilităţile oferite de calitatea sa imperială pentru 
restaurarea vechii religii idolatre. Asemenea lui Iulian, vor fi fost 
desigur și alţii, ataşaţi unor tradiţii care, puse sub semnul marilor genii 
ale antichităţii, puteau seduce, ori chiar numai influenţa pe cei mai 
slab consolidaţi în virtute.  

Se cuvine să mai adăugăm şi faptul că tinerii care au studiat 
la Atena în secolul IV ştiau să-şi ofere momente de destindere, 
legând trainice şi frumoase prietenii în cadrul unor asociaţii în care 
se organizau. Tot Sfântul Grigorie ne informează despre „o societate, 
nu de dispreţuit, organizată şi condusă de Vasile“. Potrivit afirmaţiilor 
unui alt comentator, specialist în Patrologie, în asemenea „societăţi“ 
sau „fratrii“, „studenţii se cunoşteau mai deaproape unii pe alţii, se 
puteau aprecia mai  just şi erau în măsură să folosească şi să promoveze 
bunele deprinderi pe care le  vedeau la cei mai buni dintre ei, tot aşa 
cum se putea învăţa şi contrariul, dacă în aceste grupări se strecurau 
şi elemente rele“.

Am încercat până acum să ilustrăm modul și mediul în care au 
studiat Sfinţii Grigorie din Nazianz şi Vasile cel Mare, primii doi dintre 
cei Trei Ierarhi. Mai departe, ne vom referi, pe scurt, la pregătirea 
şcolară a celui de al treilea, Sfântul loan, care a primit numele de 
„Hrisostom“ sau „Gură de Aur“.

El s-a născut în anul 354, adică la 24 de ani după Sfinţii Grigorie 
şi Vasile, cam pe când aceştia îşi desăvârşeau studiile la Atena, sau 
mai corect spus, chiar când aceştia şi le-au isprăvit. Aşa cum deja am 
afirmat, Ioan a beneficiat de o aleasă educaţie din partea mamei sale 
Antusa. Studiile propriu-zise şi le va face în Antiohia, învăţând cu 
celebrul Libaniu, acelaşi profesor cu care au studiat retorica şi Sfinţii 
Grigorie şi Vasile, iar cu Andragaţiu, filosofia. Calităţile tânărului Ioan 
şi succesele dobândite 1a învăţătură i-au creat o deosebită faimă şi i-au 
atras stima tuturor. Lăsând în urmă pe toţi colegii, dintre care amintim 
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pe Teodor, viitorul episcop al Mopsuestiei (+ 428) și pe Maxim, 
viitorul episcop al Seleuciei, Ioan şi-a atras admiraţia şi încrederea lui 
Libaniu, despre care se spune că pe patul de moarte fiind şi întrebat 
pe cine anume va lăsa urmaş, ar fi răspuns: „Pe Ioan, dacă nu l-ar fi 
furat creştinii“. Atari cuvinte venite din partea unuia dintre oamenii 
cei mai culţi ai vremii, reprezintă recunoaşterea supremă a unor merite 
intelectuale de nimeni egalate.

La Antiohia, întocmai înaintaşilor săi Grigorie şi Vasile, Ioan 
a studiat cu profesori păgâni artele liberale, îndeosebi retorica şi 
filosofia. unele afirmaţii că ar fi studiat şi la Atena, sunt neîntemeiate. 
La vârsta de 18 ani, Ioan s-a despărţit de profesorii săi profani şi s-a 
ataşat de episcopul Meletie al Antiohiei, moment care coincide cu 
începutul perioadei sale monastice şi eclesiastice, între anii 372-375.

Deşi Sfântul Ioan Gură de Aur nu şi-a prelungit multă vreme 
educaţia făcută în şcoală, amintirea anilor când a fost elev şi student 
o va păstra mereu vie în conştiința sa, fapt care îl va face ca ulterior, 
în multe din scrierile sale, să revină cu insistență asupra problemelor 
legate de educaţia copiilor şi a tinerilor. De pildă, în minunatul său 
tratat Despre slava deşartă şi cum trebuie să crească părinţii pe copii, 
el arată că educaţia este o datorie fundamentală faţă de om şi îndeosebi 
faţă de copil, pentru că sufletul copilului e fragil şi i se pot da, ca 
boabelor de mărgăritar, orice modelări şi orice formă şi că, odată 
imprimată această formă, e cu neputinţă sau foarte greu să i se dea o 
alta.

În această privinţă, creştinismul, prin Sfinţii Părinţi capadocieni 
şi prin Sfântul Ioan Gură de Aur, continua de fapt concepţia elenică, 
potrivit căreia, în viaţa omului importanţa primă, medie şi ultimă o are 
educaţia bună şi chibzuită, aprofundată prin studiu. Numai pe această 
cale - afirma şi Plutarh - se poate ajunge la virtute şi fericire. „Celelalte 
bunuri - spune el - sunt omeneşti şi mici şi nu merită strădania după 
ele. Nobleţea naşterii e un bine, dar el aparţine strămoşilor. Bogăţia e 
un lucru de cinste, dar ea e o achiziţie a norocului... Gloria e un lucru 
venerabil, dar nesigur. Frumuseţea e un lucru foarte disputat, dar de 
scurtă durată. Sănătatea e un lucru preţios, dar schimbător. Puterea 
(fizică - n.n.) e un lucru de laudă şi vrednic de dorit dar se lasă uşor 



183

prinsă de boală şi de bătrâneţe. Şi apoi, ce înseamnă puterea trupului 
omenesc în comparaţie cu puterea animalelor, îndeosebi cu aceea a 
elefantului, a taurului şi a leului? Numai educaţia şi cultura sunt lucruri 
nemuritoare şi dumnezeieşti. Educaţia se adresează tuturor elementelor 
fiinţei umane, cu osebire minţii. Mintea nu poate fi luată de soartă ca 
bogăţia, nu poate fi ofensată de bătrâneţe. Numai mintea, îmbătrânind, 
de fapt întinereşte“ (Despre educaţia copiilor, 8, p. 6, după pr. prof. Ioan 
G. Coman, Frumuseţile iubirii de oameni în spiritualitatea patristică, 
Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1988, pp. 51-52).

Tot ce am arătat până aici pune în lumină faptul că Sfinţii Trei 
Ierarhi şi-au însuşit o cultură temeinică şi o educaţie aleasă, profitând 
la maximum de perioada pe care au petrecut-o în preajma dascălilor 
lor pe care i-au găsit atât în şcolile renumite ale timpului, cât şi la 
bisericile unde oficiau preoţi şi ierarhi de înaltă ţinută morală.

Împrejurările în care şi-au făcut ei studiile sunt, evident, altele 
decât cele de azi, dar exemplul lor rămâne mereu valabil. Printre păgâni, 
ca şi printre creştini, ei au fost elevi şi studenţi model, îmbinând într-
un chip minunat râvna de la carte cu sfânta vieţuire. „Prin ei - arăta 
nu demult un teolog român - îşi făcea intrarea în lumea ştiinţifică a 
vremii de atunci şi de atunci până în zilele noastre, în spiritualitatea 
creştină, tipul ideal al cercetătorului teolog: arzător permanent pentru 
cunoaşterea ştiinţifică, sârguincios şi serios, plin de respect faţă de 
dascăli şi faţă de colegi, fervent credincios şi cercetător al bibliotecilor 
şi cursurilor. Ei nu cunoşteau decât drumurile care duceau la biserică, 
la bibliotecă şi la şcoală. E cel mai mare elogiu care se poate 
aduce acestei vârste, în care tânărul trebuie să-şi chivernisească cu 
înţelepciune orice clipă, pentru a câştiga o cultură cât mai armonioasă 
şi mai deplină“.

Întrucât fiecăruia dintre Sfinţii Trei Ierarhi i se poate atribui la 
modul ideal, calitatea de preeminenţă în aretologia şi spiritualitatea 
creştină: Sfântului Vasile cel Mare, sublimitatea alesei vieţuiri; 
Sfântului Grigorie, frumuseţea versului inmologic, iar Sfântului 
Ioan, farmecul minunatelor cuvântări, aş dori să închei cu redarea, 
în traducere, a unei poezii alcătuită de Sfântul Grigorie, prin care el 
preamăreşte negrăita dumnezeire a Treimii celei de o Fiinţă, dar care îi 
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reprezintă de fapt pe toţi cei Trei Sfinţi Ierarhi și viețuirea lor, în raport 
cu Dumnezeu.

Este vorba de poezia Psalm:
„Pe Tine, înălţimea cea mai presus de cânt,
Cu ce cântare nouă mai pot să Te cuvânt? 
Că dacă mintea însăşi nu-i chip să Te priceapă
În bietul grai, cum poate Cel negrăit să-ncapă?
Tot ce-ai făcut, se vede; doar Tu eşti nevădit!
Făptura se rosteşte; Tu nu poţi fi rostit!
Şi totuşi, totul cântă, cu grai şi fără grai 
Pe Cel mărit şi-n minte şi-n firul unui pai!
Dureri şi rugi de obşte spre Tine se avântă 
Şi cine Te-nţelege, c-un cântec mut Te cântă.
Că-n Tine este totul şi-alături ţi se tine 
Şi tot ce-i viu se naşte şi moare doar prin Tine.
Tu unul eşti şi toate; şi-aş cuteza să zic,
Că unul fiind şi toate, eşti Totul şi Nimic!
Cum să Te chem, de-ndată ce singur nu ai nume?
Că minte n-am, cerească, s-o urc de subţiori
Sub streşinile tainei de dincolo de nori!
Cu ce rostire nouă mai pot să Te cuvânt?
Fii preamărit, Tu, Cântec, Cel mai presus de cânt,
Dumnezeiesc Părinte şi Fiu şi Duh Prea Sfânt!“
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dUMiNiCile ANUlUi  litURgiC-BiseRiCesC 
Preot lect. dr. Vasile Itineanţ

Timpul sfânt sau liturgic, față de timpul ciclic, al repetițiilor 
infinite este timpul existenţial, în care fiecare moment se  deschide  
spre o altă dimensiune având perspectiva eternității. Timpul este 
conexat cu caracterul dinamic al lumii, ca mărturie a existenței Lui 
Dumnezeu  având destinaţia  înaintării spre deplina unire cu El. 
Creaţia experiază o permanentă tensiune spre Creatorul ei, desfăşurată 
în timp. Acesta nu este decât un interval pe care Creatorul i-l pune 
la dispoziţie pentru  desăvârşirea şi neschimbarea din eternitate. În 
Hristos totul este împlinit, Dumnezeu nu se opreşte din lucrare, ci 
o continuă în Biserică, prin cultul ei,  care prelungesc vizibilitatea 
istorică a lui Hristos, reprezentând intervenţia actuală a Lui în lume.  

Biserica asigură, prin intermediul anului liturgic (bisericesc), 
prezența spirituală, teandrică, reală și perpetuă a Mântuitorului în 
viața credincioșilor, păstrând memoria  vieții pământești, a învățăturii 
și a faptelor Domnului Hristos, prin comemorarea periodică a 
acestora.  Anul bisericesc creștin ortodox, față de cel civil începe la 
1 septembrie, ca o moștenire a tradiției Vechiului Testament, potrivit 
căreia, la 1 septembrie a început creația lumii. De asemenea, potrivit 
tradiției creștine primare, tot la 1 septembrie, Mântuitorul a început 
activitatea Sa publică (Luca 4,18-19).  

Anul bisericesc are 52 (mai rar 53) de duminici şi este împărţit 
în trei mari perioade: Octoihul, care actualizează dimensiunea didactică 
a activităţii Mântuitorului şi ţine de la Duminca I după Rusalii până în 
anul următor, la începutul Triodului, durata fiind variabilă, în funcţie 
de data Paştelui din anul respectiv dar şi din cel anterior; Penticostarul, 
în care se reînnoieşte activitatea împărătească a Mântuitorului şi ţine 
opt săptămâni (7 duminici), începând cu Duminica Învierii, încheindu-
se în săptămâna de după Rusalii, perioadă care celebrează bucuria 
pascală; şi Triodul, înainte de Paşti, care durează zece săptămâni (10 
duminici) şi începe cu Duminca Vameşului şi Fariseului, cuprinzând şi 
Postul Mare, fiind perioada de doliu a Bisericii, care reînnoieşte oficiul 
arhieresc al Mântuitorului. 
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Şirul duminicilor anului bisericesc reflectă evenimente din 
viaţa Mântuitorului, respectiv fapte minunate sau învăţături, pe care 
le comemorează, actualizându-le. Succesiunea şi denumirea acestor 
duminici se datorează, fie raportării lor la marile sărbători: Învierea 
Domnului (Duminica a 2-a după Paşti, a 3-a, a 4-a, până la a 7-a după 
Paşti-pentru perioada Penticostarului) şi Pogorârea Duhului Sfânt 
sau Rusaliile (Duminica întîia după Rusalii, până la Duminica a 32-a 
după Rusalii-pentru perioada Octoihului; fie Postul Mare, în care 
duminicile respective se succed, în ordine, pornind de la Duminica 
întîia a Marelui Post, până la Duminica Floriilor, care este a 7-a din 
Postul Mare. 

Duminicile premergătoare Postului Mare, în număr de patru, 
de la începutul Triodului, sunt numite în funcţie de cuvântul evanghelic 
care se citeşte la Sfânta Liturghie (Duminica Vameşului şi a Fariseului 
şi Duminica Fiului Risipitor) sau de caracterul lor pregătitor şi 
premergător începutului Postului Mare (Duminica Lăsatului sec de 
carne şi Duminica Lăsatului sec de brânză). 

Duminicile anului bisericesc mai sunt numite, în calendar şi 
în funcţie de evenimentele sau personalităţile comemorate şi  pe care 
Biserica le oferă ca modele de viaţă creştină: Duminica Ortodoxiei 
(Întîia din Post), Duminica Sf. Grigore Palama (a 2-a din Post), 
Duminica Sf. Cruci (a 3-a din Post) etc - pentru perioada Postului 
Mare; Duminica Tomii (a 2-a după Paşti), Duminica Mironosiţelor (a 
3-a după Paşti) etc – pentru perioada Penticostarului. 

Cea mai lungă perioadă a anului bisericesc este cea a Octoihului 
a cărei durată variază între 26 şi 40 de săptămâni, în funcţie de data 
Paştilor. Duminicile din această perioadă nu se succed în ordine. 

Când Paştile cad mai devreme, într-un an oarecare, iar în anul 
următor, mai târziu, perioada Octoihului dintre ele este mai lungă şi 
deci numărul duminicilor mai mare. Dimpotrivă, în situaţia în care 
Paştile cad cel mai târziu într-un an oarecare, iar în cel următor cel 
mai devreme, perioada Octoihului dintre ele este cea mai scurtă. În 
această situaţie se omit duminicile în care, pericopele evanghelice 
se aseamănă, în relatările celor patru evanghelişti, pentru a se păstra 
logica succesiunii misterului liturgic. 
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De pildă, în anul 2015 s-au omis Duminicile 15, 16 și 17 după 
Rusalii, iar în acest an, 2016, Duminicile 12,13,14,15, 16 și 17 după 
Rusalii. Acesta se datorează şi faptului că sărbătorile: Înălţărea Sf. 
Cruci (14 septembrie), Naşterea Domnului (25 decembrie) şi Botezul 
Domnului (6 ianuarie) sunt precedate şi urmate de câte o duminică, 
numite, înainte şi după praznicul respectiv. Calendarul bisericesc, cu  
succesiunea duminicilor fiecărui an, este fixat de către Patriarhie şi 
comunicat tuturor eparhiilor Bisericii noastre.
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2016 –  ANUl îNtRUNiRii sFâNtUlUi şi 
MARelUi siNOd Al ORtOdOxiei

Preot dr. Marius Florescu

Manifestarea sinodală a unităţii şi a mărturiei pe care Biserica 
Ortodoxă e chemată de Însuşi Hristos s-o dea tuturor oamenilor ca 
răspuns la provocările lumii contemporane (secularizare, globalizare, 
etc.) şi în dialogul cu celelalte confesiuni creştine şi religii, se impune 
ca o necesitate. unitatea este menită să confere mărturisirii Bisericii 
Ortodoxe de pretutindeni credibilitatea universalităţii şi a catolicităţii 
(sobornicităţii) credinţei într-un singur Trup, al cărui cap este Hristos. 
Actualizarea mesajului dintotdeauna al tezaurului viu şi duhovnicesc 
al Tradiţiei şi Predaniei Bisericii, precum şi formularea de răspunsuri 
eclesiale la noile realităţi sociale din lume sunt preocupări şi aşteptări 
ale oricărei conştiinţe responsabile. În acest sens, Bisericile Ortodoxe 
locale fac paşi importanţi în direcţia recunoaşterii unanime a unui 
consens panortodox, nu doar în plan dogmatic şi liturgic, ci şi la 
nivelul exprimării actuale a practicii credinţei şi a mărturiei exprese a 
acestei credinţe, în cadrul unui viitor Sfânt şi Mare Sinod al Bisericii 
Ortodoxe.

Iniţiativa de a se organiza un Sfânt şi Mare Sinod al Bisericii 
Ortodoxe datează din anii 70’ ai secolului trecut, când a fost convocată 
prima Conferinţă panortodoxă presinodală la Chambesy – Elveția, 
între 21-28 noiembrie 1976. Cu această ocazie, a fost exprimată 
dorinţa tuturor delegaţilor ortodocşi de a se convoca de urgență Sfântul 
şi Marele Sinod (se credea că acesta se va întruni în maximum cinci 
ani, n.n.). Acum au fost selectate și cele 10 teme care să figureze pe 
ordinea de zi a Sfântului și Marelui Sinod. 

Cea de a doua Conferinţă panortodoxă (3-12 septembrie 1982) 
s-a reunit tot la Chambesy şi a reiterat necesitatea convocării unui 
Sinod, care să exprime unitatea profundă a Ortodoxiei în abordarea 
problemelor lumii contemporane.

Cea de-a treia Conferinţă panortodoxă presinodală, desfăşurată 
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la Chambesy în perioada 28 octombrie - 6 noiembrie 1986 a adoptat 
în unanimitate următoarele teme: readaptarea prescripţiilor bisericeşti 
referitoare la post, relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu ansamblul lumii 
creştine, Ortodoxia şi mişcarea ecumenică; contribuţia Bisericilor 
Ortodoxe la realizarea idealurilor creştine de pace, libertate, fraternitate 
şi iubire între popoare, la suprimarea discriminărilor rasiale. Totodată 
a fost stabilit regulamentul Conferinţelor panortodoxe presinodale 
şi s-a fixat ordinea de zi a celei de-a patra Conferinţe panortodoxe 
presinodale: Diaspora ortodoxă, Autocefalia, autonomia și modul în 
care trebuie proclamate şi Dipticele.

Tot la cea de a treia Conferinţă panortodoxă Patriarhia 
Ecumenică a înfiinţat, în cadrul Centrului ortodox de la Chambésy - 
Elveţia, Secretariatul pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al 
Bisericii Ortodoxe, a cărui sarcină constă în dinamizarea şi demararea 
diferitelor etape pregătitoare ale Sinodului, conform unor reguli 
fixate de comun acord la nivel panortodox şi în acord cu iniţiativele 
Patriarhiei Ecumenice destinate coordonării acestor eforturi. Acest 
secretariat este condus în prezent de Mitropolitul Ieremia al Elveţiei. 
Tot în cadrul celei de-a treia Conferinţe panortodoxe a fost creată o 
Comisie interortodoxă pregătitoare a Sinodului, care să pregătească 
temele ce vor fi supuse spre discutare Conferinţelor panortodoxe 
presinodale. Fiecare Conferinţă panortodoxă presinodală de până 
acum a luat în discuţie şi a propus spre dezbatere şi aprobare Sfântului 
şi Marelui Sinod o temă anume sau mai multe, asupra cărora nu exista 
în mod explicit, la nivel oficial, un consens de necontestat între toate 
Bisericile Ortodoxe.

După o mai lungă pauză, cea de a patra Conferinţă panortodoxă 
presinodală s-a întrunit la iniţiativa Sanctităţii Sale Patriarhul 
Ecumenic Bartolomeu I în zilele de 6-12 iunie 2009 la Centrul 
ortodox de la Chambésy. Au participat delegaţi ai tuturor Bisericilor 
ortodoxe autocefale, printre care şi delegaţii Bisericii noastre. S-au 
aprobat cu unele amendamente propunerile referitoare la Diaspora. Pe 
de altă parte, a fost aprobat proiectul Regulamentului de funcţionare 
al Adunărilor episcopale din diaspora, menit să coordoneze în spirit 
unitar lucrarea pastorală şi mărturisitoare a Bisericilor locale. Acest 
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ultim document referitor la criteriile de organizare a Diasporei a fost 
redactat de către un Congres interortodox al specialiştilor în drept 
canonic din 9-14 aprilie 1995, ţinut tot la Chambésy.

Cea de a cincea Conferinţă panortodoxă presinodală a avut loc 
la Chambesy, între 11-16 octombrie 2015, cu participarea delegaţiilor 
celor 14 Biserici Ortodoxe Autocefale. Conferinţa panortodoxă 
presinodală a aprobat în unanimitate textul privitor la Autonomie 
şi modul proclamării acesteia, adoptat de Comisia inter-ortodoxă 
pregătitoare în anul 2009. De asemenea participanţii au avut în vedere 
documentele discutate în cadrul Comisiilor inter-ortodoxe pregătitoare 
la Chambesy în octombrie 2014, februarie şi martie-aprilie 2015. 
Luând în considerare amendamentele propuse textelor adoptate 
în trecut de Conferinţele panortodoxe presinodale de până acum, 
participanţii au adoptat următoarele documente: Relaţiile Bisericii 
Ortodoxe cu restul lumii creştine şi Importanţa postului şi ţinerea 
lui astăzi. Documentul intitulat Contribuţia Bisericii Ortodoxe la 
realizarea păcii, a dreptăţii, libertăţii, înfrăţirii şi iubirii între popoare 
şi la îndepărtarea discriminărilor rasiale şi de alte feluri, a primit 
denumirea nouă de Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea modernă. 
Din pricina unor neînţelegeri pe anumite teme, acest document nu a 
fost însă aprobat de delegaţiile Bisericii Ortodoxe Ruse şi Bisericii 
Ortodoxe Georgiene. 

În condițiile date, este dificil de prognozat în ce condiții se 
poate totuși întruni Sfântul și Marele Sinod anul acesta. Pe lângă 
chestiunile rămase nerezolvate din tematica Sinodului, mai rămân 
și alte probleme care privesc relațiile diplomatice dintre Bisericile 
Ortodoxe Autocefale: nerecunoașterea întâistătătorului Bisericii Cehiei 
și Slovaciei și diferendul dintre Patriarhiile Antiohiei și Ierusalimului 
pe tema Bisericii din Qatar. 

Totuși, cu nădejde în harul Sfântului și de viață făcătorului 
Duh, credem că în cele din urmă, după atâția ani de pregătiri și de 
frământări, Sfântul și Marele Sinod al Ortodoxiei se va întruni, spre 
binele Bisericii și al credincioșilor ei din toată lumea. Și nu doar că 
se va întruni, ci va și avea impactul așteptat, în toate planurile vieții 
bisericești!
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edUCAŢiA CReştiNă lA AdOlesCeNŢi

Preot drd. Sorin Lungoci

Când transmitem viaţă unei alte generaţii, sarci na noastră este 
de a transmite nu numai viaţa tru pului, ci şi o viaţă duhovnicească. Este 
important să le asigurăm o dezvoltare mentală şi afectivă sănătoasă; 
dar încă şi mai important e să susţinem creşterea duhovnicească a unui 
copil. Viaţa duhovnicească este moştenirea cea mai de preţ pe care o 
putem lăsa adolescentului nostru1.

În ce priveşte tineretul, acesta este supus unui număr extreme 
de mare şi diversificat de chemări, structurate, în linii mari, în două 
categorii. Pe de o parte, vocea lumii secularizate, în viziunea căreia 
Biserica nu poate avea cuvânt în cetate, ci doar în viaţa particulară, se 
face auzită în tot ceasul şi prin căi din ce în ce mai sofisticate. Această 
voce constituie izvorul a tot mai felurite tentaţii prin care tânărul este 
cuprins în vraja unei pseudolibertăţi care se transformă în lanţurile 
celei mai aprige sclavii. Pe de altă parte, Glasul Bisericii răsună la 
poarta vieţii tinerilor. Starea actuală permite ca cele două feluri de 
chemări să fie auzite, înţelese şi urmate de tânărul contemporan. 
Depinde de înţelepciunea şi patosul pastoral al clericilor şi laicilor 
angajaţi în misiunea Bisericii printre tineri ca aceştia să rămână sau 
să devină iubitori şi următori de Hristos, bucurându-se în acelaşi timp, 
de entuziasmul, spontaneitatea şi dorinţa de libertate specifice vârstei2.

Formarea duhovnicească este o componentă capitală. Nu se 
realizează de la sine şi de aceea este necesar să fie tratată o asemenea 
temă, cu atât mai mult cu cât semnalăm că în această etapă, componenta 
spirituală se manifestă tot mai evident. Contextul actual îi determină 
1  Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi, Editura 

Deisis, Sibiu, 2002, p. 15.
2  † Teofan, Mitropolitul Olteniei, Parohia – element esenţial al pastoraţiei tinerilor, 

în Monahia Siluana Vlad, Pr. Gabrial Sorescu „Tinerii şi Biserica în zilele noastre. 
Caiet de lucru pentru preoţi în vederea diversificării activităţilor de pastoraţie a 
tinerilor”, ediţia a II-a adăugită şi îmbunătăţită, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 
2007, p. 9.
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pe adolescenţi să trăiască într-o lume scindată, tensionată, agitată, 
în plină alertă, o lumea ce se dezvoltă, robotizată, informatizată, 
computerizată, lumea telefonului mobil şi a internetului. În aceste 
condiţii, adolescentul trebuie să-şi organizeze conduita morală.

Cercetările recente conchid că structurarea psihologică 
individuală se încheie în jurul vârstei de douăzeci de ani, iar imaginile 
parentale însoţesc continuu procesul dezvoltării psihologice, 
persistând chiar şi după maturarea completă, atunci când insul 
devine personalitate adultă. În deplin acord cu aceste rezultate, 
teologia morală creştină susţine că cei mai mari oameni ai Bisericii 
îşi datorează ascensiunea lor pe culmile desăvârşirii în mare parte 
bunei creşteri primite în familie3. una dintre importantele revelări 
din literatura de specialitate pe marginea socializării religioase este 
aceea conform căreia calitatea relaţiei tânărului cu părinţii determină 
eficacitatea socializării religioase parentale. Religiozitatea tânărului 
ataşat în mod puternic sau a tânărului care consideră relaţia cu părinţii 
săi ca fiind bună corespunde, în general, cu religiozitatea părinţilor 
săi. Religiozitatea tânărului, care nu are o relaţie foarte bună cu 
părinţii, are tendinţa de a fi diferită de cea a părinţilor săi. unii tineri 
rup relaţiile cu religia pentru a marca o ruptură decisivă de un sistem 
familial nefuncţional ce se bazează pe religie. Alţii se convertesc 
pentru a căuta ataşamente bazate pe religie, care lipsesc în sistemul 
lor familial4. un rol de seamă în descoperirea vocaţiei religioase şi a 
structurării unei identităţi duhovniceşti a adolescentului, revine atât 
părinţilor, dar mai ales legăturii sacramentale cu Biserica, îndeosebi în 
Taina Spovedaniei cu preotul duhovnic. Aşa cum duhovnicul copilăriei 
îşi imprimă, esenţial, pecetea asupra dezvoltării ulterioare a vieţii sale, 
duhovnicul adolescenţei - adeseori acelaşi - are un rol fundamental în 
seriozitatea angajării lui în viaţa duhovnicească.

Mediul familial are, după cum se ştie, o influenţă determinantă 
asupra dezvoltării morale, întrucât cele mai frecvente devieri 
3  Pr. dr. Eugen jurca, Experienţa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. 

Contribuţii de metodologie şi pedagogie creştină, Ed. Marineasa, Timişoara, 2001, 
p. 117.

4  Gerald R. Adams, Michael D. Berzonsky (coord.), Psihologia adolescenţei. 
Manualul Blackwell, Ed. Polirom, Iaşi, 2009, p. 78.
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caracteriale ale copiilor şi delicte gratuite comise de aceştia au ca 
principal mobil carenţele din sfera afectivă, condiţionate de un 
tratament educativ inadecvat sau un model negativ al exemplului 
personal al părinţilor.

Aceste observaţii impun o educaţie onestă şi clară deoarece, 
adeseori, sub masca puritanismului, a angelismului şi a unei false 
duhovnicii se ascund mari tulburări, obsesii şi complexe, izvorând 
tocmai dintr-o educaţie defectuoasă şi o religiozitate „perfectistă”, 
complet ruptă de realitate. Ca de altfel, în tot ceea ce ţine de educaţia 
creştină, principiul fundamental, care se aplică şi în cazul de faţă, este 
cel al educaţiei întru adevăr, spus gradual şi la modul cel mai firesc; 
a nu se evita deci, răspunsurile la întrebările copilului (puberului, 
adolescentului), oricât de indiscrete şi incomode ar fi, a nu minţi, dar 
nici a nu intra în prea multe amănunte.

Răspunsurile trebuie să fie prompte, cu naturaleţe. Nu este 
mai puţin adevărat că o educaţie austeră poate duce la grave confuzii 
de identitate şi sens existenţial sau chiar la eşecuri vocaţionale, 
destule persoane oscilând între o “refulare” de tip pseudo-monastic 
şi viaţă de familie. Nu trebuie exagerat nici cu tutela excesivă asupra 
comportamentului puberului şi adolescentului, cu atât mai puţin 
cu “intoxicarea” de poveţe, cresţine, dar nici prin acordarea unei 
independenţe totale, fără niciun control moral, ambele extreme fiind 
la fel de periculoase. un tratament expeditiv şi inadecvat aplicat 
adolescentului, fie din ignoranţă, fie din ignorarea problemelor 
specifice vârstei, riscă să compromită definitiv legătura sa cu cele 
sfinte, cu Biserica, fapt cu posibile consecinţe morale dezastruoase pe 
toata viaţa5. 

Aşa cum putem intui, un stil educaţional familial firesc ţine 
seama de particularităţile specifice de vârstă şi de posibilităţile reale 
ale copiilor de a asimila şi interioriza. Copilul, încă din anii petrecuţi în 
familie, trebuie să înveţe frica, mai exact spus dragostea lui Dumnezeu 
în mod firesc, să deprindă practica rugăciunii, începând cu „Îngerelul” 
şi alte rugăciuni ale copilăriei, să simtă natural duhul de seninătate, 
tihnă, blândeţe şi sfinţenie al casei creştine. Dacă cercetările de 
5  Pr. dr. Eugen jurca, Op. cit., p. 201-202.
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specialitate au semnalat existenţa unei adevărate contagiuni afective 
familiale (cu referire la tensiune, bună dispoziţie, aroganţă), dacă 
mediul familial este „contagios”, din perspectiva noastră, acest fapt 
merită reţinut în ideea primenirii şi înduhovnicirii vieţii de familie 
ca premisă a înduhovnicirii vieţii copilului. Ştim că dascălul cel mai 
eficient este exemplul personal. unde există preocupări duhovniceşti 
familiale, şi copilul va manifesta, în mod sigur, aptitudini religioase; 
unde lipseşte mediul şi modelul familial religios, activarea ulterioară a 
predispoziţiilor native pentru sacru, respectiv formarea deprinderilor 
duhovniceşti la o vârstă mai înaintată, va fi extrem de dificilă, dacă 
nu chiar imposibilă. un amănunt esenţial este acela că nu luăm de 
la ceilalţi ceea ce vor să ne dea, ci luăm ceea ce ei sunt. Şi dăm, la 
rândul nostru, tinerilor nu ceea ce avem, ci ceea ce suntem. Este o 
diferenţă majoră între a avea şi a fi6. După cum s-a amintit, climatul 
familial marchează profund şi ireversibil “destinul” duhovnicesc 
al copilului. Iată de ce, este nevoie de o atmosferă caldă, tonică, 
securizantă, afectivă, duhovnicească, care nu poate vieţui decât în 
reciprocitate de iubire şi respect. În aceste condiţii, rolul parental 
implică responsabilităţi multiple şi de durată nelimitată, care încep încă 
din momentul conceperii copilului şi chiar cu mult înainte, întrucât 
fiinţa care se plămădeşte nu este o aglomerare amorfă de celule, ci un 
sâmbure de viaţă şi mister.

Esenţa Ortodoxiei este firea omului. Pe drept cuvânt, 
Ortodoxie înseamnă firesc, normalitate, naturaleţe, nu extremism, 
fundamentalism, pietism, excese - maladii de fapt - de tot felul. 
Conform revelaţiei, omul în întregul lui este destinat mântuirii, 
după cuvântul Apostolului Pavel: Sau nu ştiţi că trupul vostru este 
templu al Duhului Sfânt (I Corinteni 6, 19). Şi aceasta pentru că în 
concepţia creştină, trupului i se recunoaşte demnitatea de „templu al 
Duhului Sfânt”, iar „unirea între suflet şi trup” e atât de deplină, că 
ele formează o singură fire, superioară naturii, nici nu poate fi vorba 
despre o dispreţuire a lui şi a celor ce ţin de nevoile sale fireşti. În 
schimb, pentru o educaţie duhovnicească firească, se impune încă 
6  Pr. Vasile Thermos, Sfaturi pentru o creştere sănătoasă a copiilor, traducere din 

limba greacă de Pr. Şerban Tica, Ed. Sophia, Bucureşti, 2009, p.54.
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devreme înlăturarea atâtor prejudecăţi şi tabuuri.
În opinia specialiştilor în domeniu, deficienţele care se 

întâlnesc pe această linie sunt, de regulă, rodul unei educaţii deformate, 
rigide. Părinţii cu atitudini hiperautoritare faţă de copii induc trăiri 
de culpabilitate şi restricţii punitive fiilor şi fiicelor, mai ales în 
perioada adolescenţei. Aceştia, la rândul lor, nu reuşesc să adopte un 
comportament firesc şi sigur, pendulând între incertitudini şi speranţă, 
adesea nerealistă, între confuzii şi dorinţă, duplicităţi şi tentaţii, erori 
şi inhibiţii, impuls şi sentimente de vinovăţie7.

Alte riscuri pe planul moralităţii, ce pândesc structurarea şi 
dezvoltarea armonioasă, sănătoasă, a personalităţii adolescentului, 
sunt reprezentate de: hipersensibilitate, timiditate, anxietate. Acestea 
evocă consecinţele unei educaţii defectuoase pe toate planurile, dar mai 
ales ale ignoranţei şi nesocotirii „furtunilor” interioare şi „imploziilor” 
din sufletul incandescent al adolescentului.

 Aceste fapte reprobabile sunt, fără îndoială, nu doar 
rezultatul lipsei unei educaţii civice în general ci, în mod special, 
sunt consecinţa absenţei totale a educaţiei religioase, a unei atitudini 
de viaţă şi comportament moral-creştin. În plus, faţă de aportul la 
cristalizarea conştiinţei de sine, se impune o preocupare intensă din 
partea mai multor factori educativi - părinţi, profesori, preoţi, cateheţi 
etc. - în sprijinul descoperirii şi consacrării unei vocaţii şi identităţi 
duhovniceşti a adolescentului.

Pentru a evita derapajele ar fi indicat o educaţie creştină 
firească menită să înlăture elementele care deformează. 

Această lucrare catehetică nu elimină rezultatele cercetării 
altor ştiinţe, ci dimpotrivă îmbie la căutare şi la valorificare. Dacă 
o cateheză austeră poate duce la grave confuzii de identitate şi 
sens existenţial sau chiar la eşecuri vocaţionale, cu atât mai mult, 
înregistrăm consecinţe grave în cazul lipsei catehezei. La fel de 
dăunător este îndoctrinarea forţată, fără a ţine cont de particularităţile 
de vârstă şi intelectuale ale subiectului de educat. În acest caz, lipsa 
discernământului este o cale sigură spre repulsie sau conformism. un 
tratament expeditiv (ex. spovedania la minut sau dialogul superficial) 
7  Pr. dr. Eugen jurca, Op. cit., p. 199.
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şi inadecvat aplicat adolescentului, fie din ignoranţă, fie din ignorarea 
problemelor specifice vârstei, riscă să compromită definitiv legătura 
sa cu cele sfinte, cu Biserica, fapt cu posibile consecinţe morale 
dezastruoase pe toata viaţa. Oamenii spun că vorbesc cu copiii lor, 
dar adese ori vorbesc de fapt copiilor lor. E necesar să privim la ini ma 
adolescenţilor noştri şi nu doar la aspectul lor exterior, oricât de şocant 
ni s-ar părea. 

Adolescenţii noştri trebuie să ajungă singuri la etapa convingerii 
mature cu privire la credinţă. Acest proces nu înseamnă desigur „în 
izolare de ceilalţi”, ci „prin propria lor experienţă”. Adolescenţii noştri 
trebuie să se simtă liberi să-şi spună păsurile, îndo ielile, criticile şi, în 
general, punctele lor de vedere. Ei trebuie să simtă că ne interesează 
în mod real ce ea ce fac şi gândesc ei. Fireşte, trebuie să le respec tăm 
secretele, dar prin purtarea noastră şi felul nostru de a vorbi trebuie să 
încurajăm un dialog deschis. Dacă nu există acest contact real, atunci 
chiar şi cele mai binevoitoare sfa turi vor fi luate drept pisălogeli. 

O anumită îngrădire a libertăţii le dă tinerilor o anumită 
siguranţă îndeosebi dacă au încredere şi îşi respectă adulţii. Problemele 
se ivesc atunci când adulţii sunt atât de severi, încât copiii încep să aibă 
resentimente faţă de ei; atunci inima lor se răceşte faţă de ei şi faţă de 
tot ce reprezintă ei, inclusiv Bise rica sau chiar Domnului Însuşi. Calea 
împărătească (de mijloc) între libertatea totală şi ocrotirea exage rată 
trebuie căutată şi iarăşi căutată fără încetare cu rugăciune şi cu multă 
înţelegere8. 

Şi pe baza acestor precizări, considerăm că un rol capital îl 
are preotul prin taina spovedaniei, dar şi prin varietatea de activităţi 
la care adolescenţii pot participa activ şi creativ. În funcţie de modul 
în care au fost acceptaţi, ascultaţi, apreciaţi, încurajaţi, valorizaţi tot 
aşa se vor manifesta. Catehizarea autentică a tinerilor este una din 
misiunile cele mai delicate la care este pusă la încercare pastoraţia în 
rândul lor. 

În contextul actual, al agitaţiei şi al confuziei de ordin 
existenţial, spiritual, social, cultural şi educaţional tinerii, captivaţi de 
8  Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi, Editura 

Deisis, Sibiu, 2002, p. 84.
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cultura virtuală, devin necomunicativi, se interiorizează, creându-şi o 
lume imaginară şi paralelă cu cea reală. Şi din acest considerent, orice 
iniţiativă catehetică are menirea de a contribui la reorganizarea vieţii 
personale a adolescenţilor, la transformarea interioară şi spirituală a 
lor, la formarea şi dezvoltarea personală. Ne manifestăm convingerea 
că proiectele catehetice („Hristos împărtăşit copiilor”, Alege Şcoala!) 
arată preocuparea Bisericii noastre pentru lucrarea educativ-misionară 
a noi generaţii. Este un impuls de revigorare a catehezei parohiale, este 
o  invitaţie de implicare în demersul de creştere a copiilor în iubirea lui 
Hristos. Prin ele, Biserica dă un răspuns9 la o paletă tot mai largă de 
tineri şi copii, care încearcă să-şi (re)găsească rostul şi propriul drum 
în viaţă.

9  Pr. Iacob Cismaş, Preotul – misionar în contextul lumii contemporane, Ed. 
Renaşterea, Cluj Napoca, 2010, p. 243.
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„OPRiŢi-Vă şi CUNOAşteŢi Că eU sUNt 
dUMNezeU”: să (Re) îNVăŢăM ViRtUteA 

RăgAzUlUi îMPReUNă CU PăRiNŢii PUstiei 

Lect. dr. Daniel Lemeni

una din deformările majore ale vieţii omului de azi constă în 
lipsa sa perpetuă de timp. Şi, într-adevăr, chiar şi o privire fugitivă 
asupra vieţii noastre ne arată că aproape tot timpul noi suntem conectaţi 
la dinamica vieţii cotidiene, că suntem mereu „angajaţi” în tumultul 
vieţii de zi cu zi, mereu asaltaţi de provocări care vin din toate părţile, 
şi avem mereu impresia că nu ne mai ajunge timpul.

Lipsa de timp generează însă cel puţin absenţa unei componente 
fără de care viaţa omului nu se poate împlini în mod integral: este 
vorba de decuplarea de la contextul cotidian şi imediat, marcat de tot 
felul de obligaţii şi urgenţe şi cuplarea la un orizont al interogaţiei 
şi al reflecţiei cu privire la vocaţia noastră veşnică. Aşa cum în mări 
sau oceane apa este întotdeauna mai agitată la suprafaţă, iar cu cât ne 
îndreptăm mai înspre adâncuri apa devine mai liniştită, în mod similar, 
cu cât omul se retrage mai mult din agitaţia vieţii exterioare cu atât 
mai mult sufletul său începe să se liniştească. Până la urmă fiecare om 
are nevoie de anumite momente în care fervoarea acţiunii exterioare 
trebuie să fie înlocuită de liniştirea interioară.

Din Pateric aflăm la un moment dat că un avva a fost vizitat 
de trei asceţi care i-au pus următoarea întrebare: „ce a realizat cu 
făr-de-grija lui în acea pustie?” Bătrânul a mers la o baltă, şi luând 
apă cu un vas, a turnat şi a umplut un pahar de apă, şi le-a adus-o, 
zicându-le: „Căutaţi, fraţilor, şi vedeţi bine cum este această apă. şi 
apa era tulbure, pentru că atunci o luase din baltă”. Zis-a lui fraţii: 
„O vedem că este tulbure”. Şi punând-o să stea un pic, s-a limpezit 
asemenea cristalului. Atunci luând-o aşa limpede, iarăşi le-a arătat-o 
lor, zicând: „Căutaţi acum, fraţilor, şi vedeţi apa care era tulbure cum 
s-a limpezit”. Iar ei căutând, se minunau, că îşi vedeau într-însa ca în 
oglindă feţele lor. Atunci le-a zis: „Vedeţi, fraţilor, şi înţelegând să 
cunoaşteţi că precum aţi văzut apa aceasta cum era mai întâi tulbure 
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şi întunecată, iar acum o vedeţi limpede şi luminată, aşa este şi cel 
ce trăieşte în lume cu oamenii – de tulburarea gâlcevilor lumeşti este 
tulburat şi întunecat, şi nu îşi vede păcatele şi răutăţile sale. iar dacă 
iese din grijiile lumeşti şi se aşează la loc liniştit, atunci i se limpezesc 
inima şi mintea şi toate simţirile sale. Şi atunci îşi vede şi îşi cunoaşte 
păcatele şi răutăţile sale”.1

Pe scurt, noi vorbim aici de o virtute pe care o întâlnim extrem 
de rar în lumea de azi, şi anume răgazul, adică acel repaus (lat. otium) 
sau tihnă, care ne poate prilejui o întâlnire cu adâncurile din noi 
înşine, potrivit expresiei Psalmistului David „adânc pe adânc cheamă” 
(Psalmi 41, 9).

Aşa cum ştim, răgazul presupune, în primul rând, o desprindere 
de train-train-ul cotidian, o „ieşire” din vâltoarea lumii agitate în care 
suntem mereu prinşi ca într-o menghină şi care ne acaparează întreaga 
energie şi disponibilitate. Tensionaţi şi irascibili, indispuşi şi extrem 
de suprasolicitaţi, astăzi nu mai vrem sau nu mai ştim să „ne tragem 
sufletul”, adică să luăm o pauză de la tot ceea ce presupune „duhul 
lumii” pentru a ne consacra unor preocupări ce au legătură cu sufletul 
şi viaţa noastră veşnică.

Dacă, într-adevăr, aşa stau lucrurile atunci e bine să ne 
raportăm la cei care ne pot (re)învăţa câte ceva despre felul în care ne 
putem linişti sufletul. Credem că acei remarcabili asceţi din secolul 
IV, pe care literatura creştină răsăriteană îi cunoaşte sub numele de 
Părinţii deşertului, ne pot furniza câteva repere cu privire la această 
ştiinţă duhovnicească pe care ei o numeau ca fiind „ştiinţa ştiinţelor 
şi arta artelor”. 

În paginile de faţă ne propunem, aşadar, o descriere extrem 
de succintă a pedagogiei deşertului cu privire la o virtute pe care azi 
nu o mai întîlnim aproape deloc în viaţa omului, şi anume virtutea 
răgazului.

Aşa cum spuneam în rândurile de mai sus, dacă una din bolile 
omului de azi rezidă în faptul că el e prea ocupat („omul de azi nu are 
niciodată timp”), atunci, aşa cum o să vedem în rândurile de mai jos, 
Părinţii pustiei au fost profeţii repausului şi ai răgazului absolut.
1 Cf. Pateric egiptean, Editura Sophia, Bucureşti, 2011, pp. 285-286.
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În primul rând trebuie spus că această virtute a răgazului nu 
poate fi însuşită sau practicată decât atunci când îţi asumi un ritm 
monoton de viaţă, adică unul axat pe câteva lucruri esenţiale, iar nu 
pe o multitudine de lucruri exterioare. Dacă omul de azi vrea să facă 
cât mai multe lucruri, asceţii din pustia egipteană se concentrau pe 
două sau trei lucruri esenţiale (Sfânta Liturghie, rugăciune şi lucrarea 
manuală zilnică), care le confereau o existenţă ritmată şi împlinită.

Din această perspectivă experienţa deşertului poate fi echivalată 
într-o oarecare măsură cu o adevărată „şcoală a răgazului”, deşertul 
nefiind altceva decât locul în care asceţii încearcă să se elibereze de 
tot ceea ce înseamnă „duh lumesc” (confort, ambiţie, faimă, succes, 
avere etc), pe scurt un loc în care ei încearcă să dobândească, simplu 
şi nesofisticat, o viaţă lăuntrică cât mai desăvârşită. 

Dacă omul din lume este amăgit să trăiască la „suprafaţa 
lucrurilor văzute” (Sf. Nil Ascetul)2, fiindcă el este acaparat şi 
concentrat doar pe lucruri exterioare, asceţii deşertului din secolul IV 
ne învaţă că lucrul cu adevărat important constă în faptul de a te aşeza, 
de a te replia în tine însuţi şi de a te retrage din dispersia curentă pentru 
a te fixa într-un centru de greutate care să te susţină. Atunci când trăieşti 
într-o dispersie caleidoscopică şi exterioară încerci să-ţi pui centrul de 
greutate în ofertele zilnice ale vieţii curente. Omul nu este însă numai 
trup („Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia pentru 
că sunt numai trup”), ci şi suflet, astfel încât tot ceea ce făptuim în 
exterior îşi are de fapt originea în interiorul nostru. Înţelegem prin 
urmare că atunci când omul îşi ignoră resorturile adânci ale faptelor 
sale exterioare viaţa sa riscă să devină superficială şi banală.

Din păcate, astăzi, substanţa vieţii noastre îşi trage seva mai 
mult din exteriorul sau trupul nostru, ceea ce înseamnă că omul de azi 
trăieşte doar prin faptul că el reacţionează la o sumedenie de stimuli 
externi. Într-un cuvânt, ceva se întâmplă iar noi reacţionăm, cineva 
vorbeşte iar noi răspundem etc.

În acest caz, aşa cum a remarcat Mitropolitul Antonie de Suroj, 
noi „nu mai acţionăm dinspre noi înşine, ci acceptăm ca viaţă a noastră 
2 Cf. Sf. Nil Ascetul, „Cuvânt ascetic”, în Filocalia, vol. I, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 2005, p. 199.
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o viaţă care în realitate se hrăneşte cu ceea ce ne este străin şi exterior”.3 
E un alt fel de a spune că ne-am obişnuit ca lucrurile să se petreacă pur 
şi simplu, iar noi să răspundem la ele într-un anumit fel sau altul, astfel 
încât lipsiţi de aceste determinări exterioare „descoperim că nu este 
nimic în noi înşine care să ne poată da viaţă, sau mai curând, care să 
fie viaţă; că tot ceea ce numeam viaţă şi ne imaginam că era viaţă era 
în afara noastră şi că înlăuntrul nostru nu era nimic”.4 Într-un cuvânt, 
acest lucru revine la a spune că atâta timp cât trăim doar reacţionând 
la ceva care vine din afara noastră, aceasta înseamnă că de fapt noi nu 
avem „viaţă” în noi înşine.

Această realitate este foarte bine descrisă de Charles Dickens 
în nuvela sa Pickwick Papers, unde aflăm că Pickwick, afându-se într-o 
birjă, îi adresează birjarului o mulţime de întrebări. Printre altele, el 
întreabă: „Spune-mi, cum este posibil ca un cal atât de prăpădit să 
poată trage o trăsură aşa de mare şi de grea?” Birjarul îi răspunde: 
Nu este o chestiune de cal, Sir, ci una de roţi”, la care d-l Pickwick 
întreabă iarăşi: „Ce vrei să spui?” Atunci birjarul îi explică: „Ştiţi, 
trăsura are nişte roţi excelente, care sunt atât de bine unse, încât este 
suficient ca mârţoaga să tragă puţin, cât să mişte roţile, pentru ca apoi 
bietul animal să trebuiască să gonească pentru a-şi salva viaţa”.

Credem că această scenă surprinde, mai mult sau mai puţin, 
tocmai vieţile noastre, deoarece cam aşa arată de multe ori felul în care 
trăim cea mai mare parte din timpul nostru. Nu noi suntem calul care 
trage, ci mârţoaga care fuge de trăsura care ameninţă să vină peste noi 
şi să ne strivească.  

În acest context trebuie să reamintim că una din virtuţile 
esenţiale la Părinţii deşertului a fost apatheia, o virtute pe care 
o putem defini în linii mari ca fiind „o indiferenţă faţă de lucrurile 
neimportante”. Dacă asceţii sau monahii, din secolul IV sau de astăzi, 
manifestă această sfântă indiferenţă, mirenii, adică cei care trăiesc în 
lume, sunt chemaţi să nu devină prea ataşaţi de lucrurile acestei lumi. 
În definitiv, creştinii, monahi sau mireni, deşi trăiesc în lume, ei nu 
3 Mitropolitul Antonie de Suroj, Şcoala rugăciunii, trad. de Gh. Fedorovici, Editura 

Sophia, Bucureşti, 2006, pp. 89-90.
4 Ibidem, p. 92.
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sunt din lume (cf. Păstorul lui Herma).
Pentru Părinţii deşertului „lucrurile necesare sunt simple, 

iar cele complicate nu sunt necesare”, astfel încât prin desprinderea 
şi detaşarea de acele lucruri care ne împovărează şi ne complică 
viaţa, asceţii din secolul IV ne învaţă că trebuie să privim dincolo de 
imediatul vieţii.

În acest context accentuăm faptul că educaţia deşertului 
se sprijină pe trei repere esenţiale, repere pe care avva Arsenie le-a 
primit direct de la Dumnezeu: „Fugi, taci, linişteşte-te”.5 În aceşti trei 
piloni constă toată profunzimea vieţii duhovniceşti, o profunzime care 
recheamă în vieţile noastre, mult prea grăbite, importanţa încetinirii şi 
a răgazului. Dacă lumea de azi, în numele randamentului şi al eficienţei 
sociale, repudiază momentele de răgaz sub pretextul pierderii de timp, 
din punct de vedere duhovnicesc, „timpii morţi” sunt tot atâtea clipe 
de sporire duhovnicească.

Astăzi, când viaţa a devenit mult mai grăbită, iar momentele 
de răgaz au ajuns să fie aproape inexistente, credem că ar trebui 
să reînvăţăm, împreună cu Părinţii pustiei, virtutea răbdării (gr. 
hypemené), care înseamnă literal a sta locului, a te linişti, sau potrivit 
unei expresii româneşti clasice „a-ţi trage sufletul”. Acest lucru revine 
la a spune că spiritualitatea deşertului rezidă în faptul de a învăţa nu 
dezinteresul faţă de ceea ce este neesenţial în viaţă, ci de a te interesa 
de ceea ce este important în viaţă.

Altfel spus, această spiritualitate nu înseamnă altceva decât 
ieşirea dintr-o lume marcată de mândrie, bogăţie şi sete de putere 
şi intrarea într-o altă lume, în care smerenia, nevoinţa şi simplitatea 
vieţii constituie valorile sale fundamentale. Concluzia care se impune 
aproape de la sine se referă la faptul că această cale a deşertului 
reprezintă, prin excelenţă, teritoriul viu al sfinţeniei, ceea ce înseamnă 
că, deşi  suntem tentaţi de multe ori să-i privim pe Părinţii deşertului 
ca fiind pildele inaccesibile ale unui trecut îndepărtat, experienţa 
înduhovnicirii lor, a oricărei înduhovniciri, include cu necesitate 
această cale a deşertului.

Dacă postulatul major al unei vieţuiri lumeşti înseamnă a 
5  Avva Arsenie 2.
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lua tot ce-i mai bun de la viaţă (sănătate, bogăţie şi confort), aceşti 
monahi simpli din secolul IV, departe de a evalua totul din unghiul 
plăcerii egoiste, au ales să-şi trăiască viaţa după legile unei lumi în 
care încercările, ispitele şi privaţiunile de tot felul au fost mijloacele 
prin care ei au crescut şi progresat din punct de vedere duhovnicesc. 

Cu alte cuvinte, dacă din punct de vedere lumesc, singurul 
criteriu prin care este evaluată performanţa cuiva e cel al eficenţei şi 
al randamentului, Părinţii deşertului ne învaţă că doar o viaţă pătrunsă 
de efort şi asceză ne vertebrează, ne fortifică şi ne „coace” sufletul.

În definitiv, şi cu această idee vom încheia rândurile de faţă, 
viaţa duhovnicească se aseamănă cu arta grădinăritului, o artă în care, 
după cum ştim, nu te poţi bucura de roade dacă nu ştii să aştepţi. De 
aceea, dacă orice fruct are nevoie de timp pentru a se coace, cu atât 
mai mult omul are nevoie de o lungă perioadă de timp pentru a atinge 
maturitatea spirituală.

Din perspectiva lumii moderne acest „timp de coacere” 
al omului e aproape exclus din orizontul vieţii sale, deoarece viaţa 
omului de azi se desfăşoară după normele eficienţei pragmatice şi ale 
randamentului. Din această perspectivă Părinţii deşertului ne apar în 
postura unor mari excentrici, aşa cum ne arată următoarea apoftegmă: 
„ucenicii avvei Visarion au povestit că viaţa lui a fost ca viaţa unei 
păsări...trăind tot timpul netulburat şi fără a se îngriji de nimic. Nu se 
preocupa nici de casă, sufletul lui nu părea stăpânit de pofta de a locui 
într-un loc sau într-altul, nici de nesaţiul de mâncare, nici de zidirea 
de case, nici de distracţia cărţilor. S-a dovedit întru totul eliberat de 
patimile trupului...şi îi plăcea să rătăcească de multe ori prin ţinuturile 
pline de nisip şi nelocuite”.6

Această apoftegmă ne arată, într-adevăr, că Părinţii pustiei au 
fost excentrici, ceea ce înseamnă că ei au mutat centrul de greutate 
dinspre duhul lumii înspre lumea duhului.

6  Avva Visarion 12.
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CleRiCi CARANseBeşeNi,

slUJitORi lA AltARUl CUltURii NAŢiONAle

Preot dr. Ionel Popescu

Slujitorii Bisericii Ortodoxe Române din Banat au împlinit, 
în cursul veacurilor, un rol important în viaţa credincioşilor care au 
trăit pe aceste meleaguri. Fiind singura instituţie în care era folosită 
limba română, Biserica a avut grijă nu numai de viaţa religios-morală 
a credincioşilor, ci şi-a îndreptat atenţia şi spre problemele sociale, 
politice, economice şi culturale ale acestora. Ierarhii, dascălii de 
Teologie, preoţii de mir şi călugării au fost, secole de-a rândul, singurii 
povăţuitori ai poporului drept-credincios, atât pe timp de pace cât şi pe 
timp de război, au apărat credinţa strămoşească în faţa încercărilor de 
înstrăinare religioasă şi au participat, alături de păstoriţii lor, la lupta 
pentru dreptate, egalitate, independenţă şi unitate naţională. În acelaşi 
timp, sacerdoţii altarelor bănăţene au găsit răgazul necesar pentru a sluji 
şi la altarul culturii, copiind manuscrise, tipărind cărţi, redactând ziare 
şi reviste, înfiinţând şcoli şi societăţi culturale, tipografii şi librării, care 
au contribuit la promovarea, păstrarea şi dezvoltarea limbii române 
literare şi la îmbogăţirea patrimoniului cultural-naţional. Cunoscând 
aceste lucruri, unul din renumiţii noştri istorici spunea că „a scrie istoria 
Bisericii însemnează în bună parte, a scrie istoria culturii noastre”1.

Din păcate, o cercetare exhaustivă în acest domeniu întâmpină 
multe greutăţi întrucât, datorită vitregiei vremurilor şi apăsătoarelor 
stăpâniri străine, puţine ştiri şi documente au reuşit să străbată până la noi. 
Cu toate acestea, este absolut sigur că în Banat, ca şi în celelalte provincii 
româneşti, „toată cultura veche s-a dezvoltat în jurul mănăstirilor şi a 
bisericilor, la început sub formă latină, apoi slavonă, slavo-română şi, 
după biruinţa limbii române, în limba poporului, cea românească”2. 
Există, de altfel, numeroase ştiri despre mănăstirile bănăţene de la 
Partoş, Sângeorge, Mesici, Vărădia, Sredişte, Şemlac (Săraca), Ciclova, 
1 Vasile Pârvan, Memoriale, Bucureşti, 1973, p. 73.
2  I.D. Suciu, Contribuţia Banatului la dezvoltarea culturii româneşti, în „Îndrumătorul 

bisericesc”, Timişoara, 1981, p. 119.
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Voiloviţa, Ilidia, Zlatiţa, Lipova, Caransebeş, Mrăcunea3, „în care s-au 
pregătit primii pionieri ai culturii noastre naţionale”4.

Nicolae Tincu Velea menţionează că, pe lângă mănăstirile de la 
Morava şi Partoş existau şcoli încă din vechime, unde învăţătorii veniţi 
din ţările Româneşti învăţau pe tinerii care se pregăteau să devină preoţi 
şi învăţători.5 Este pe deplin posibil ca o astfel de şcoală să fi existat şi 
pe lângă străvechea mănăstire a Caransebeşului, unde tinerii români, 
„cei mai cu dar şi zel”, aveau posibilitatea să deprindă scrisul, cititul şi 
cântarea bisericească. Presupunerea nu este surprinzătoare dacă avem 
în vedere faptul că, încă din vechime, Caransebeşul este cunoscut ca 
unul din cele mai însemnate centre bisericeşti şi culturale ale Banatului. 
Astfel, cercetătorii afirmă că încă la 1019 a existat un „centru bisericesc 
de rit răsăritean, un castru episcopal” în localitatea Tibiscum-jupa, care, 
se pare că a funcţionat până la 1232.6 În acelaşi timp, ori puţin mai târziu, 
la Caransebeş a fost ridicată o biserică ortodoxă despre care nu s-a ştiut 
nimic până când a fost descoperită (1988). În jurul acestei biserici a 
continuat activitatea culturală şi bisericească începută la Tibiscum7.

Documentele menţionează apoi că, la anul 1566 exista în oraşul 
de pe Sebeş o şcoală romano-catolică, „şcoala papistaşilor”8, apoi o şcoală 
de cântăreţi bisericeşti unde deţinea funcţia de profesor Efrem Zăcan care, 
împreună cu Ştefan Herce, „propoveduitorul Evangheliei lui Hristos în 
oraşul Căvăran Sebeşului” şi alţi cărturari, vor traduce Palia de la Orăştie9.

Tot din Caransebeş s-au ridicat şi alţi reprezentanţi de seamă ai 
culturii româneşti, ca George Buitul, doctor în Teologie şi în filozofie, 
cu studii la Viena şi Roma, Gabriel Ivul (născut în Caransebeş în 
3  Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Bucureşti, 

1981, p. 179.
4 Iuliu Vuia, Şcolile româneşti, bănăţene în secolul al XVIII, Orăştie, 1896, p. 19.
5  Nicolae Tincu Velea, Istorioară bisericească politico-naţională, Sibiu, 1865, p. 

203.
6  Petru Bona şi Liviu Groza, Contribuţii la cunoaşterea istoriei medievale a oraşului 

Caransebeş, în vol. Valorificarea noilor cercetări în domeniul istoriei naţionale, 
1989, p. 5-6.

7  Petru Bona, Consideraţii preliminare privind biserica românească medievală din 
centrul oraşului Caransebeş, în Ibidem, pp. 15-19.

8  A. Ghidiu şi I. Bălan, Monografia oraşului Caransebeş, Caransebeş, 1909, p. 183.
9  I.D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 100
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1619), doctor în Teologie şi în filozofie, autor a numeroase scrieri de 
largă circulaţie, Mihai Halici – tatăl, autorul unui Dicţionar român-
latin şi Mihail Halici – fiul, de la care a rămas o odă în metru antic, 
pe care o semnează ca „nobil român” şi cetăţean al Caransebeşului10.

Spre sfârşitul secolului al XVII-lea şi primele decenii ale celui 
de-al XVIII-lea, preocupările culturale vor fi destul de reduse, din 
cauza războaielor turco-austriace. În părţile Caransebeşului numeroase 
localităţi au fost distruse, locuitorii jefuiţi, ucişi sau duşi în robie, 
evenimente consemnate de protopopul Nicolae Stoica de Haţeg11.

În ultima parte a veacului al XVIII-lea, din rândul modestelor 
şcoli de pe lângă mănăstiri şi eparhii, s-a ridicat o pleiadă strălucită de 
preoţi cărturari şi luptători pentru emanciparea naţională, care vor milita 
pentru instaurarea ierarhiei autohtone din Banat. Din rândul acestora au 
făcut parte protopopul Ioan Tomici din Caransebeş, protopopul Mehadiei, 
Nicolae Stoica de Haţeg, Paul Iorgovici şi Constantin Diaconovici Loga.

Născut la 3 decembrie 1771 în localitatea Vărădia, Ioan 
Tomici „a servit Bisericii şi şcolii 44 de ani”12 ca profesor de Teologie, 
inspector şcolar şi director al şcolilor române din graniţă. S-a preocupat 
şi de organizarea unor cursuri de perfecţionare pe timpul verii pentru 
învăţătorii români, cu durata de trei luni, căutând să ridice calificarea 
profesională a luminătorilor satelor. În anul 1823, protopopul Tomici a 
tradus şi a publicat, la Buda, broşura Cultura bombiţelor sau învăţătură 
despre ţinerea şi creşterea omidelor sau goangelor de mătase, în care 
îndemna populaţia să se ocupe de creşterea viermilor de mătase, fiindcă 
ea dă „o agoniseală uşoară şi cu bună dobândă împreunată”. Pentru 
popularizarea ştiinţei, el a publicat, în acelaşi an, lucrarea Cultura 
albinelor sau învăţătura despre ţinerea stupilor în magaţinuri, care, 
pentru vremea respectivă, reprezenta un punct de vedere înaintat.13 
Preocupat de educaţia tinerilor, harnicul protopop le-a destinat, în anul 
1827, Scurte învăţături pentru creşterea şi buna purtare a tinerimei 
10 Ibidem, p. 84-88, 101-102.
11 Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica Banatului, studiu introductiv, ediţie, glosar şi 

indice de Damaschin Mioc, Timişoara, 1981, p. 251. 
12 A. Ghidiu, I. Bălan, op.cit., p. 54.
13 V. ţârcovnicu, Contribuţii la istoria învăţământului românesc din Banat (1780-

1918), Bucureşti, 1970, p. 35-39.
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române, în care a inclus 30 pagini de folclor, fapt ce îl aşază printre 
cei dintâi folclorişti români. Pe lângă acestea, a colaborat la „Gazeta 
de Transilvania” şi la „Foaie pentru minte, inimă şi literatură” a lui G. 
Bariţiu, unde a publicat, în 1838, trei fabule, lăsând în manuscris Răpirea 
în Parnas, Descrierea bisericii din Caransebeş şi un volum de predici.

Cam în aceeaşi perioadă cu protopopul Ioan Tomici desfăşura 
o intensă activitate culturală, la Mehadia, protopopul Nicolae Stoica de 
Haţeg (1751-1733). Îndelungatele sale strădanii pentru ridicarea culturală 
a poporului sau concretizat în alcătuirea lucrărilor (unele în colaborare) 
cu caracter didactic, literar şi istoric: Catehismul mic, Cartea de mână 
a dascălilor, Cântece (culegere de colinde, poezii cu caracter religios, 
dar şi poezii originale, închinate unor persoane ori unor evenimente mai 
importante), Scurtă istorie a Banatului, Sârbii în Banat, Faptele lui Hercule, 
Viaţa lui Alexandru cel Mare, Scurtă cronică a războiului din 1788-1791, 
Cronica Mehadiei şi a Băilor Herculane, Poveşti moşăşti, şcolarilor 
româneşti şi Cronica Banatului. Ştirile referitoare la viaţa socială, cele cu 
caracter politic şi militar, informaţiile de natură economică, referirile la 
activitatea unor personalităţi politice şi culturale, contemporane autorului 
(ex. Tudor Vladimirescu), ştirile despre activitatea şcolară şi bisericească 
din Banat şi Transilvania, fac din această cronică a protopopului Mehadiei 
un izvor de primă importanţă pentru istoria Banatului.

Activitatea cronicarului nu s-a limitat însă doar la lucrările 
amintite. El s-a remarcat şi ca un bun epigrafist, numismat şi arheolog, 
ctitor de biserici şi îndrumător de viaţă nouă. Protopopul Stoica a 
format, în graniţa bănăţeană, dascăli şi preoţi disciplinaţi, râvnitori de 
progres, care au dat neamului militari de seamă, vrednici luptători şi 
vajnici apărători ai drepturilor grănicereşti14.

Din cele prezentate se desprinde constatarea că, slujitorii 
Bisericii din părţile Caransebeşului – ierarhi, profesori de Teologie, 
clerici de mir şi din cinul monastic – s-au aflat, statornic, de-a lungul 
zbuciumatei noastre istorii, în primele rânduri ale luptei pentru 
păstrarea şi afirmarea culturii, contribuind prin ostenelile şi prin 
operele lor la îmbogăţirea patrimoniului nostru cultural-naţional.
14 Prot. dr. Marcu Bănescu, Cronicarul Nicolae Stoica de Haţeg în tradiţia bănăţeană, 

în rev. „Mitropolia Banatului”, nr.1-3, 1977, p. 164-169.
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ANtiM iViReANUl –  
îNCeRCARe de PORtRet

Preot prof. dr. Vasile Muntean

Într-un lexicon publicat în aşa-zisa  „epocă de aur”, aflăm 
următorul medalion dedicat marelui ierarh: „Antim Ivireanul (cca 
1660-1716, născut în Iviria/Georgia), cărturar român, mitropolit  al 
ţării Româneşti (1708-1716). A înfiinţat tipografii la Snagov (1694) şi 
Râmnic (1705). Ctitorul ansamblului monastic  Antim (1715). A tradus, 
în special  în [sic] greceşte, numeroase  scrieri de cult şi didactico-
morale. Operă principală: Didahiile , culegere manuscrisă cuprinzând 
35 de predici. A fost şi un talentat miniaturist şi sculptor. A ilustrat 
Evangheliile de la 1693 şi 1697, a decorat [sculptat] uşa de la intrare a 
Mănăstirii  Antim din Bucureşti şi a executat portretul lui Constantin 
Brâncoveanu”.1  Textul acesta a  apărut  aproape neschimbat  peste 
7 ani, în alt lexicon, îndreptându-se  acum  acel  în cu din.2  În cele 
ce urmează  voi corija şi alte imprecizii  din medalionul  în discuţie, 
completându-l  cu cele de cuviinţă. Evident, datorită  faptului că spaţiul 
este limitat, portretul ce-l schiţăm nu va fi unul exhaustiv.

Antim Ivireanul – „cel mai de seamă mitropolit al ungrovlahiei, 
din toată istoria ei”, după aprecierea Părintelui  acad. Mircea Păcurariu3 
-  a văzut lumina zilei  în jurul  anului 1650, în Iberia-Iviria, Gruzia sau 
Georgia. Cade  în robie la turci la o etate tânără, însă e răscumpărat  
de  Dositei, patriarhul  ierusalimitean. În obştea monastică de la „Sf.
Mormânt”  va  deprinde  limbile greacă (veche şi nouă), turcă şi arabă, 
mai târziu probabil şi italiana.4  Aproximativ  în anul  1681, Dositei  îl 
1  Mic dicţionar enciclopedic, ed. a III-a, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 

1986, sub voce.
2  Dicţionar enciclopedic, I (A-C), Ed. Enciclopedică, Bucureşti 1993, p.83. In 

subsidiar,anul ctitoririi Mănăstirii Antim e trecut greşit:1716.
3  Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii ortodoxe române, ed. a III-a, Ed. Basilica, 

Bucureşti 2013, p. 254; Idem, Istoria Bisericii ortodoxe române, II, IBMBOR, 
Bucureşti 1994, pp.141-160 (cu bibliografie bogată); Idem,Dicţionarul teologilor 
români, ed.a III-a, Ed.Andreiana, Sibiu 2014, pp.321-324.

4  Fanny Djindjihaşvili, Antim Ivireanul – cărturar umanist, Ed.junimea,Iaşi 1982, 



210

aduce la mănăstirea Cetăţuia din vecinătatea Iaşilor, unde  Antim va 
învăţa româna şi slavona şi va ajuta, prin mijlocirea tiparniţei eline de 
acolo, la  editarea unor lucrări de protejare a dreptei-credinţe. Prin 1690 
pleacă la Bucureşti, ţara Românească devenind a doua sa patrie. Este 
de remarcat că Antim a ajuns să cunoască limba română la perfecţie5. 
Ca episcop va desfăşura, în diferite centre, o activitate tipografică de 
excepţie, iar în preajma lui se va crea  gradual  o  autentică şcoală 
tipografică, cu rezultate binefăcătoare nu numai pentru români. 

În anul 1710, la solicitarea regelui  ivir Vahtang VI6, Antim va 
trimite în ţara sa de obârşie  utilaj tipografic, cu litere lucrate chiar de 
el. Să amintim şi aceea că Ceaslovul greco-arab s-a tipărit în 1702, la 
cererea  ex-patriarhului Antiohiei, Atanasie III Dabbas;  în 1706, când 
acesta pleacă de la noi, domnitorul Brâncoveanu i-a dăruit  întreaga 
instalaţie tipografică cu caractere arabe , care a fost dusă la Alep, pe 
urmă reutilată şi modernizată  în alte locaţii, imprimând cărţi până către 
finele veacului al XIX-lea. Bunăoară, cercetătorii arabi contemporani 
nouă recunosc  provenienţa  românească a tipografiei de la Mar Hanna 
şi evidenţiază rolul ei în promovarea conştiinţei unităţii lumii arabe 
şi a simţământului  patriotic  - de neatârnare naţională şi spirituală -, 
prin intermediul cărţilor7. Încă unele date personale în cazul lui Antim 
Ivireanul.

Dacă înfăptuirile  pe linia tiparniţei - alte detalii, puţin mai 
încolo - îi facilitaseră ascensiunea, în schimb amestecul  în politică îi va 
aduce sfârşitul tragic. Prima dată, datorită legăturilor cu Cantacuzinii, 
era să-şi piardă rangul  mitropolitan; apărându-se magnific  în 1712 (în 

pp.22 şi 5 (specificarea lui Virgil Cândea, din Prefaţă).  A se vedea şi Dicţionarul 
literaturii române de la origini până la 1900 (coord. Gabriela Drăgoi et alii), 
Ed.Academiei Române, Bucureşti 1979, pp.42-44. 

5  Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, I, Ed.Minerva, Bucureşti 
1990, p.37.

6  Radu-Ştefan Ciobanu, Aspecte ale vieţii spirituale în epoca lui Constantin-
vodă Brâncoveanu prin prisma relaţiilor cu Cantacuzinii, în vol. „Constantin 
Brâncoveanu” (coord. P.Cernovodeanu şi Fl.Constantinescu), Ed.Academiei, 
Bucureşti 1989, p.231; acolo apare Wachtang al IV-lea (greşeală de tipar).

7  Dan Simonescu, Gheorghe Buluţă, Pagini din istoria cărţii româneşti, Ed.Ion 
Creangă, Bucureşti 1981, pp.90-91.
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ianuarie şi februarie),  Constantin Brâncoveanu îl iartă8. Apoi, în anii 
1713-1715, Antim va ctitori mănăstirea închinată „Tuturor  sfinţilor”, 
astăzi Antim, căreia îi va da un „Aşezământ”.  Din nefericire, în urma 
unor manevre politice greşite  -  în fond mitropolitul fiind de partea 
creştinilor -, fanariotul Nicolae Mavrocordat  a lucrat necinstit  ca să 
fie caterisit, acuzându-l de magie, de „meşteşuguri sataniceşti”, ca şi 
de uneltiri antiotomane. În consecinţă, a fost depus  din scaun  şi ucis 
de turci în 1716, murind ca un mucenic;  e canonizat  în 1992, după 
ce în anul 1966 patriarhul ecumenic Atenagora (vlah după mamă) a 
ridicat  nedreapta  hotărâre  de  caterisire din august 1716.

De reţinut că Antim a fost o personalitate multilaterală:  
xilogravor, desenator, caligraf, editor, tipograf, traducător, vestit 
cărturar, recunoscut  orator ecleziastic. Şi-a adus aportul  la biruinţa 
limbii române în cult, ca şi la avansarea ei prin scris. Dintre cele 38 
cărţi tipărite de Antim însuşi, 24 au apărut  în idiomul românesc, dar 
– în total – Antim Ivireanul a tipărit sau a supravegheat  imprimarea 
a  64 de cărţi. Acestea sunt nu numai  exemplare  bisericeşti, de ritual, 
ci şi lucrări polemice, de  apărare  a Ortodoxiei  în faţa atacurilor 
eterodoxe, ba chiar şi scrieri cu caracter didactic şi moral (Pilde 
filosofeşti)  sau „cetăţenesc”  (Sfătuiri creştine-politice) sau  tocmai 
laic-popular (Alexandria, ori Floarea darurilor).  unele din strădaniile  
antimiene  au rămas în manuscris; o operă deosebit de preţioasă  e 
cea intitulată „Chipurile Vechiului şi Noului Testament”, închinată lui 
Constantin Brâncoveanu în vara lui 1709. Este înzestrată cu peste 500 
de  ilustraţii, având deci o excelentă valoare artistică.

Opera sa de căpetenie  rămâne  însă cea numită Didahii; 
conţine 28 de predici şi 7 cuvântări ocazionale. Această operă 
cunoaşte mai multe ediţii moderne9. Originalitatea Didahiilor constă 
în chipul în care înzestratul ierarh a ştiut să aleagă şi să prelucreze 
ideile sau  izvoarele din care s-a inspirat, dar îndeosebi  în stilul lor 
captivant. Antim e un poet care ştie să utilizeze la fel de bine metafora 
şi interogaţia retorică, antiteza şi repetiţia, dialogul şi critica – cum  
8  F. Djindjihaşvili, op.cit., p.44.
9  Gabriel Ştrempel, Antim Ivireanul. Predici, Ed. Academiei , Bucureşti 1962; Idem, 

Antim Ivireanul. Opere, Ed.Minerva, Bucureşti 1972 (reed.,Bucureşti 1997).  Vezi şi 
Didahiile editate de Patriarhie (IBMBOR, Bucureşti 2010) etc.
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constată specialiştii. 
Înainte de a încheia, se  impun fireşte câteva sublinieri, precum 

şi alte amănunte din viaţa şi scrisul  eminentului  ivirean. Prin întreaga 
sa trudă, el a urmărit un scop înalt: independenţa şi propăşirea  patriei  
adoptive10. A apărat,  după aceea, drepturile Bisericii ce o păstorea, în 
lupta cu patriarhia Ierusalimului (e  vorba de chestiunea  mănăstirilor 
închinate şi de abuzurile din ultimul timp) 11. Preocupat mereu de 
ridicarea nivelului  intelectual al  clericilor din subordine, era mâhnit  
„de atâta prostie, de atâta neînvăţătură”; pentru îndreptarea lucrurilor, 
le-a  oferit  suficiente Învăţături12, cu îndemnul:  „...să vă luminaţi 
şi voi şi să învăţaţi  şi pre alţii”. Dispoziţii privind învăţământul şi 
ajutorarea copiilor săraci şi a nevoiaşilor maturi se afă şi în testamentul 
sau „Aşezământul”  Mănăstirii Antim13, menţionat  şi în alt loc. Pe 
urmă, aceiaşi  slujitori ai Altarului – spre a preîntâmpina  vreo  posibilă  
formă de rasism -  primesc  de la vlădica lor următoarea  îndrumare:  
„...preoţii să aibă faţă de ţigani aceeaşi atitudine pe care o au faţă de 
ceilalţi”14. 

Merită să stăruim, cât e posibil, asupra limbii întrebuinţate de 
înaltul-prelat. Precum reflecta la vremea sa Mihail Sadoveanu, Antim 
ajunsese să vorbească şi să scrie  o limbă  „poate cea mai frumoasă 
dintre a tuturor cărturarilor epocii”15. Aici, numai o mostră: la un 
moment  dat, Antim într-un cuvânt al său  evocase luna ca „stăpâna 
mării”; comparaţia se regăseşte la Mihai Eminescu. Deja cu câteva 
decenii în urmă, un  cercetător  român  în teza sa de doctorat analizase  
cu deosebită competenţă stilul antimian, comentând şi paragrafele  
care includeau  termenul moştenit (dacic) mărire sau preamărire,16  
10 F.Djindjihaşvili, op.cit., p.36. Detalieri  la Alexandru Elian, Bizanţul, Biserica şi 

cultura românească (ed.V.Muntean), Ed.Trinitas,  Iaşi 2003, pp.194-197.
11 Al.Elian, op.cit, pp.175, 181-193.
12 F.Djindjihaşvili, op.cit., p. 71 şi urm.(pentru amănunte).
13 Ibidem,pp.88-91.
14 Ibidem,p.72.
15 Ibidem, p.64 (cu indicarea sursei).
16 Eugen Negrici, Antim. Logos şi personalitate, Ed.Minerva, Bucureşti 1971, 

pp.133, 134, 168, 193, 206. un microstudiu al meu,  intitulat Slavă  sau mărire?, va 
apărea  în revista „Altarul Banatului”. E de reţinut şi  una din concluziile autorului 
citat, E. Negrici, din pp.256-257:
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mitropolitul Antim recurgând  foarte rar la sinonimul slavă.
Încă un aspect  trebuie relevat: circulaţia a nu puţine cărţi tipărite 

de Antim Ivireanul  în zona Banatului.17, fenomen ce demonstrează  
legăturile  românilor bănăţeni  – şi în acest sector -  cu conaţionalii din 
„Valahia” sau ţara Românească.

Închei cu consideraţiile  judicioase  ale fostului meu dascăl, 
regretatul acad. Alexandru Elian, care în câteva rânduri  a  scris  - cu 
acribia-i cunoscută – despre chiriarhul  care, deşi străin de neam, a 
servit prin excelenţă  spiritualitatea, „legea românească”:

„Multă vreme  aproape uitat,  Antim  şi-a regăsit locul său 
adevărat  în istoria Bisericii  şi a culturii româneşti [ ...]. Ediţii ale 
operei, cercetări asupra vieţii şi activităţii sale n-au încetat să apară. 
Antim şi-a căpătat astfel locul cuvenit în literatura noastră veche; el stă 
astăzi alături de cei mai străluciţi reprezentanţi ai culturii româneşti, 
într-o epocă – ea însăşi – printre cele mai strălucite din istoria noastră:  
răscrucea veacurilor al XVII-lea şi al XVIII-lea. De la Ion Bianu şi 
episcopul Melchisedec, primii săi editori, de la Nicolae Iorga, care 
i-a închinat pagini de vibrantă preţuire, şi până la cercetătorii zilelor 
nostre, clerici şi mireni, figura lui Antim n-a încetat să câştige în relief, 
prin punerea în lumină a unor laturi mai puţin ştiute ale strădaniilor 
sale. Astăzi, poate mai mult ca oricând, este binevenită amintirea 
pioasă a muceniciei sale, pricinuită de ataşamentul său nedezminţit 
faţă de idealul libertăţii politice a acestui neam românesc, de care el 
s-a simţit legat până în ultima clipă a vieţii”18.

       „Nu ne interesează ce a existat în timpul lui Antim în Franţa ori Italia, ci mai ales 
ceea ce a fost înainte şi după el pe aceste meleaguri şi în acest sens, se poate afirma 
că, vreme de două secole, mitropolitul domină seniorial scrisul românesc”.

       „Să priveghem la cartea lui de predici nelumite ca la căpătâiul celor faţă de care 
avem, târziu, sentimentul de a fi făcut puţin, prea puţin”.

17 V.Muntean, Epoca lui Constantin Brâncoveanu şi Banatul, în vol. „Retrospecţii 
medievale. In honorem professoris emeriti Ioan Caproşu” (ed.V. Spinei et alii), Ed. 
universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 2014, p.457 sq.

18 Al.Elian, op.cit.,p.197.
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CORURile săteşti diN BANAt,  
RePeRe Ale sPiRitUAlităŢii ROMâNeşti

Preot Zaharia Pereș

Folcloristul şi compozitorul Tiberiu Brediceanu, într-una 
din lucrările sale, spunea următoarele: „… în Banat s-a cântat 
întotdeauna cu drag şi s-a cântat frumos”. Această afirmaţie a 
reputatului compozitor are acoperire în realitatea existentă în teren, 
deşi dovezile scrise nu erau prea multe, datorită „bunăvoinţei” cu 
care autorităţile timpului tratau această realitate prezentă în viaţa 
românilor bănăţeni. Draconicele legi elaborate de Apponyi aveau 
un vădit caracter antinaţional şi urmăreau deznaţionalizarea făţişă a 
românilor prin implementarea unor instituţii bine organizate, care au 
încercat înăbuşirea în faşă a tuturor manifestărilor culturale şi artistice 
promovate de români. Astfel, Legea 44/1868 a naţionalităţilor, Legea 
38/1886, privind justiţia, administraţia, presa, etc., urmăreau fără 
echivoc  desfinţarea, prin orice mijloace, a naţionalităţii române din 
punct de vedere etnic, economic, bisericesc şi cultural.

Cu toate aceste, viaţa culturală şi-a continuat cursul firesc, 
bănăţenii dovedindu-se capabili să-şi promoveze valorile autentice, 
devenind, în timp, exemple veritabile şi pentru alte provincii româneşti. 
Atunci când, în anul 1657, Suzana Lorántffy, văduva principelui 
transilvănean George Rákoczi I, a înfiinţat o şcoală pentru institutorii 
din Făgăraş a recomandat – prin regulamente – ca profesorii de muzică 
românească să predea cântarea bisericească, aşa cum se cânta atunci 
la Caransebeş şi Lugoj. Desigur, impunerea unei asemenea practici 
din partea Suzanei Lorántffy, se baza pe cunoaşterea exactă a realităţii 
muzicale existente la vremea respectivă în Banat1.
1 Protopop Ioan Văran, Monografia protopopiatului ortodox român Oraviţa, 

Timişoara, Edit. Marineasa, 2003, pp.216-217; vezi, de asemenea, arhiereu Ioan 
Boroş, Unirea românilor din Lugoj, Lugoj, Edit. „Sionul Românesc”, 1925, P. 
Nemoianu, Probleme bănăţene, Lugoj, Tipografia Naţională, 1925, Identitate şi 
alteritate. Studii de imagologie (II), coord.: Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader 
Nicoară, Cluj-Napoca, Edit. Presa universitară Clujeană, 1998, Teodor V. Păcăţian, 
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Cultura românească în Banat a fost rezultatul unor condiţii 
politice şi sociale deosebit de complexe şi variate, care s-au înlănţuit în 
decursul timpurilor într-un mod care imprimă, în multe privinţe, acestor 
condiţii caracteristici proprii, originale, faţă de celelalte ţinuturi ale 
pământului românesc. La aceasta au contribuit o mulţime de factori: 
poziţia geografică a Banatului; particularităţile solului şi subsolului; 
diferitele dominaţii străine pe care le-au îndurat; împrejurările care au 
determinat caracterul multinaţional al acestei regiuni mai mult decât 
în oricare din celelalte regiuni ale ţării; confruntarea confesiunilor 

Cartea de aur, Sibiu, Tipografia „Iosif Marschall”, vol.I-II, 1902, Andrei Ghidiu, 
Iosif Bălan, Monografia oraşului Caransebeş, Caransebeş, Edit. Autorilor, 1909, 
Identitate şi alteritate. Studii de istorie politică şi culturală (4) (editori: Constantin 
Bărbulescu, Luminiţa Dumănescu, Sorin Mitu, Vlad Popovici), Cluj-Napoca, Edit. 
Argonaut, 2007, P. Nemoianu, Sârbii şi Banatul, Craiova, Edit. Scrisul Românesc, 
1930, Victor Neumann, Istoria evreilor din Banat, Bucureşti, Edit. Atlas, 1999, 
I.D. Suciu, Unitatea poporului român. Contribuţii istorice bănăţene, ed. a II-a 
revăzută, Timişoara, Edit. De Vest, 2003, Victor Lăzărescu, Lugojul şi lugojenii 
de altădată, Lugoj, 1993, dr. Cornel Corneanu, Ideea bănăţeanu, Caransebeş, 
Tipografia Diecezană, 1934, Valeriu Leu, Carmen Albert, Banatul în memorialistica 
„măruntă” sau istoria ignorată (1914-1919), Reşiţa, 1995, pr. Ion Doru Găvădină, 
ec. Martin Staia, Mercina. Repere culturale, Timişoara, Edit. Mirton, 2003, Ion 
Băcilă, Monografia Mehadiei, Timişoara, Edit. Marineasa, 1997, Vasile C. Ioniţă, 
Monografia localităţii Câlnic (jud. Caraş-Severin), Reşiţa, Edit. Timpul, 1997, 
Virgil Birou, Crucile de piatră de pe Valea Căraşului, Timişoara, 1941, Romulus 
S. Molin, Românii din Banat, Timişoara&Craiova, 1932, coord. Smaranda Vultur, 
Memoria Salvată. Evreii din Banat, ieri şi azi, Iaşi, Edit. Polirom, 2002, Gh. I. 
Demian, Problema românească în Banat, Timişoara, Edit. Ziarului „Santinela”, 
1936, Alexandru Radovan, Interferenţe româno-sârbe în Banat în secolul al XIX-
lea, Timişoara, Edit. Excelsior Art, 2003, Valeriu Leu, Memorie, memorabil, istorie 
în Banat, Timişoara, Edit. Marineasa, 2006, Ion Iliescu, Cultura şi cărturarii 
bănăţeni în deceniile independenţei, Timişoara, 1977, C. Grofşorean, Banatul de 
altă dată şi de totdeauna. Sinteza problemelor istorice şi social-politice, Timişoara, 
1946, Gheorghe ţunea, Cântecul fanfarei, Reşiţa, Edit. HESTIA, 1995, Tiberiu 
Mităr, Problema culturală a Banatului. Consideraţiuni asupra civilizaţiei şi culturii 
ţăranului român din Banat, Caransebeş, Tipografia Diecezană, 1936, coord. dr. 
Anton Drăgoescu, Istoria României. Transilvania, vol II (1867-1947), Cluj-Napoca, 
Edit. „George Bariţiu”, 1999, coord. Ioan Munteanu, Făurirea statului naţional 
unitar român. Contribuţii documentare  bănăţene (1914.1919), Bucureşti, 1983, 
Sim.Sam. Moldovan, Judeţul Caraş şi oraşul Oraviţa. Scurtă monografie istorică, 
Oraviţa, Tipografia „Iosif Kaden”, 1933.
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religioase şi lupta prozelitistă a unora dintre ele; duplicitatea politicii 
Curţii de la Viena şi dubioasa colaborare cu cercurile conducătoare 
maghiare; ritmul de dezvoltare a relaţiilor capitaliste; concurenţa 
dintre naţionalităţi; mişcările sociale şi, în special, revoluţia de la 
1848; slăbirea puterii Curţii de la Viena şi compromisurile la care a 
fost obligată, etc.2

Fenomenul coral sătesc din Banat este covârşitor popular şi 
doar în mică măsură folcloric (prin textele preluate din folclor, prin 
linia metodică a prelucărilor şi armonizărilor sau măcar prin sugestiile 
folclorice ale frazei muzicale).

Chiar dacă în totalitatea cazurilor corurilor săteşti, vestimentaţia 
coriştilor este veşmânt folcloric autentic al localităţii rurale sau al 
zonei etnofolclorice căreia corul îi aparţine, totuşi, denumirea pe 
care localnicii şi coriştii înşişi o dau este, de regulă, cea de „costum 
naţional” sau „costum popular”. 

„Neofolcloric” este fenomenul atât prin punctul de obârşie 
istorică, cât şi prin susţinerea profesională din partea dirijorilor şi 
a animatorilor, iar acest ultim aspect rămâne valabil până în zilele 
noastre. Lugojul, care alături de Caransebeş, era recomandat ca „pildă 
de frumoasă cântare”, avea să impună o tradiţie (nu folclorică, însă) 
încă de prin 1810, când aici a fost introdusă în biserică modalitatea 
răspunsurilor liturgice prin cântarea corală „filharmonică”, iniţiativă 
care avea să ducă la constituirea primului cor din Banat pe patru 
voci – Corul bisericesc din Lugoj (1841). În forma dezvoltată, în 
acel moment, iniţiativa se numea „Reuniunea română de cântări şi 
muzică” şi avea să ducă la o mişcare cu caracter de masă, cuprinzând 
– în mod deosebit – lumea satelor din Banat (pe întinderea Banatului 
istoric): mişcarea corală bănăţeană. Răspândirea fenomenului în 
afara graniţelor acestei provincii a fost semnalată de ziarul „Familia” 
(1883). Această mişcare i-a amploare şi răspândire, astfel că în două 
decenii (1880-1900) se înfiinţează în mediul urban, dar mai ales în cel 
rural, peste 140 de coruri.
2  N. Apostolescu, Coordonate cultural-ştiinţifice în Banat în preajma înfiinţării 

Academiei Române, în vol. Academia Română şi Banatul. Perioada 1866-1920, 
îngr.: Ion Iliescu, Sergiu Drincu, Timişoara, Tipografia universităţii din Timişoara, 
1982, p. 7.
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Instituţionalizarea fenomenelor şi a faptelor culturii populare 
se produce în afara tradiţiei folclorice. Conform lui Vasile Vărădean, 
corurile din Banat „nu au luat fiinţă din vreo iniţiativă particulară, şi 
cu atât mai puţin din vreuna oficială, ci din entuziasmul colectiv şi 
bucuria pentru cântare a satului întreg”.

Primele forme de „cântare împreună” s-au închegat în bisericile 
săteşti, pentru ca, pe lângă cantorii din strană, şi ,,poporenii” să poată 
da răspunsuri la liturghie. Îndrumaţi de cantori, de vreun învăţător 
sau de preotul însuşi, ei au putut deprinde  cântarea „după ureche” 
pe mai multe voci (de regulă la trei voci). De aceea, Vasile Vărădean 
subliniază „originea bisericească a tuturor corurilor bănăţene”.

Bazându-se pe „simţul muzical nativ al bănăţenilor”, pe 
spiritul lor de coerenţă şi comunicare microgrupală, acest fenomen al 
cântării în cor” a trecut curând la „cântarea lumească” – de petrecere, 
iar adunările de învăţare („de probă”) se ţineau nu doar în biserică, 
ci şi în şcoală sau chiar în casele unora dintre corişti, mai înstăriţi. 
Tot dintre săteni apăreau – fără nici un fel de „ştiinţă a  notelor” – şi 
„primii conducători de cor”. Pe măsură ce corul se făcea cunoscut 
în sat şi în satele învecinate (cu prilejul unor petreceri, exemplul era 
urmat, imitat, iar „conducătorul” acelei înjghebări corale era  solicitat 
să ajute şi în sate învecinate la înfiinţarea şi organizarea unor asemenea 
formaţii.

Prima formă de instituţionalizare a unor astfel de coruri săteşti 
s-a produs în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin „includerea” 
lor în aşa-zisele reuniuni de cântări  (în cazul Lugojului, mai întâi, prin 
„Reuniunea română de cântări şi muzică”). Aşadar, insituţionalizarea 
acestor forme incipiente, primitive ale mişcării corale bănăţene 
s-a produs (sub influenţă urbană)  în afara tradiţiei culturii corale 
folclorice specifice mediului rural3.

De la micile grupuri de cântăreţi, fie „lumeşti”, fie bisericeşti 
şi până la gruparea – corul – n-a fost decât un pas.

Privite prin prisma vechimii, fostul preşedinte al Asociaţiei 
corurilor şi fanfarelor bănăţene, Iosif Velceanu arăta corul din Lugoj 
3  Ioan Viorel Boldureanu, Cultură populară bănăţeană, Timişoara, Edit. MIRTON, 

2004, pp.66-68.
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ca cel mai vechi cor urban din ţară, iar cu privire la corurile săteşti 
spune „… în anii 1850-1860 se înfiinţează un cor pur bisericesc în 
comuna Vrani…”. O altă menţiune a lui Iosif Velceanu arată: „… Corul 
plugarilor din Chizătău, înjghebat mai întâi în cor bisericesc deja în 
anul 1857 …”, urmând după aceea corurile din Reşiţa, Oraviţa, etc.

Ceea ce merită a fi reţinut, în privinţa acestor coruri este 
considerentul că ele n-au fost impuse, nici n-au luat fiinţă la vreo 
iniţiativă particulară şi cu atât mai puţin oficială, ci din dorinţa şi 
entuziasmul colectiv al satului respectiv.

Semnificativ este şi faptul că în decurs de două-trei decenii, 
după înjghebarea primelor coruri, aproape că n-a existat sat sau comună 
bănăţeană care să nu-şi aibă corul şi fanfara sa. Iar când stăpânirea 
străină de neam şi năzuinţele s-a încumetat să le aprobe, majoritatea 
s-au transformat în „Reuniuni de cântare şi citire” sau „Reuniuni de 
cântare şi lectură”4.

Profesorul Petru Oalde, autorul cărţii „Lupta pentru limba 
românească în Banat”, spune: „… corurile bănăţene, fiecare în parte 
şi toate laolaltă, au contribuit, şi nu în mică măsură, la menţinerea 
unităţii limbii române literare, în spaţiul cultural al Banatului …”, iar 
profesorul Vasile Vărădeanu, în cartea „Cântecul la el acasă”, citează: 
„Contribuţia atât de bogată şi hotărâtoare a acestor reuniuni de citire 
şi cântare pentru dezvoltarea civilizaţiei şi culturii bănăţene săteşti şi 
însemnătatea lor pentru cultivarea şi îmbogăţirea tradiţiilor culturale 
şi artistice bănăţene a fost din cele mai însemnate …”. În sfârşit, 
profesorul Iosif Velceanu, numind corurile şi asociaţiile corale „focare 
de cultură şi artă”, spune: „Societăţile noastre corale sunt pârghii 
serioase ce pot ridica cultura poporului şi cu dânsa tăria, prestigiul şi 
fericirea ţării…”.

4  Iosif Stănilă, Cultură şi oameni de cultură din Caraş, Reşiţa, 1989, pp. 38-39.
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PUBliCAŢiile PAROHiAle BăNăŢeNe-CAle 
de PROPOVădUiRe şi PAstORAŢie 

Preot dr. Valentin Bugariu

Concluzia unui studiu legat de media parohială este una 
hotârătoare. Parohia, urbană sau rurală nu are nici resursele financiare 
și nici cele umane pentru a înființa un grup media compus din 
televiziune, radio și ziar1. Ceea ce se poate înfăptui este apariția unei 
publicații parohiale ținând seama de specificul locului, de voluntariatul 
colaboratorilor și de găsirea unor sume pentru tipărirea fiecărui număr, 
fie prin sponsorizări, fie din bugetul propriu al instituției bisericești 
care editează revista. Publicația trebuie privită ca un mijloc deosebit de 
eficient de catehizare în zilele noastre, atât pentru creștinii participanți 
la Sfintele Slujbe,  care-și pot îmbogăți, astfel, cunoștințele în materie 
de religie, cât și pentru cei care, din diferite motive, nu pot veni la 
biserică, dar se pot bucura de citirea unui cuvânt ziditor și pot fi 
beneficiarii unor îndrumări liturgice2.

Între  vestirea cea bună și capcana acesteia nu e decât un pas. 
Au apărut în timp fel de fel de foi parohiale care sunt caracterizate 
prin: conținut iconsistent, fără vreo relevanță pentru comunitate, 
fără colaboratori folosindu-se deja consacratului ,,copy-paste”, texte 
monocolore de factură duhovnicească deci fără vreo finalitate practică3.

Din pastorala vremurile noastre vedem totuși că revista 
parohială îndeplinește un rol pastoral – misionar deloc de neglijat, ea 
fiind un mijloc prin care cuvântul din amvon se prelungește în casele 
1 Gheorghe – Cristian Popa, Preotul misionar în areopagul mediatic. Mijloace 

moderne de comunicare în pastorația ortodoxă, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei 
Munteniei și Dobrogei, București, 2013, p. 25. (Se va prescurta în continuare Preotul 
misionar în areopagul mediatic…).

2 Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon, Introducere în Catehetica Ortodoxă, Editura Sophia, 
București, 2004, p. 171-172.

3 Protopop drd. Mircea Szilagyi, ,,Vatră nouă – prin comunitate pentru comunitate”, 
în vol. Pr. Vasile Suciu (coord.), Vatră nouă 2000-2010. Interferențe culturale, 
Editura David Press Print, Timișoara, 2010, p. 132.
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credincioșilor dar așa cum am subliniat deja și un mijloc de catehizare. 
Publicația este un liant între preoți și credincioși, un loc de exprimare 
al trăirilor religioase dar și o carte de vizită a parohiei.

Există chiar și un șablon al unui virtual cuprins: editorial (care 
exprimă punctul de vedere al publicației față de o problemă din societate); 
eveniment (care ilustrează activitățile parohiei, sărbătorirea hramului, 
realizări administrative); viața bisericească (hotărârile Sf. Sinod, 
comunicate de presă, evenimente din viața Bisericii); pagini de istorie 
(fragmente din istoricul parohiei, viața și activitatea preoților); popasuri 
duhovnicești (meditații la sărbători, cuvinte de învățătură); amvon patristic 
(cuvinte ale Sf. Părinți); anul omagial; interviul ediției (realizat cu un om 
din parohie etc.); paginile tinerilor (articole redactate de preot, profesori 
sau psihologi, articole scrise de tineri); poezie creștină și anunțuri4.

În ceea ce privește publicațile parohiale apărute în Eparhia 
Timișoarei nu avem, cu excepția semnalării apariției acestora 
consemnate de revista ,,Învierea”, vreun studiu temeinic. Părintele dr. 
Marius Florescu, redactor la amintita revistă a publicat un material în 
care se face o expunere a acestor activități5. În marea lor majoritate 
aceste publicații au fost distribuite credincioșilor, puține au ajuns la 
biblioteci, nici măcar la depozitul legal și de aceea demersul nostru 
este îngreunat de la început. Totuși vom aminti de revistele de care 
avem știință sau pe care le-am consultat fie măcar un singur număr. Ne 
vom folosi în prezentarea acestora de ordinea alfabetică.

1. ,,Anghelos”
2. ,,Apostolii”
3. ,,Arhanghelul”
4. ,,Buletin Parohial”, Lugoj
5. ,,Buletin Parohial”, Timișoara
6. ,,Candela Pesacului”
7. ,,Lovrinul ortodox”
8. ,,Iconostas”
9. ,,Lumina Divină”

4  Gheorghe – Cristian Popa, Preotul misionar în areopagul mediatic…, p. 31-33; 37-39. 
5  Preot  drd. Marius Florescu, ,,Presa religioasă bănățeană”, în vol. Pr. Vasile Suciu 

(coord.), Vatră nouă 2000-2010. Interferențe culturale, Editura David Press Print, 
Timișora, 2010. p. 78-81.



221

 10. ,,Lumina din Plopi”
 11. ,,Lumină Lină”
 12. ,,Luminătorul Giarmatei”
13. ,,Paideia”
 14. ,,Sfeșnicul”
 15. ,,Vatră nouă”

1. ,,Anghelos” este un periodic de educație, informație și 
spiritualitate creștin-ortodoxă, editat de Parohia Ortodoxă Română 
Sânmihaiu Român ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe”. Publicația apare 
săptămânal și este distribuită credincioșilor duminică după Sfânta 
Liturghie. Apare în 2 pagini format A4 iar redactor - șef este preotul 
Dan D. Gîrjoabă. Din cuprins am spicuit: predici, vieți de sfinți dar și 
explicații catehetice: ,,Anafura este doar pâine binecuvântată. Ea nu 
este prefăcută în cadrul Sfintei Liturghii în Trupul și Sângele Domnului, 
motiv pentru care poartă și denumirea de ‹‹antidoron››, adică ‹‹în loc de 
dar››, fiind dăruită spre mângâiere celor care nu se puteau împărtăși cu 
Trupul și Sângele Domnului”6. Publicația apare şi în prezent.

2. ,,Apostolii” a fost o foaie religioasă editată de Parohia Viile 
Fabric și Asociația ,,Diaconia – Sf. Ap. Petru și Pavel” începând cu 
anul 2002. De apariție lunară, în patru pagini, format A4 a avut un 
cuprins variat: cuvinte de învățătură, relatarea unor pelerinaje realizate 
împreună cu credincioșii, informații din viața parohiei, dar și calendar 
creștin-ortodox lunar. Am reținut de asemenea un cuvânt de învățătură 
pilduitor: ,,…Dacă Adam ar fi primit să se smerească și să se căiască 
recunoscându-și păcatul, nu ar fi fost scos afară din rai, ne asigură 
Avva Dorotei din Gaza căci ‹‹uitarea greșelilor e lucrul mândriei, dar 
aducerea aminte a lor e călăuza spre smerenie››”7. 

3. Revista ,,Arhanghelul” apare la Birda cu începere din 2012 
trimestrial, în opt pagini. Publicația a obținut recunoașterea (ISSN-ul) 
Bibliotecii Naționale a României. Ca tiraj în anii 2012 și 2013 au fost 200 
exemplare, iar din 2013 și până în prezent în 100 de exemplare care sunt 
6  ,,Anghelos”, an II, nr. 25, februarie, 2013, p. 1. 
7  Preot Mihai Petrovici, ,,Despre smerenie”, în ,,Apostolii”, nr. 2 (33), februarie 

2005, p. 1. 
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distribuite credincioșilor din parohie și filie. Colegiul de Redacție este 
compus din: prof. univ. dr. Rodica Popescu, prof. univ. dr. Ioan Viorel 
Boldureanu, prof. Ioan Traia, pr. dr. Iliia Pavlovici – Pătruț, și pr. dr. Valentin 
Bugariu (redactor-șef). Revista  fost editată de Parohie până în 2013 (nr. 
3-4), iar din 2013 până astăzi de Asociația ,,Arhanghelul” din Birda.

Din primul Editorial aflăm: ,,…Revista noastră își va propune 
să răspândească învățătura Mântuitorului Hristos, precum și alte 
informații culturale. Crezul nostru este de a da credincioșilor noștri 
din parohia Birda o revistă parohială, trimestrială, de interes religios și 
cultural, lipsită de orice caracter politic de partid, ferindu-ne de orice 
certuri politice și confesionale și având în vedere doar cultivarea și 
formarea cercului de cititori”8.

La nivel de conținut revista a popularizat anii omagiali instituiți 
de Patriarhie: ,,Anul omagial al Tainei Sfântului Maslu și al îngrijirii 
bolnavilor” (2012); ,,Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și 
Elena” (2013); ,,Anul omagial euharistic (I): Sfânta Taină a Spovedaniei”; 
,,Anul omagial euharistic (II): Sfânta Taină a Împărtășaniei”; ,,Anul 
comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni”(2014). 

Rubricile revistei au rămas neschimbate de cel dintâi număr: 
Editorial, Valori poetice, Restituiri, urme din trecut, Cateheza, Popasuri 
omiletice, Bucurii editoriale și Cronica parohiei. Selectiv vom înșirui 
câteva materiale care se înscriu în coordonatele unei foi religioase locale: 
Editorial: ,,Scrisoare pastorală la Nașterea Domnului” (2012, an I, nr. 
4, p. 1; 6); Restituiri: ,,Preotul Ioan Ionescu. Profil biografic” (autor Pr. 
Petru Gărău, 2012, an I, nr. 2, p. 3); ,,Iuliu Ionescu, un demn fiu al satului 
Birda (1888-1963)” (autor Prof. Ioan Traia, 2012, I, nr. 3, p. 3); urme din 
trecut: ,,Personalități de seamă din istoria Banatului: Preotul Gheorghe 
Cotoșman (1904-1977)”, (autor Prot. Gheorghe Sutac, 2013, III, nr. 3 (11), 
p. 4; ,,Preotul Petru Bohariu (1888-1943)”, (autor Prof. Octavian Gruița, 
2012, an I, nr. 4, p. 3); Documentar: ,,A fost odată… o rugă bănățeană” 
(autor Alin Dirina, 2012, I, nr. 3, p. 5); ,,Drama brâncovenilor oglindită în 
eposul și teatrul popular românesc” (autor Prof. Ion Murariu, 2014, IV, nr. 
4, p. 6); Cateheza: ,,Învierea Domnului în opera mitropolitului Nicolae”, 
2012, I, nr. 1, p. 7; ,,Sfânta Taină a Maslului și viața sfântă” (autor Roberta 
8  Redacția, ,,Glasul Arhanghelului”, 2012, an. I, nr. 1, p. 1. 
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Gabor, 2012, I, nr. 2, p. 6). Tot prin intermediul acestei publicații au fost 
consemnate acțiuni catehetice inițiate de parohie, concursuri religioase, 
cateheze, vizionare de film documentar, acțiuni omagiale și comemorative 
de genul: Ziua Bibliei sau Ziua Culturii Române. S-au urmărit în paginile 
publicației incursiuni în istoria locului9, medalioane de personalități10   ș. 
a11. Între colaboratori amintim: preoți, profesori, muzeografi, jurnaliști, 
studenți și elevi. Poezia în cea mai mare parte a fost iscălită de Anghel 
Dumbrăveanu și Dimitrie Acea.

Revista a fost apreciată în cadrul Concursului de reviste 
școlare și parohiale organizat de către Inspectoratul Școlar județean 
și Arhiepiscopia Timișoarei, în anii 2013 și 2014 aceasta obținând 
Premiul I la secțiunea de foi religioase. Ierarhul locului a găsit cuvinte 
de prețuire: ,,Cinstite Părinte. Confirm primirea ultimului număr al 
publicației ‹‹Arhanghelul››. Apreciez strădania ce o depuneți pentru 
apariția grafică în condiții excepționale a acestei reviste și totodată 
mulțumesc pentru paginile pe care mi le-ați dedicat. Atotputernicul 
Dumnezeu să Vă binecuvinteze. † Mitropolit Nicolae”12.

În viața parohială alături de revistă ființează un blog parohial: 
http://parohiaortodoxabirda.blogspot.ro/ pe care sunt stocate: știri, 
fotografii și înregistrări video de la activitățile desfășurare. De pe acest 
canal de informație au fost preluate știri de ale site-uri și publicații 
bisericești. Cu excepția revistei, Parohia mai publică și alte tipărituri 
cu scop: catehetic, pastoral și misionar: calendar ortodox de buzunar, 
carte poștală, pliant comemorativ, pliant de promovare a activităților 
desfășurate, icoane, medalioane comemorative ș. a.

Revista religioasă este afiliată Asociației Publiciștilor din 
Presa Rurală din Banat. În această calitate a organizat prin redactorii 
9  Prof. dr. Bogdan Enășel, ,,Din trecutul comunei Birda”, în ,,Arhanghelul”, I, 2012, 

nr. 1, p. 5; ,,Din trecutul satului Sîngeorge”, în ,,Arhanghelul”, 2012, I, nr. 2, p. 4.
10 Conf. univ. dr. Mirela Borchin, ,,Portretul unui mitropolit uitat: Vasile 

Lăzărescu (1894-1969). Dr. în Teologie, Mitropolit al Banatului (1947-1961)”, în 
,,Arhanghelul”, 2015, IV, nr. 2 (11), p. 3 și urm.

11 Valentin Bugariu, ,,Două reviste religioase rurale din Banatul timișan”, în vol. 
Doru Sinaci, Emil Arbonie (coord.), Administrație românească arădeană. Studii și 
comunicări din Banat – Crișana, vol. IX, Editura ,,Vasile Goldiș”. university Press, 
Arad, 2014, p. 421. (Se va prescurta în continuare ,,Două reviste religioase rurale”).

12 Valentin Bugariu, ,,Două reviste religioase rurale…”, p. 421
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ei ,,Forumul publiciștilor din presa rurală bănățeană”, ediția a IV-a la 
Birda în 2014 care a fost compus din: Te-Deum, două lansări de carte 
și un simpozion științific închinat Sfinților Martiri Brâncoveni13.  

4. Parohia Ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj 
editează un ,,Buletin parohial”. Realizat în șase pagini, format A 4, 
cu apariție lunară publicația oferă credincioșilor: editorial, pastorala 
ierarhului, popasuri duhovnicești, vieți de sfinți, știri din viața parohiei 
(program liturgic, donații ș. a.).

Colectivul de redacție este format din prot. Ioan Cerbu 
(președinte), pr. Cristian Cerbu (redactor), pr. prof. dr. Vasile Muntean, 
pr. Bujor Damșa, pr. Nicolae Borduz, diac. Silviu Iordache (membri). 
Dintre autorii articolelor amintim pe P. S. Calinic Botoșăneanul, 
episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, profesori de teologie, monahi, 
preoți, studenți teologi. Între temele pastorale amintim câteva: 
,,Ritualul Proscomidiei” (autor Pr. Claudiu Petru Ciorogariu, an IV, 
nr. 46, ianuarie, 2013, p. 1-3), ,,Înhumare versus incinerare” (Adrian 
Cocoșilă, idem, p. 4), ,,Grija față de cimitir” (autor Emanuel Gafița, an 
V, nr. 52, septembrie, 2013, p. 4-5).

Am reținut o secvență care face referire la importanța nașterii unui 
copil: ,,Nașterea unui copil este întotdeauna o mare bucurie pentru familie, 
o minune vizibilă prin care se poate vedea rodul dragostei ce există între cei 
doi. Copilul poate fi un sprijin, ajutor, împlinirea viselor avute, sau mai mult 
decât atât, prilejul de a învăța să ne jertfim, să slujim și să iubim”14.

5. Pe lângă Parohia Timișoara Fabric – Vest în ograda parohului 
de atunci, Eugen jurca ,,cleric cu experiență liturgică și academică 
deosebit de interesante, la care se adaugă capacitatea extraordinară 
13 Cu acest prilej preotul Valentin Bugariu și-a lansat volumul: Istorie și semn religios, 

Editura Sitech, Craiova, 2014, 303 p. Prof. Iosif Marius Circa unul din cei care au 
prezentat cartea spunea: ,,Activitatea bogată de intelectual de marcă, numeroasele 
cărți și lucrări izvodite și scoase în lume, precum și studiile teologice, alături de 
specializarea în filologie, i-au facilitat autorului o benefică îngemănare între ‹‹slujirea 
liturgică›› și cea de truditor al literelor române, care, simbiotic, au permis zămislirea 
unor astfel de lucrări. Îl întâlnim ca profesor, ca preot, conduce publicații și reviste și 
semnează în diferite periodice studii de teologie și de cultură pe care le adună pentru 
bănățeni și neam”. (Cf. Cugetări mai târzii, Editura Sitech, Craiova, 2015, p. 197).

14 Arhim. Siluan Vișan, ,,Irodul de astăzi, pruncii de mâine”, în ,,Buletin parohial”, an 
IV, nr. 46, ianuarie 2013, p. 3.
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de a coagula în jurul său tineri și de a le da imboldul necesar pentru 
a-și afla un rost aducător de roade în viața Bisericii”15, apărea revista 
„Buletin Parohial”.

Primul număr al acestei publicații a apărut în data de 18 iunie 
2000 cu prilejul hramului bisericii de praznicul Pogorârii Sfântului 
Duh. Primele 30 de numere (publicația a avut apariție săptămânală) 
au apărut prin multiplicare, apoi prin imprimare la Editura Marineasa 
din Timișoara. ,,Buletinul” a apărut într-un tiraj de 500 de exemplare.

Echipa editorială a fost condusă de preotul Simeon Lugojan, fiind 
compusă din: Pr. Dr. Eugen jurca, Pr. Octavian Blaga, Pr. Mircea Szilagyi, 
Ioan Andoni, Constantin jinga, apoi Ovidiu Ianc și Florin Doboș.

Pagina întâi cuprinde o scurtă rugăciune, preluată de obicei 
din textele liturgice din duminica respectivă. Aceasta era urmată, 
inițial, de un scurt rezumat al pericopelor biblice ale praznicului 
și de o meditație parenetică pe marginea acestora. Scurt timp după 
trecerea de la formatul fotocopiat la cel tipărit, s-a decis renunțarea 
la rezumatul pericopelor biblice și înlocuirea acestora cu un mic tabel 
care conține coordonatele lecturilor din Apostol și Evanghelie pentru 
fiecare zi din săptămâna în curs. Pentru prima pagină, această structură 
a rămas neschimbată până în prezent (2001. n. n.).

Conținutul celei de-a doua pagini a variat, probabil, cel 
mai mult. Inițial, aceasta oferea spre lectură următoarele: o rubrică 
,,Dicționar”, unde, săptămână de săptămână era explicat pe scurt câte 
un termen liturgic sau dogmatic mai dificil; o prezentare a vieții unui 
sfânt sau a unui praznic împărătesc.

În prezent, pagina a doua găzduiește câte două eseuri pe teme 
de actualitate, cu scopul de a atrage atenția asupra legăturii dintre 
viața de zi cu zi și mărturisirea de credință creștină, precum și un colț 
destinat copiilor.

Structura paginii a treia a rămas nemodificată încă de la primul 
număr. Aici se publică un eseu mai amplu, pe o temă de actualitate, sau 
15 Constantin jinga, ,,Timișoara Fabric-Vest. un buletin parohial pe înțelesul 

tuturor”, în vol. Pentru o democrație a valorilor: strategii de comunicare religioasă 
într-o societate pluralistă. Seminar internațional organizat de Colegiul Noua 
Europă, București 30 noiembrie – 1 decembrie 2001, București, 2002,  p. 105. (Se 
va prescurta în continuare ,,Timișoara Fabric-Vest…”)..
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cateheze prin intermediul cărora se încearcă prezentarea într-un limbaj 
contemporan a unor aspecte diverse din problematica creștină. ultima pagină 
a rămas, de asemenea, neschimbată în format. Aici apar diverse informații 
de interes pentru enoriași, cum ar fi programul liturgic al săptămânii în curs, 
numele preotului de serviciu, programul oficiului parohial, anunțuri16.

Apariția acestui ,,Buletin” s-a dorit a fi un instrument pastoral și 
catehetic de coagulare a parohiei formată din oameni fie din alte regiuni 
ale țări, fie din timișoreni originari din alte cartiere: ,,În plus, lucru din 
păcate de la sine înțeles astăzi, un număr însemnat dintre credincioșii 
care se declară creștin-ortodocși nu frecventează slujbele bisericii 
decât ocazional, iar alții preferă să participe la servicii religioase în alte 
parohii sau la Catedrala Mitropolitană. Pe aceste considerente, membrii 
primului colegiu de redacție au socotit important ca buletinul parohial 
să vizeze, chiar prin titlu, întreaga comunitate a cartierului…”17.

Tocmai pentru a întări și responsabiliza comunitatea parohială 
de darul lui Dumnezeu care se oferă pentru ea la acest altar, am selectat 
trei actualizări a unor meditații făcute pe marginea Evangheliei zilei: 
la Duminica a IV după Rusalii, Schimbarea la Față a Domnului și la 
Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. 

Concluzia cele dintâi tălmăciri ar fi păstrarea omeniei: ,, De 
multe ori, în viaţa noastră de zi cu zi, avem prilejul fie să fim omenoşi, fie 
să facem lucruri nelalocul lor, ascunzându-ne în spatele funcţiei noastre. 
Dar, în măsura în care procedăm astfel, nu suntem oameni. Pentru că nu 
suntem liberi. Doar cel care îşi ştie preţui libertatea este, cu adevărat, un 
om. Iar un semn de neconfundat al acestei stări de fapt este omenia – 
vizibilă şi în cele mai mărunte dintre gesturile pe care le săvârşim zilnic. 

Se pare că, după rânduiala creştină, funcţia socială nu doboară 
gradul de om. (Vindecarea slugii sutașului)”18.

Experiența palpabilă a Divinității se face pentru creștini 
prin intermediul Sfintelor Taine, sacramente prin care avem părtășie 
de Dumnezeu. Acest lucru este arătat plenar la Schimbarea la Față 
16 Constantin jinga, ,,Timișoara Fabric-Vest”, p. 106-108. 
17 Constantin jinga, art. cit., p. 106.
18 Constantin jinga, Lanțul de la bicicletă.Lecturi biblice parohiale, Editura 

Marineasa, Timișoara, 2002, p. 11. (Se va prescurta în continuare Lanțul de la 
bicicletă…).
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a Domnului: ,, Noi, cei de astăzi, nu am avut prilejul de a-L vedea pe 
Dumnezeu, asemenea Apostolilor, iar Părinţii Bisericii chiar descurajează 
categoric dorinţele unora de a avea viziuni. Cu toate acestea, aceiaşi Părinţi 
spun că noi suntem Noul Israel. Pe ce se bazează ei? În primul rând, pe 
faptul că la fiecare Sf. Liturghie, noi mărturisim că am văzut lumina cea 
adevărată, descoperită în Sfintele Taine. Şi apoi, pentru că vocaţia noastră 
este egală cu aceea încredinţată Apostolilor. Care ar fi această vocaţie? 
Mai întâi, noi, creştinii, Noul Israel, suntem chemaţi să-L vedem pe Iisus 
Hristos euharistic, în noi înşine şi în aproapele nostru. 

Apoi, suntem chemaţi să trăim în aşa fel încât ceilalţi oameni, 
credincioşi sau nu, să perceapă prezenţa dumnezeirii până şi în cele mai 
mărunte dintre gesturile care alcătuiesc vieţile noastre. Pentru noi, creştinii 
de azi, a-L vedea pe Hristos înseamnă a ne lăsa preschimbaţi în aşa fel încât 
faţa noastră să devină din zi în zi asemenea unei cărţi care mărturiseşte 
neobosit despre iubirea infinită a lui Dumnezeu faţă de toţi copiii Săi”19.

Creștinismul ne oferă un model de urmat, Hristos ne spune 
de cruce, de jertfa personală necesară pentru îndeplinirea unui crez: 
mântuirea: ,,A crede că poţi fi creştin fără să-ţi asumi crucea este ca şi 
cum ai crede că poţi să mergi pe o bicicletă fără lanţ. Poţi? Învârţi la 
pedale până îţi vine acru, dar de-abia dacă reuşeşti să-ţi menţii echilibrul 
şi în scurt timp cazi epuizat. Totuşi, faci exact acelaşi lucru ca şi unul 
care are lanţ la bicicleta lui. Îl vezi că dă din pedale tot aşa ca tine, doar 
că el merge înainte, iar tu baţi pasul pe loc şi asuzi de pomană”20.

6. La Parohia Ortodoxă Pesac, protopopiatul Sânnicolau Mare 
a apărut între 2010 – 2013 periodicul bisericesc și cultural ,,Candela 
Pesacului”. O publicație tip revistă, semestrială, a avut din 2012 un 
supliment pentru copiii: ,,Candela Copiilor”. Inițiatorul acestui ambițios 
proiect a fost preotul Mihai Vucu, parohul bisericii ,,Înălțarea Domnului” 
până în 2014. În migăloasa muncă de redacție preotul paroh a fost 
ajutat de: Sorin Gabriel Băzăvan (redactor responsabil), apoi primarul 
localității, directorul școlii, institutori și profesori din localitate.

În primul număr avem un ,,Cuvânt de binecuvântare” care arată 
importanța publicației pentru comunitatea ortodoxă: ,,Apariția primului 
19 Constantin jinga, Lanțul de la bicicletă…, p. 14.
20 Constantin jinga, op. cit., p. 20.
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număr al publicației parohiale ‹‹Candela Pesacului›› este un prilej de 
binecuvântată bucurie, nu numai pentru comunitatea parohială condusă 
de vrednicul preot Mihai Vucu, dar și pentru noi toți. […] Fără doar și 
poate mass-media eparhială suplinește o misiune a Bisericii, anume aceea 
de a pătrunde și sub formă scrisă în casele credincioșilor, pentru a-i ajuta 
să trăiască mesajul Evangheliei după dreptarul Bisericii. Informațiile 
bisericești au de asemenea menirea de a-i familiariza pe aceștia cu viața 
bisericească în ansamblul ei, față de care nu se cuvine să rămână străini”21.

Apariția periodicului este argumentată de dorința de a face 
cunoscută credința și tradițiile locului: ,,…Sunt multe lucruri frumoase 
cu care noi pesăcanii ne putem mândri și pe care vrem să le facem 
cunoscute lumii. Istoria comunei noastre, a Bisericii noastre, credința 
noastră, obiceiurile și tradițiile noastre, portul nostru național moștenit 
din strămoși, Călușarul de la Pesac și dansurile noastre populare cu 
care ne mândrim, toate vrem să le facem cunoscute. Preocupările 
noastre pentru literatura publicistică sperăm să rodească iar acest 
periodic bisericesc și cultural să ducă în casele credincioșilor noștri 
din Pesac, și tuturor cititorilor acestei reviste mesajul evanghelic al lui 
Hristos, merindă duhovnicească pentru mântuire”22.

Cuprinsul acestei reviste cuprinde mai multe articole cu 
caracter practic: Pr. Cons. Zaharia Pereș, ,,Maica Domnului în colindele 
românești” (2010, nr. 2, p. 1-3), creații locale: ,,Maica Sfântă. Colindă 
de la Pesac” (idem, p. 4-6), prof. Ioan jurca, ,,Din istoria colindului 
românesc” (idem, p. 14-16), pr. lect. dr. Teofan Mada, ,,Pelerin 
spre ‹‹Ierusalim››” (2012, nr. 3, p. 16-17). Între ceilalți colaboratori 
amintim: preoți, profesori, teologi, studenți teologi, elevi ș.a. 

Cuprinsul unui număr este format din Editorial, în fapt 
pastorala chiriarhului, rubricile: ,,Actualitatea parohială”, ,,Pagina 
copiilor”, ,,Datini populare”, poezii și articole variate, desene și icoane 
realizate de copiii școlari.

,,Candela copiilor” propune celor mai mici cititori: colinde, pilde 
ale sfințeniei, lecția biblică, basme populare, activități duhovnicești, pagină 
21 †Nicolae, ,,Nouă publicație parohială”, în ,,Candela Pesacului”, 2010, nr. 1, p. 1.
22 Preot Mihai Petru Vucu, ,,Gânduri pentru început”, în ,,Candela Pesacului”, 2010, 

nr. 1, p. 5.
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catehetică. Toate acestea au fost reunite în crezul părintelui Vucu: ,,…O 
sărbătoare în care nimănui să nu-i fie îngăduit să dușmănească pe nimeni. 
O zi a prieteniei dintre oameni, indiferent de naționalitate, religie sau sex, o 
zi fără culoare politică; doar omul, așa cum L-a creat Dumnezeu: bun, fără 
de răutate și spornic în tot binele. Măcar o zi a îngăduinței, a compasiunii și 
a empatiei. Căci asta ne lipsește, nu avem empatie. Dacă fiecare s-ar pune 
în pielea celuilalt măcar pentru o clipă, am găsi nenumărate motive să fim 
mai îngăduitori și să-l înțelegem pe aproapele nostru. O zi a vindecării 
de acea boală grea a slavei deșarte, în care noi să nu ne credem mai buni 
decât ceilalți, vorbindu-le cu superioritate, sau mai rău, să-i clevetim pe la 
colțuri de stradă… Să ne întoarcem așadar în copilărie, dând timpul înapoi 
și să retrăim acele sentimente. Cum vi se pare? Reușiți? Dacă da, atunci 
vom schimba lumea…”23.

7. Din inițiativa părintelui Adrian Chermeleu, parohul 
Girocului (2003-2012) și sub redacția Conf. univ. dr. Adia Chermeleu 
a apărut între 2008-2011 revista trimestrială parohială ,,Iconostas”. 
Redactorul publicației a fost sprijinit de un Colegiu de Redacție format 
din: pr. lect. dr. Viorel Cherciu (președinte de onoare), pr. paroh Adrian 
Chermeleu (președinte), prof. univ. dr. Marcel Tolcea, prof. univ. dr. 
Ștefan Buzărnescu, conf. univ. dr. Alin Gavreliuc, prof. Octavian 
Gruița, prof. Ion Murariu. Culegere de tex: Alexandru Chermeleu.

Revista a avut în primul număr un articol program iscălit de 
președintele redacției: ,,Prin editarea, deocamdată trimestrial, a revistei 
‹‹Iconostas››, ca preot paroh al Bisericii Ortodoxe Sfântul Dimitrie din 
Giroc, vreau să fiu mai aproape de corabia credincioșilor în drumul lor și al 
meu spre mântuire, care nu se poate realiza în afara învățăturii lui Dumnezeu, 
învățătură care trebuie să ajungă în toate casele credincioșilor”24.

Periodicul parohial ilustrează câteva date din istoria spiritualității 
locului legate de corul bisericesc, prezența copiilor la catedrala 
patriarhală și un medalion închinat picturii murale din biserică.

În Corul Bisericii activează un număr de 20 de bărbați credincioși, 
conduși de domnul Cerbu Ion și studentul teolog Mircea Sturza25.
23 Fondatorul revistei, ,,Aripi de copil”, în Candela copiilor”, 2012, iunie, nr. 1, p. 3.
24 Preot Adrian Chermeleu, ,,Iubiți credincioși”, în ,,Iconostas”, an I, nr. 1, 2008, 

aprilie, p. 1.
25 Preot Adrian Chermeleu, ,,Corul Bisericii Sfântul Dimitrie din Giroc, o tradiție de 
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În cadrul activităților catehetice cu tinerii amintim inițierea 
unui cerc de pictură bizantină ,,Icoana din suflet”, organizat de 
Consiliul Parohial. În cadrul acestuia s-au înscris 20 de elevi de la 
școala din localitate sub conducerea artistului – plastic Ecaterina 
Neagu. Tot în cadrul activității catehetice se înscrie și participarea la 
Concursul de miniproiecte duhovnicești organizate de Patriarhie. Ca 
urmare a jurizării pe faza mitropolitană a fost declarată câștigătoare 
eleva Bianca Antal din clasa a VIII-a care a fost premiată în ziua de 21 
mai 2010 la hramul catedralei patriarhale din București. Eleva a fost 
însoțită de responsabilul cu cateheza părintele Chermeleu26.

Amplul proces de restaurare întreprins la inițiativa preotului 
paroh și sprijinit de Adunarea Parohială a dat posibilitatea unor lucrări 
temeinice. Ca urmare a acestora s-au făcut și câteva aprecieri privind 
interiorul lăcașului liturgic: ,,Inclusă în lista monumentelor istorice, a 
fost ridicată în anul 1759, probabil pe cheltuiala comunității, pe un teren 
oferit de administrația camerală. Este o biserică mononavă, cu turn 
clopotniță deasupra cafasului, care se înscrie în atmosfera familiară a 
arhitecturii occidentalizate de după jumătatea secolului al XVIII-lea. 
Ca și marea majoritate a lăcașurilor bănățene a fost renovată în mai 
multe rânduri, chiar de la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Pictura sa murală, realizată în tehnica ulei, datează din anul 1922 
și este atribuită prin tradiție pictorului de biserici Lazăr. Această etapă 
de pictură, este realizată la începutul secolului XX, nu conține elemente 
tematice și iconografice deosebite, ci ilustrează caracterul eclectic al 
concepției de ordonare a picturii murale, obișnuit în arta bisericească 
din epoca modernă. Din punct de vedere al stilisticii, lucrarea este de 
nivel mediu, fiind contaminată vizibil de curentele artistice ale epocii 
(neoipresioniste, nabi, art deco). […] În spațiul de deasupra soleei, au 
fost pictate Sfânta Treime nou-testamentară în centru, iar spre sud și 
spre nord portretele celor patru evangheliști, grupați câte doi. În această 
zonă, pictura din secolul XX a respectat cu aproximație tematica 
inițială. În continuare, pe restul bolții, de la est la vest, spre cor, au fost 

peste 100 de ani”, în ,,Iconostas”, an I, nr. 1, 2008, p. 4. 
26 ,,Din viața bisericii”, în ,,Iconostas”, an I, nr. 1, 2008, p. 12; Preot Adrian 

Chermeleu, ,,Prezență giroceană la hramul Catedralei Patriarhale”, în ,,Iconostas”, 
an III, nr. 2 (9), 2010, p. 1. 
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ilustrate în șase tablouri de dimensiuni mari Faptele îndurării trupești. În 
ordinea săvârșirii lor, acestea sunt următoarele: hrănirea celor flămânzi, 
potolirea setei celor însetați, adăpostirea străinilor, îmbrăcarea săracilor, 
vizitarea bolnavilor și celor întemnițați”27.

Temei educației creștine îi sunt dedicate mai multe materiale 
începând cu epoca patristică și încheind cu predarea religiei în școli. 
Incursiunile au fost făcute de specialiști în această problemă (istorici 
bisericești și sociologi). În concepția lui Ioan Gură de Aur, ,,educația 
reprezintă problema capitală a omului, din lipsa educației decurgând 
toate relele posibile. un copil lipsit de educație este considerat a fi un 
dușman al tuturor, al lui Dumnezeu, al naturii, al legilor și al vieții sociale 
în general”. Programul de educație conceput de Ioan Hrisostomul are 
un scop bine definit: ,,Crește un atlet pentru Hristos și, fiind în lume, 
învață-l evlavia din fragedă vârstă. […] Forța exemplului personal, al 
părinților, pedagogului și prietenilor copilului, joacă un rol determinant 
în procesul educativ al acestuia din urmă. Aceleași valori sunt imprimate 
și de religia ortodoxă din trunchiul comun al învățământului românesc: 
Predarea religiei în școli satisface nevoia tânărului aflat în căutarea de 
modele existențiale și axiologice deopotrivă, modele pe care societatea 
lipsită de repere clare în care trăim nu i le poate oferi28. 

Alte probleme care fac referire la viața religioasă în parohie e cea 
legată de sfințirea apei și rolul și rostul toacăi. Avem o știre de sfințirea 
apei așa cum e făcută în Grecia: ,,Ea, mâna dreaptă a Botezătorului, se 
află în Mânăstirea Dionisisiu, într-un toc de aur, dăruit de domnitorul 
Neagoe Basarab în schimbul moaștelor Sfântului Nifon, patriarhul 
Constantinopolului. La Bobotează, când se face aghiasma, preoții de 
la Athos nu mai folosesc Sfânta Cruce, ci iau mâna Sfântului Ioan și o 
cufundă în vasele cu apă de izvor. Iar dacă are să fie pace în Grecia și 
belșug, se spune că atunci când preotul o scoate din apă, mâna lui Ioan 
Botezătorul se deschide singură și iar se închide de trei ori”29.
27 Dorina Sabina Pârvulescu, ,,Pe marginea frescelor recuperate la Biserica Sfântul 

Dimitrie din Giroc”, în ,,Iconostas”, an I, nr. 1, 2008, p. 11. 
28 Remus Mihai Feraru, ,,Educație și pedagogie în gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur”, 

în ,,Iconostas”, an I, nr. 2, 2008, p. 10; Ștefan Buzărnescu, ,,Cui îi este teamă de predarea 
confesională a religiei în învățământul preuniversitar?”, în ,,Iconostas”, an I, nr. 1, 2008, p. 9.

29 Marcel Tolcea, ,,Notații la Sfântul Ioan” în ,,Iconostas”, an II, nr. 1 (4), 2009, p. 4.
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Toaca își are rolul și rostul ei în spiritualitatea giroceană. Există 
chiar și un festival în apropierea Paștilor organizat de Parohie. Despre 
fundamentarea acesteia avem o definiție: ,,Rostul ei rămâne același 
ca și în utilizările ancestrale, acela de a alunga și a răpune duhurile 
rele, în acord cu semnificațiile istorice ale lemnului. Numele grecesc 
al toacăi, hagia xila înseamnă ‹‹lemnul sfânt›› care era încorporat 
întotdeauna în orice construcție: vatra satului, talpa casei, altarul 
bisericii, carena bisericii etc. În legendele românești ale potopului, 
semnificația ‹‹bătutul în lemn›› era acela de a alunga ̸ răpune duhurile 
rele, în cazul nostru, cele care se opun creației, cele care aduc în stare 
de ruină (Haos) o construcție ordonată (Cosmos)”30.

Revista mai cuprinde: poezie, cateheze, studii de istorie 
bisericească, istorie literară ș.a.

Tipărită în condiții grafice deosebite la Editura ,,Mirton” din 
Timișoara, pe hârtie lucioasă, în format A4, bogat ilustrată, se poate 
afirma cu certitudine că revista ,,Iconostas”, deși a avut o apariție scurtă, 
doar 17 numere în cei patru ani de existență (până la plecarea părintelui 
paroh Adrian Chermeleu din parohie), a contribuit prin zelul colegiului 
de redacție și al numeroșilor colaboratori la atragerea a tot mai mulți 
credincioși spre biserica noastră creștin-ortodoxă strămoșească, 
înscriindu-se ca un eveniment unic în istoria seculară a sfântului lăcaș31.

8. La biserica din Lovrin la inițiativa preotului paroh Paul 
Cosmin Iosivuț apare buletinul parohial ,,Lovrinul ortodox”. Cuvântul de 
prezentare al publicației a aparținut protopopului locului: ,,Prin intermediul 
acestei apariții, căreia îmi revine onoarea de a-i alcătui cuvântul înainte, 
acum la început de drum, întreagă comunitatea Lovrinului și nu numai, 
va cunoaște mai bine viața bisericească cu frământările și năzuințele ei”32.

,,Buletinul este un mijloc de catehizare, exemplificăm cele 
spuse cu articolul ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel în iconografie” de 
30 Adia Chermeleu, ,,Cerul de lemn. Semnificațiile ritualului toacăi în creștinismul 

românesc”, în ,,Iconostas”, an I, nr. 1, 2008, p. 7
31 Ion Murariu, ,,Revista ‹‹Iconostas››, o publicație trimestrială de cultură și educație 

creștin-ortodoxă”, în vol. Octavian Gruița, Biserica Ortodoxă Sf. Dimitrie – Giroc. 
Monografie, Editura Marineasa, Timișoara, 2013, p. 64.

32 Prot. Gheorghe Sutac, ,,Cuvânt înainte” în ,,Lovrinul ortodox. Buletin editat de 
Parohia Ortodoxă Lovrin”, an I, nr. 1, ianuarie- - august, 2010, p. 1. 
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Paul Cosmin Iosivuț. Dar și un mijloc de comunicare și comuniune 
liturgică. Avem în acest sens mărturia unui alt paroh din trecut: ,,Cu 
conștiința datoriei împlinite, revin ori de câte ori îmi este cu putință 
în locul drag al desăvârșirii mele pastorale, mai ales că sunt primit cu 
bucurie atât de credincioși, cât și de preotul actual, ce se străduiește să 
adauge noi realizări în plan administrativ și pastoral”33.

 9. Revista ,,Lumina Divină” a apărut la inițiativa preotului paroh 
Horia Țâru de la parohia Timișoara – Calea Lugojului în răstimpul 2000-
2012. În paginile revistei au fost publicate articole cu o variată paletă 
culturală și religioasă: studii și materiale privind credința ortodoxă, 
literatură religioasă și laică, proză, poezie, istorie, artă, probleme 
economice, agricole care vizau rezolvarea unor situații practice din 
viața cotidiană34. Primul număr a apărut la 15 august 2000, prin grija 
unui colectiv de redacție condus de Horiana Țâru (redactor-șef) având 
următoarea componență (selectiv): pr. Horia Țâru, diac. Ioan Radu, șef 
lucrări dr. Mateuți, lector. univ. Nicolae Stanciu, Petru Chira ș. a. 

În cuprinsul revistei întâlnim mai multe articole care creionează: 
chipuri de sfinți, de creștini, cercetări în domeniul misiunii. În viața 
Sfântului Ștefan cel Mare religiosul joacă un rol esențial: ,,De aceea, 
pe bună dreptate spunea însuși Ștefan cel Mare într-o scrisoare trimisă, 
mai multor cârmuitori creștini din Europa, prin care cerea sprijin militar 
și material, că dacă această poartă a creștinătății, care este țara noastră, 
va fi pierdută – să ne ferească Dumnezeu de așa ceva – atunci toată 
creștinătatea, va fi în primejdie – din partea dușmanilor creștinătății. […] 
Tradiția spune că avea în permanență la el o icoană cu chipul Sfântului 
Gheorghe, purtător de biruință, păstrată azi în muzeul mănăstirii Putna. 
[…] După victoria de la Vaslui din 10 ianuarie 1475 principele ortodox 
român Ștefan Voievod a ținut post cu pâine și apă timp de 40 de zile după 
modelul Mântuitorului lumii, consființind prin această jertfă victoria 
creștinismului ortodox împotriva celei mai mari puteri a islamului”35.
33 Preot Ioan Brânzei, ,,Împlinirea unui vis al credincioșilor ortodocși români” în 

,,Lovrinul ortodox”, an I, nr. 1, 2010, p. 3.
34 Ionel Cionchin, ,,Cuprinsul revistei ‹‹Lumina Divină››, numerele 1-250”, în 

,,Lumina Divină. Revistă religioasă și culturală editată de parohia Timișoara – 
Fabric ‹‹Calea Lugojului›› cu hramul Nașterea Maicii Domnului”, p. 12.

35 Horiana Țâru, ,,Ștefan cel Mare și Sfânt (1440-1504)” în ,,Lumina Divină”, an 
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În lumina credinței este descoperit un savant român, 
descoperitorul insulinei: ,,Savantul Nicolae C. Paulescu […]. El și-a 
propus să combată mai ales prejudecata curentă a incopatibilității dintre 
religie și știință. […] Concepția științifică creștină a lui N. C. Paulescu 
nu a apucat să fie sintetizată într-o singură carte, deși ea pare să se 
fi închegat în conștiința lui destul de devreme, călăuzindu-i întreaga 
activitate didactică și publicistică. […] Profesorul N. C. Paulescu 
afirma cu tărie: ‹‹Adevărata știință este cunoștința prin cauze, iar cine 
studiază cauzele secundare e forțat de însăși logica științifică să se 
ridice până la cauza primă, adică până la Dumnezeu››. […] Omul de 
știință nu poate deci mulțumi să zică: Credo în Deum. El trebuie să 
afirme: ‹‹Socio Deum esse››. […] Lupta cu patimile – laitmotiv al 
literaturii mistice și ascetice – reprezintă și din punctul de vedere al lui 
N. C. Paulescu marea problemă morală și socială a ființei umane”36. 

Motorul misiunii creștine este vocația prin care Domnul 
Hristos devine Domnul și Stăpânul vieții noastre, căci Mântuitorul se 
așează la cârma activității noastre misionare37.

10. Cu începere din 2003 a apărut la Biserica Ortodoxă din cartirul 
Plopi din Timișoara revista lunară ,,Lumina din Plopi”. Aceasta din 2004 
a devenit o publicație trimestrială. Revista prezintă viața din cartierul 
timișorean Plopi, publică editoriale legate de praznicele împărătești, 
pagini dedicate tineretului, știri din viața parohiei, sfaturi practice legate 
de viața religioasă. Colectivul de redacție a fost format din: pr. Zaharia 
Pereș, Marius Rumega, Cristina Burescu și Elena Caraba38.

Redăm spre exemplificare conținutul unui cuprins: Editorialul 
,,Creștinismul între tradiție și modernitate” de pr. Zaharia Pereș, Marius 
Rumega, ,,Sfinții Trei Ierarhi”, Daria D. Stănilă, ,,Fericirile”, pastorala 

V, nr. 285, nr. 285, 31 mai 2014, p. 1; 3; Dumitru Adrian Crăciunescu, ,,Veșnicul 
voievod, martir și sfânt Ștefan cel Mare”, în ,,Lumina Divină”, V, 2 iulie 2004, p. 5.

36 Horiana Țâru, ,,Nicolae C. Paulescu sau știința lui ‹‹Scio Deum Esse››”, în 
,,Lumina Divină”, an VIII, nr. 650, 30 ianuarie 2007, p. 1-3.

37 Preot Horațiu V. Iuga, ,,Personalitatea misionarului ortodox” (teză de licență), 
Sibiu, 1994, în ,,Lumina Divină”, an V, nr. 380, 31 decembrie, 2004, p. 12

38 Mariana Cernicova Bucă, ,,Lumina din Plopi”, în vol. Marian Petcu (coord.), 
Istoria jurnalismului în date. Enciclopedie cronologică, Editura Polirom, Iași, 2012, 
p. 1026. (Se va prescurta în continuare Istoria jurnalismului…).
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chiriarhului, Dicționar religios și rubrica Înțelepciunea ne vorbește39.
11. Publicația ,,Lumină lină” a apărut neîntrerupt la parohia 

Colonia Gătaia între 2005-2011. Publicația a trecut în decursul timpului 
prin mai multe transformări, atât la nivelul conținutului din unul 
exclusiv catehetic într-unul religios-cultural, al numărului de pagini de 
la 4 pagini la opt și în ceea ce privește grafica, de la multiplicare la tipar 
off-set. Apariția acestei publicații este necesară în zilele noastre când 
comunitățile parohiale sunt atât de dispersate nu atât sub raport geografic, 
cât mai ales fizic40. Cititorii sunt în primul rând credincioșii parohiei, un 
mic număr din cele 100 ex. tipărite au fost distribuite bibliotecilor din 
Timișoara, Bocșa, Caransebeș și jimbolia. Apariția buletinului parohial 
a fost semnalată de presa eparhială: ,,Am primit la redacție buletinul 
parohial ‹‹Lumină lină›› (an I, nr. 1-3  ̸2005) editat de parohia Colonia 
Gătaia, protopopiatul Deta, prin grija C. Părinte Valentin Bugariu. Din 
cuprins spicuim: editorialul ‹‹La început de drum››, tâlcuirea unor slujbe, 
articole de rememorare a unor vrednici înaintași, dicționar religios și 
rubrica ‹‹Din viața parohiei››. Dorim publicației ani mulți de apariție, 
iar ostenitorilor putere de muncă neîmpuținată”41.

Sub formă de buletin parohial a apărut de la începuturi până în 
2007, în 2008 a apărut sub forma unei reviste parohiale în patru pagini 
color, pe hârtie dublu cretată cu o grafică superioară. Sponsorul principal 
a fost Trustul de presă ,,Magazin” din Timișoara. Din zorii anului 2009 
și până la sistarea apariției în 2011 a avut formatul unei reviste în opt 
pagini cu rubrici permanente: Editorial, Povestea vorbei, Valori poetice, 
Restituiri, urme din trecut, Documentar, Cateheză, Semne, Meditația 
zilei, Cronica parohială și recenzii. Revista și-a obținut recunoașterea 
Bibliotecii Naționale a României: ISSN: 2066-7396.

Gândită ca o publicație trimestială prin articole, meditațiile 
și poeziile apărute a încercat să inițieze cititorii în arta frumosului. 
Colaboratorii (redactorii) au provenit din toate palierele culturii rurale 
și nu numai: preoți, profesori, bibliotecari și elevi. Între colaboratori 
39 ,,Lumina din Plopi. Foaie religioasă editată de Parohia Plopi”, an IV, nr. 1, ianuarie-

martie 2007; ,,Lumina din Plopi”, an IV, nr. 2,  2007.
40 Preot Valentin Bugariu, ,,La început de drum”, în ,,Lumină Lină”, an I, nr. 1-3, 

2005, p. 1.
41 ,,Din viața Bisericii”, în ,,Învierea”, nr. 15, 2005, p. 4.
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amintim pe universitarii timișoreni: G. I. Tohăneanu, Rodica Popescu, 
Ioan Viorel Boldureanu, Florin Dobrei de la Caransebeș, poeții 
Anghel Dumbrăveanu și Dimitrie Acea, muzeograful Ioan Traia, 
teologul Bogdan Tamaș, profesorii Ion Murariu, Horia Musteți, Călin 
Frăsie, Ioan Albu, Iosif Marius Circa, Maria Pavlovici Pătruț, Bianca 
Orășanu, jurnalistul Alin Dirina, preotul Călin Gherman. Redacția a 
fost formată din prof. univ. dr. Rodica Popescu, prof. Ioan Traia, pr. 
ic. stavr. Iliia Pavlovici Pătruț, prof. Călin Frăsie și pr. dr. Valentin 
Bugariu (redactor-șef).

Ca structură și conținut revista a avut în prima și uneori în 
următoarea pagină un editorial care a tratat probleme din viața 
creștinului: ,,Sărbătoarea creștină astăzi”, 2005, nr. 2; ,,Buna 
comportare în biserică”, 2005, nr. 3-4; ,,Alcoolul în viața noastră”, 
2006, nr. 1; ,,De la ‹‹poruncă›› la ‹‹rugă›› (autor G. I. Tohăneanu), 
2006, nr. 2; ,,Protopopul Melentie Șora – 50 de ani de la moarte”, 2006, 
nr. 4; ,,Educația religioasă astăzi”, 2007, nr. 1; ,,Istorisirea biblică a 
Nașterii Domnului”, 2008, nr. 3, ,,Actualitatea Sfântului Vasile cel 
Mare”, 2009, nr. 1, ,,Chipul Maicii Domnului în Sfânta Scriptură și în 
literatura postapostolică, 2009, nr. 3; ,,Autocefalia Bisericii Ortodoxe 
Române”, 2010, nr. 1; ,,Sacrificiul sângeros și inspirația inumană a 
violenței” (autor Ioan Viorel Boldureanu), 2010, nr. 2; ,,Simbolul 
biblic în contextul comunicării interumane”, 2010, nr. 3; ,,Episcopia 
Ortodoxă a Timișoarei (1939-1947)”, (autor Florin Dobrei), 2010, nr. 
4; ,,Vino Duhule Sfinte!”, 2011, nr. 2.

O rubrică permanentă a fost cea catehetică în care au fost 
lămurite câteva probleme din ritualul bisericesc, teologia biblică și 
patristica ortodoxă. Cea de-a treia rubrică consacrată de magistrul G. I. 
Tohăneanu, ,,Povestea Vorbei”, în cadrul căreia sunt cuprinse articole 
deosebit de valoroase, dublete etimologice și restituiri lingvistice: 
,,Biserica ̸ Bazilica” (2006); ,,Comânda ̸ Comanda” (2007). 

Nu a fost neglijată nici istoria locală, în revistă au apărit în 
cursul timpului mai multe materiale care au făcut referire la slujitori 
ai altarului, istoric de așezare umană, de instituții de învățământ din 
Banat. Aici amintim reușitele prof. Ioan Traia care a deslușit câteva din 
enigmele așezării de pe Bârzava: ,,Biserici medievale din microzona 
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Gătaia I, II, III” (2008) și ,,Investigații arheologice din microzona 
Gătaia” (2009).

Copiii au avut pagina destinată lor, ,,Hristos împărtășit copiilor” 
în care au găsit o cateheză, un mic dicționar religios și informații cu 
privire la cateheza duminicală. Alte trei rubrici au fost ,,Restituiri” 
în care a fost prezentată o tradiție folclorică din satul bănățean, 
,,Documentar”, o pagină de istorie orală a Coloniei și ,,Semne”, o 
descindere în istoriografia literară bănățeană. Revista s-a închis cu 
pagina a opta cu ,,Meditația zilei” iscălită de pr. prof. dr. Alexandru 
Stănciulescu – Bârda și cronica parohiei, eventual o recenzie.

Revista ,,Lumină lină” prin redactorul-șef a luat parte la 10 
aprilie 2008 la constituirea Asociației Publiciștilor din Presa Rurală în 
Banat. O altă reușită a fost obținerea în 2011 în cadrul Concursului de 
reviste școlare și parohiale organizat de I.S. j. Timiș și Arhiepiscopia 
Timișoarei a Mențiunii I răsplătind astfel munca tuturor ostenitorilor. 
Revista a fost menționată și în lucrări de specialitate, fiind citată în 
comunicări științifice42.

La ceas aniversar s-au primit la adresa redacției cuvinte de 
felicitare. Redăm în cele ce urmează un fragment semnificativ: ,,Prin 
râvna unor preoți cu dragoste de Biserica lui Hristos, unele parohii 
susțin și ele o articulată activitate publicistică. Parohia Colonia Gătaia, 
deși este o parohie mică după numărul de credincioși, este mare după 
activitatea pe care o desfășoară. Meritul principal îl are Preacucernicul 
Părinte dr. Valentin Bugariu, profesor asociat la Secția de Teologie din 
Caransebeș, un neobosit căutător al valorilor creștine și al frumoaselor 
tradiții românești. Din căutarea Preacucerniciei Sale a apărut revista 
parohială ‹‹Lumină lină››, o scriere bisericească de mare valoare prin 
conținut și perseverență. În paginile revistei sunt întâlnite articole 
cu conținut duhovnicesc, restituiri ale istoriei locale, aspecte din 
viața catehetică a parohiei, întreprinderi culturale de mare valoare. 
Misiunea pe care o împlinește această revistă în rândul credincioșilor, 
se înscrie pe linia de promovare a valorilor creștine autentice, și în 
42 Mariana Cernicova Bucă, ,,Lumină lină”, în Marian Petcu (colab.), Istoria 

jurnalismului…, p. 1041; Alin Scridon, ,,Cununia – dimensiune tainică în Biserica 
și societatea bănățeană (secolele XIX-XX)”, în vol. Taină și mărturisire. Lucrările 
Simpozionului Interanațional…, Editura Episcopiei Caransebeșului, 2011, p. 99.
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tonul întregii prese bisericești, luptă pentru înlăturarea ideilor ce duc 
la dezrădăcinare identitară și confesională”43.

 12. În 2006 a apărut ,,Luminătorul Giarmatei”. Editor a fost 
Parohia Ortodoxă Română Giarmata. A apărut o dată la două luni. 
Periodic de educație morală și religioasă. Președinte onorific: Pr. 
Marius Florescu, președinte: pr. paroh Ștefan Marcu, vicepreședinte: 
pr. Iova Șimianțu, redactor-șef: Dorina Elena Gucianu44.

Publicația întregește activitatea pastoral – misionară a parohiei. 
O altă reușită a fost activitatea ,,Prietenii Sfântului Iosif cel Nou de 
la Partoș” care s-a derulat între 2008-2011. În cadrul acesteia s-au 
desfășurat mai multe acțiuni: participare la slujbele bisericești, studiu 
biblic, curs de spiritualitate (ex: ,,Patalogia omului căzut”), seară de 
dialog (,,Îndreptar de viață duhovnicească”), proiecție de film religios, 
pelerinaje, aducerea moaștelor Sfântului Nectarie în parohie45.

13. În parohia Giulvăz a apărut o dată la două luni o foaie de 
spiritualitate ortodoxă ,,Paideia”. Redactorul coordonator a fost preotul 
Vasile Capotă sprijinit de primarul, directorul școlii, viceprimarul 
localității, învățători, educatori. Cuprinsul este format din mai multe 
materiale de îndrumare pastorală: ,,Importanța lumânărilor în cult”; 
,,De ce tămâiem?”; ,,Ce este sfeștania” iscălite de preotul paroh. 
Între rubricile permanente amintim: un ,,Dicționar religios” și ,,Mari 
duhovnici – sfinții de lângă noi”46.

14. Școala și Parohia din comuna Mașloc editează revista 
,,Sfeșnicul” în redacția prof. Maria Pavlovici Pătruț, având colaboratori: 
profesori, psihologi, preoți, învățători, elevi de la școala din localitate. 

Între materialele de educație catehetică amintim unul închinat 
cinstirii sfintelor icoane: ,,Nici pur estetică, nici pur spirituală, 
frumusețea icoanei e interioară și are izvorul în modelul ei. Această 
43 † Lucian, Episcopul Caransebeșului, ,,Cuvânt de felicitare adresat revistei ‹‹Lumină 

lină››, publicația Parohiei Colonia Gătaia”, în vol. Preot dr. Valentin Bugariu, 
Parohia Ortodoxă Colonia Gătaia. Istorie, misiune și viață creștină, Editura Sitech, 
Craiova, 2011, p. 62-63.

44 Mariana Cernicova Bucă, ,, Luminătorul Giarmatei”, în Marian Petcu (coord.), 
Istoria jurnalismului…, p. 1050.

45 http://prieteniisfiosif.blogspot.ro/, accesat în 14. 06. 2015.
46 ,,Paideia. Foaie de cultură și spiritualitate ortodoxă a Parohiei Giulvăz și a filiei 

Ivanda”, an I, nr. 1, septembrie – octombrie, 2006, p. 1-14.
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frumusețe scapă simplului estetician, căci descoperirea extenței 
profunde a icoanei trebuie să primească Lumina, care este Dumnezeu 
Însuși, ca să perceapă, cu privirea curățită de patimi, lumina taborică 
transfigurând materia”47.

15. Deși revistă a comunității locale am inclus-o în secțiunea 
publicaților parohiale din pricină că redactorul –sef al acesteia este 
părintele Vasile D. Suciu, parohul locului. Este vorba așadar, de 
prestigioasa revistă lunară ,,Vatră nouă” la care trudește întreaga 
comunitate: academicieni, profesori universitari, preoți, învățători, 
asistenți medicali, agenți de poliție etc. 

Revista a apărut în anul 2000, iar la trecerea a zece ani de la 
întemeiere a fost omagiată în public prin oficierea unui Te-Deum, a 
unei sesiuni de comunicări și imprimarea unui volum la care și-au adus 
contribuția: redactorii, colaboratorii, personalități din viața religioasă 
și științifică, admiratori și prieteni. Cu acest prilej preotul paroh ne 
mărturisea: ,,…La vremuri noi se impun noi abordări ale Bisericii în 
raport cu societatea. Trecerea de la idee la faptă s-a materializat greu, 
a durat opt ani până am găsit un nucleu care a împărtășit ideea de 
a scoate un Buletin Parohial ce urma să fie distribuit gratuit în tot 
satul. Întâlnirea cu adevărații jurnaliști (Ioan David – redactor-șef 
adjunct la ‹‹Renașterea bănățeană›› și Cezar Ioana – redactor-șef la 
revista ‹‹Anotimpuri››) ne-a făcut să urcăm de la început două trepte 
în demersul nostru gazetăresc: editarea și tipărirea unui periodic al 
comunității locale din Giarmata Vii, care să cuprindă în paginile 
sale un supliment religios al Bisericii Ortodoxe din Giarmata Vii. 
Așa am pornit la drum cu ‹‹Vatră nouă›› și cu suplimentul religios 
‹‹Iconostas››. De aici lucrurile ar părea simple, dar în realitate nu a 
fost așa. Condițiile financiare precare, autosusținerea, apelarea la 
diferite persoane și instituții pentru sponsorizări, nucleul redacțional 
mic și fără o pregătire de specialitate, absența unei redacții proprii au 
fost tot atâtea pietre de încercare care, însă, nu ne-au determinat să 
renunțăm, ci    ne-au întărit să urcăm, treaptă cu treaptă, pas cu pas, an 
de an în devenirea noastră. […] Ceea ce a sporit considerabil prestigiul 
47 Prof. Adrian Nicola, ,,Cinstirea sfintelor icoane”, în ,,Sfeșnicul, revista Parohiei 

Ortodoxe și a Școlii cu clasele I-VIII Mașloc”, an II, nr. 1, 2011, p. 1.



240

publicației noastre rurale a fost asocierea ei cu numele unor personalități 
care au depășit cu mult granițele urbei noastre și care ne-au învățat 
prin exemplul personal ce înseamnă seriozitatea, profesionalismul, 
constanța, punctualitatea, interesul pentru comunitate etc. plasând-o, 
prin propria prestanță și prin mediul academic în care au coabitat, pe 
o orbită ce a gravitat departe de comunitatea noastră și aș numi aici 
pe doi dintre ei: academicianul Ion Păun Otiman, secretarul general 
al Academiei Române și prof. univ. dr. ing. Aurel Lăzureanu, decanul 
Facultății de Horticultură din cadrul uSAMVB Timișoara. Așa am 
ajuns să dialogăm, prin intemediul publicației noastre cu doi miniștri 
ai Culturii: domnul academician Răzvan Theodorescu și doamna 
Mona Muscă”48. 

În suplimentul religios ,,Iconostas” regăsim: cuvinte de 
învățătură, cateheze, cugetări ale Sfinților Părinți, meditații, pagini 
de istorie bisericească. Între colaboratori amintim ierarhul locul, 
protopopul, preoții, profesorii de teologie și religie, elevi. 

Publicațiile parohiale încearcă să împărtășească vestea 
cea bună dincolo de spațiul liturgic. Chiar dacă avem foi în câteva 
pagini sau reviste de 18-20 pagini, alb-negru sau color, fiecare după 
posibilitatea locului, publicaţiile desfăşoară o misiune creștină 
valoroasă. Din păcate multe dintre  acestea au dispărut prin mutarea 
preotului în altă parohie. Acest lucru întărește credința că apariția unei 
astfel de publicații se datorează slujitorului altarului care folosește 
alături de mijloacele clasice de propovăduire: predica, cateheza și 
meditația și cele mai noi între care amintim pe cele tipărite: revista, 
calendarul ortodox, icoane, pliante, cărți.

48 Preot Vasile D. Suciu, ,,Mărturisiri…”, în vol. Pr. Vasile D. Suciu (coord.), Vatră 
nouă 2000-2010. Interferențe culturale, Editura David Press Print, Timișoara, 2010, 
p. 156-157.
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iNFlUeNŢA CăRŢilOR de CUlt AsUPRA 
FORMăRii liMBii ROMâNe liteRARe 

Preot dr. Adrian Carebia

Astăzi, în noul climat european al integrării ţării noastre în 
marea familie europeană, încă  se mai  aud unele voci extremiste  atât 
din interiorul cât şi din exteriorul etnic care neagă identitatea noastră  
naţională, văzând-o ca o  piedică a acestei integrări. Cu toate acestea, 
istoria românilor de două mii de ani dovedeşte faptul că neamul 
românesc şi Biserica Ortodoxă  au format dintotdeauna o unitate 
inseparabilă.  Deoarece începutul creştinismului la noi coincide cu 
începutul fiinţei noastre etnice, spre deosebire de alte ţări, poporul 
român nu s-a convertit ci s-a format creştin, rămânând fidel învăţăturii 
creştine originare transmise prin succesiune apostolică1. 

În ceea ce priveşte limba română,  aceasta are la bază limba latină 
populară târzie vorbită în Dacia şi în spaţiul sud-dunărean transplantată  
aici şi împrejurimi de coloniştii aduşi  în primele secole ale erei noastre2. 

Poporul român s-a format într-un proces de câteva secole, care a 
devenit posibil o dată cu colonizarea şi romanizarea Moesiei şi a Daciei, 
naşterea poporului român fiind condiţionată de permanenţa şi continuitatea 
şi după părăsirea Daciei de către autorităţile romane a populaţiei daco-
romane, străromâne în Dacia şi în întreg spaţiul lui de formare.

Astfel, deşi etnogeneza poporului român aparţine veacurilor 
IV-VI, noi obişnuim să punem cele mai vechi manifestări ale scrisului 
în legătură cu epistola lui Neacşu din Câmpulung de la 1521, astfel 
numeroase veacuri scurse de la formarea poporului român constituind 
un imens gol în care nu am fi existat decât sub raport biologic3. Cu 
1 Toate popoarele vecine, bulgarii, sârbii, ungurii, slovacii, polonii, ruşii au fost încreştinate 

cu mult timp în urma noastră, cf. Constantin C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai 
vechi timpuri până la moartea regelui Ferdinand, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, p.6

2 Acad. Al. Rosetti, Istoria limbii române de la origini până în secolului al XVII-lea, 
Editura pentru literatură, Bucureşti, 1968, p.87

3   Mitropolit Nicolae Corneanu, Începuturile literaturii române, rev. „Gândirea”, 
serie nouă, anul VII, nr. 1-3/ 1998, p.1
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toate acestea din momentul în care ne-am născut ca popor şi până la 
data când s-a considerat că ar fi apărut primele manifestări ale scrisului 
românesc s-au înregistrat numeroase producţii de natură să intereseze 
orice istoric literar.  Este adevărat că limba vorbită de strămoşi a fost 
limba latină şi faptul că majoritatea celor ce s-au îndeletnicit cu scrisul 
în vremea aceea erau clerici şi creştini iar operele lor constituiau tratate 
teologice, comentarii pe marginea textelor sacre. Cu toate acestea 
considerăm că toţi scriitorii care foloseau limba latină în epoca  de 
formare a noastră ca popor dacă nu sunt români propriu-zişi,  nu li se 
poate însă refuza apartenenţa la populaţia ce pe bun drept se numeşte 
străromână, iar producţiile lor dacă nu sunt romane, nu aparţin mai 
puţin speciilor literare proprii epocii şi condiţiilor de atunci4.

Dacă ar fi să exemplificăm ne vom referi în special la 
străromânul Ioan Casian, cunoscut în întreaga creştinătate pentru 
activitatea sa, care a scris mult influenţând foarte mult monahismul 
occidental. Produs al aceluiaşi mediu dobrogean este Dionisie Exigul 
adică ,,cel mic” expert în aproape toate ştiinţele vremii. Şi el a avut 
o activitate didactică deosebită, însă meritul principal al său rămâne 
întemeierea ştiinţifică a erei creştine, propunând ca anii erei în care 
trăia lumea de atunci să nu mai fie socotiţi de la Diocleţian ci să 
fie număraţi de la naşterea Mântuitorului Hristos, calculul său fiind 
adoptat cu timpul în întreaga lume. Nu putem să-l omitem aici şi 
pe Niceta al Remesianei, a cărui arie de activitate s-a extins şi peste 
Nordul Dunării, elaborând numeroase scrieri teologice dar şi multe 
tratate de teologie5. Cele prezentate până aici demonstrează faptul că 
literatura străromână trebuie socotită ca reprezentând epoca străveche 
a literaturii române pe care nu avem dreptul să o ignorăm.

Odată cu întemeierea primelor state feudale în sudul Dunării 
căreia îi corespunde şi intrarea primelor cuvinte slave în lexicul limbii 
române, explică pătrunderea limbii slavone în cultul Bisericii noastre, 
prin secolele XI-XII, în cele trei Principate româneşti6.

Aşa cum menţionam anterior, primele monumente ale scrisului 
4   Idem. p.2
5  Pr.prof.dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, manual pentru 

Facultăţile de Teologie, vol. I, Editura Trinitas, Iaşi, 2004, p.32
6  Istoria literaturii române, vol.I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1964, p.240
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apar pe teritoriul patriei noastre datorită oamenilor Bisericii, în chiliile 
bisericilor şi ale mănăstirilor româneşti7. Acestea sunt cărţi de slujbă, 
manuscrise, cronografe, texte populare şi lucrări originale religioase. 
Şi primele începuturi ale literaturii istorice şi didactice în manuscrise 
se datorează tot oamenilor Bisericii : călugări, preoţi şi scribi din 
şcolile de cărturărie de pe lângă unele biserici şi mănăstiri (Tismana, 
Cozia, Govora, Neamţ, Putna,etc) şi de la curţile domnilor români8.

Cu timpul odată cu inventarea tiparului şi ajungând şi pe 
meleagurile noastre, cele dintâi cărţi care s-au tipărit aici sunt tot cărţi 
bisericeşti iar tipăritorii acestora au fost oameni ai Bisericii Este vorba 
de meşterul tipograf Macarie călugăr din Muntenegru care a tipărit în 
slavoneşte la Târgovişte, probabil la mănăstirea Dealu, trei cărţi de slujbă 
: Liturghier (1508), Octoih (1510), Evangheliar (1512)9. Manuscrisele 
şi tipăriturile de cărţi bisericeşti pentru români au circulat în toate 
ţările Române întreţinând şi apărând unitatea spirituală a Ortodoxiei 
româneşti. Astfel, meritul de a promova cu toată puterea şi în mod 
sistematic unitatea spirituală ortodoxă şi unitatea lingvistică şi culturală 
naţională a poporului român îi revine cărţii bisericeşti şi laice care se 
afirmă progresiv în luptă cu cartea slavonă şi cea grecească mai apoi10.

În ceea ce priveşte începuturile scrisului în limba română, ele 
datează din a doua jumătate a secolului al XV-lea, primul text românesc 
care ni s-a păstrat fiind Scrisoarea lui Neacşu de la Câmpulung trimisă 
în anul 1521 judelui Braşovului. Cele mai vechi şi mai importante  
texte româneşti care s-au păstrat sunt Codicele Voroneţean, Psaltirea 
Scheiană, Psaltirea Voroneţeană şi Psaltirea Hurmuzaki care nu pot fi 
datate precis neexistând o însemnare care să permită localizarea lor11.  

Acestea reprezintă un început, cel al scrierii într-o limbă 
7  Pr.prof.dr. Mircea Păcurariu, o.c. p. 45
8  Prof.univ  N. Cartojan, Rolul cărţii religioase în cultura poporului şi formarea 

limbii  în Biserică-cultură-neam, Bucureşti, 1936, p.257
9 V. Molin , Dan Simionescu, Tipăriturile ieromonahului Macarie pentru Ţara 
Românească, în rev. ,,Biserica Ortodoxă Română” , nr. 10-11, 1958, p. 1007
10 P.P.Panaitescu, Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, Editura 

Academiei Române,Bucureşti, 1965, p.27
11 Dan Simionescu, Problema originii limbii literare române şi cărţile 

bisericeşti, rev. ,,Studii Teologice”, nr. 9-10, 1961, p. 561
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destinată tuturor românilor, care urma să se impună ca limbă literară 
cu ajutorul difuzării prin tipar12.

un loc cu totul aparte ocupă între cărţile bisericeşti româneşti , 
Evanghelia cu învăţătură tipărită de Coresi în 1581 la Braşov şi Palia   
tipărită la Orăştie de Şerban fiul lui Coresi în 1582. Amândouă cărţile 
se impun printr-o limbă românească evoluată, cursivă, cu o sintaxă şi 
topică mai liberă.  

Există două interpretări privitoare la impactul Reformei asupra 
poporului român şi anume interpretarea Bisericii unite conform căreia 
dacă Bisrica Romano-Catolică nu s-ar fi opus Reformei în anul 1700 
românii ar fi devenit reformaţi şi „mutatis mutandis” parte a naţiunii 
maghiare şi, interpretarea Bisericii Ortodoxe care afirmă că Reforma nu 
a avut nici un impact asupra românilor, întrucât aceştia au rămas loiali 
Ortodoxiei, credinţei lor strămoşeşti13. Este adevărat că după secolul al 
XVII-lea s-a auzit prea puţin despre existenţa unor Biserici reformate 
române, însă nu se poate nega faptul că Reforma din secolele XVI–
XVII a contribuit la dezvoltarea naţiunii noastre prin dinamizarea 
folosirii limbii române în Biserică, prin înfiinţarea unor şcoli care vor 
deveni adevărate centre culturale şi lingvistice prin trezirea conştiinţei 
românilor privind romanitatea lor şi originea latină a limbii pe care 
o vorbesc şi  a obligat Biserica Ortodoxă să dea un răspuns teologic 
la nevoile oamenilor14. Însă acest întreg proces de dezvoltare trebuie 
văzut în contextul general de dezvoltare al popoarelor europene.

Marele istoric român, Nicolae Iorga socotea ca punct de plecare 
a lucrării sale despre Biserica românească transilvăneană producţia de 
tipărituri româneşti protestante din Transilvania, iar nu Biserica însăşi. 
El a urmărit atât personalităţile Bisericii strămoşeşti cât şi formele sale 
instituţionale tot prin prisma producţiei literare bisericeşti, atribuind 
evoluţia instituţională a Bisericii româneşti numai calvinismului care a 
devenit principalul curent religios al Reformei din Transilvania, numai 
12 Acad. Al. Rosetti, B. Cazacu, Istoria limbii române literare, Editura Ştiinţifică, 

Bucureşti, 1961, p.47
13 GheorGhe Gorun, Biserica românească şi societatea Transilvăneană, Editura 

Emanuel, Oradea 2003, p. 11
14 Dr. IosIf Ton, Introducere la ediţia în limba română a operei lui jean Calvin, 

Învăţătura Religiei Creştine, volumul 1, Editura Cartea Creştină Oradea, 2003, p. 41.
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într-un final foarte disputat15. Alţi istorici scot în evidenţă importanţa 
Reformei în influenţarea ţinerii slujbelor bisericeşti în limba română, 
tot din impulsul Reformei de a da poporului Biblia în limba lui,  
apărând în anul 1688 la Bucureşti prima traducere a întregii Biblii în 
limba română.  Cu toate acestea, impactul Reformei asupra românilor 
rămâne un subiect controversat. Multor istorici români le este greu să 
admită că o mişcare străină venită din Apus ar fi avut o influenţă atât 
de majoră la noi16. Interesante rămân opiniile istoricului maghiar Imre 
Révész care în finalul studiului său La Reforme et les Roumains de 
Transylvanie scrie: „prin cele aproximativ 25 de lucrări de inspiraţie 
protestantă, dar de limbă română, editate în Transilvania de-a lungul 
a o sută cincizeci de ani, Reforma se află la temelia literaturii române 
tipărite. Ea a impulsionat perfecţionarea limbii române populare. A 
pregătit drumurile pentru trezirea sentimentului naţional, contribuind 
la curăţarea şi spiritualizarea dogmelor ortodoxe”17.Este interesantă 
şi opinia istoricului român Ioan Lupaş care afirmă că: „una din 
consecinţele Reformei a fost de o importanţă pe care nu ar trebui să o 
negăm şi anume triumful limbii naţionale române în liturghie.

Aici trebuie să vedem unul din factorii cei mai activi care a 
intervenit în încercările şi luptele din care a rezultat pentru toţi românii 
sentimentul solidarităţii naţionale şi al conştiinţei misiunii lor istorice”18.

Prin tipăriturile româneşti ale diaconului Coresi şi ale 
ucenicilor săi, răspândite în toate ţinuturile româneşti, limba română 
şi-a făcut drum în Biserică şi în cultura română veche19.

După cărţile lui Coresi timp de 60 de ani nu s-a mai tipărit 
nici o carte românească. Apoi sub domniile lui Matei Basarab în ţara 
Românească şi Vasile Lupu în Moldova,cartea bisericească românească 
15 nIcolae IorGa,  Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. 

II, Editura Ministerului de Culte, Bucureşti, 1928, p. 114.
16 ana DumITran, Gudor Botond, Nicolae Dănilă, Relaţii interconfesionale 

româno-maghiare în Transilvania, Alba-Iulia, 2000, p. 17.
17 Dr. Iosif ţon, o.c. p.43
18 ADRIAN GABOR, Studia ecclesiastica. Contribuţii în domeniul Istoriei Bisericeşti 

ale profesorilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti(1881-1989), 
Editura Bizantină, Bucureşti, 2003, p. 78

19 Ioan Gheţie, Coresi şi Reforma în lumina unor interpretări noi, rev.,, Studii şi 
cercetări lingvistice”, nr. 2, 1967, p. 232
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tipărită îşi reia cursul în rolul de consolidare a unităţii naţionale, 
lingvistice, spirituale şi culturale. Introducerea limbii române în cultura 
şi educarea maselor  prin cărţi tipărite în această epocă este opera 
marilor ierarhi ai Bisericii româneşti : mitropoliţii Teofil şi Ştefan în 
ţara Românească, Varaam în Moldova şi Simion Ştefan în Transilvania 
toţi ridicaţi din mediul ţărănesc care exprimau necesităţile şi aspiraţiile 
culturale ale societăţii şi Bisericii româneşti contemporane lor20.  

După această perioadă de avânt şi de frumoase realizări 
culturale a urmat o perioadă de întreruperi de aproape un sfert de 
veac, reînvierea tiparului românesc în ţările Române fiind opera 
altor mitropoliţi cărturari din îndemnul cărora s-a reluat activitatea de 
tipărire a cărţilor româneşti. Cei mai de seamă mitropoliţi din această 
perioadă au fost Dosoftei al Moldovei şi Varlaam al ungrovlahiei . 
Mitropolitul Dosoftei  a desfăşurat pentru prima dată în istoria culturii 
şi a limbii noastre o acţiune organizată de introducere şi generalizare 
a limbii române în locul celei slavone, în acest scop el traducând în 
româneşte şi tipărind cărţile cele mai importante de cult.El a pus în 
circulaţie o limbă literară cu un vocabular foarte bogat, dintre lucrările 
sale, cea mai importantă pentru contribuţia ei la dezvoltarea limbii 
române fiind cartea Vieţile sfinţilor având o mare circulaţie.  Altă  
operă a sa, Psaltirea în versuri este prima lucrare de versuri de până 
atunci, fiind citită şi apreciată atât de contemporanii săi dar mai ales de 
urmaşi. Ea a constituit un imbold pentru dezvoltarea poeziei româneşti, 
a literaturii artistice şi implicit a limbii literare.21

Monument al tiparului românesc din secolul al XVII-lea 
rămâne Biblia de la Bucureşti din anul 1681 editată sub păstorirea 
mitropolitului Teodosie, care reprezintă prima tipărire a Bibliei în 
versiune românească integrală, sinteză a operei cărturarilor din ţările 
româneşti din mai multe secole. La traducerea textului au lucrat mulţi 
cărturari, buni cunoscători ai limbilor : greacă, slavonă, română printre 
care şi stolnicul Constantin Cantacuzino, mare poliglot şi umanist al 
vremii sale22. Operă de dimensiuni monumentale pentru acea vreme, 
20 Pr.dr. Mircea Basarab, Evanghelie şi cultură la români, rev. ,,Biserica Ortodoxă 

Română”, nr. 1-3, 1992, p.53
21 Alexandru Piru, Istoria literaturii române, vol I, Bucureşti, 1943, p.181
22 P.V. Haneş, Nicolae Milescu, traducătorul Bibliei de la 1688, rev. ,,Glasul 
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Biblia de la Bucureşti pune în circulaţie o limbă literară care este 
sinteza tuturor eforturilor scriitorilor bisericeşti români deschizând 
calea pe care se va dezvolta limba română literară de mai târziu. 
Marele istoric Nicolae Iorga are mare dreptate când afirma că Biblia de 
la Bucureşti reprezintă : ,,un monument literar fără pereche, cel dintâi 
document sigur de limbă literară stabilită pe înţelesul tuturor rmânilor, 
un bun popular colectiv al poporului românesc”23. Limba întrebuinţată 
de Antim Ivireanul în cărţile sale de slujbă este limba vie a poporului, 
îmbogăţită lexical care va servi de bază cărţilor liturgice bisericeşti 
până aproape de zilele noastre.24 Opera fundamentală  este volumul 
Didahii ce cuprinde predicile ţinute de el, constituind un moment 
important în dezvoltarea limbii române literare. Distanţându-se de 
Biblia de la Bucureşti, limba mitropolitului Antim Ivireanul se impune 
prin claritate, prin expunerea curgătoare şi prin naturaleţe. Cărţile 
sale circulând în toate provinciile româneşti au promovat şi întărit 
apropierea sufletească a tuturor românilor, contribuind la dezvoltarea 
limbii române literare, expresie a unităţii tuturor românilor.25

După aceste frumoase realizări tipografice a urmat Biblia de 
la Blaj din anul 1795 care marchează un alt moment important  al 
cărţii bisericeşti româneşti  şi al limbii române literare, cel al fazei 
de tranziţie spre limba română literară modernă26. Comparând putem 
considera că Biblia de la Bucureşti este un monument de cultură şi de 
limbă românească literară nu însă şi bisericească, în timp ce Biblia de 
la Blaj este un monument  de limbă română literară cu un pronunţat 
caracter unitar şi artistic şi de limbă bisericească.27

În secolul al XIX procesul de unitate culturală şi literară a 
românilor a fost reluat la iniţiativa Sfântului Ierarh Andrei Şaguna una 

Bisericii”, nr. 9-10, 1962, p. 943
23 Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Româneşti, ediţia a II-a, vol. I, Bucureşti, 1929, p.395
24 Episcop Antim Târgovişteanul, Mitropolitul Antim Ivireanul ca om de cultură, 

rev,, Biserica Ortodoxă Română”, nr. 9-10, 1966, p. 961
25 Ion V. Georgescu, Antim Ivireanul şi locul lui în cultura poporului român, rev. 

,,Biserica Ortodoxă Română”, nr. 9-10, 1966, p.968
26 Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti, de la începuturi până la 1918, Editura 

Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p.38
27 idem. p. 40
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dintre cele mai proeminente figuri ale Bisericii şi poporului român, fruntaş 
al generaţiei de la 1848.  Cartea bisericească şi laică editate în număr mare 
la tipografia Arhidiecezană din Sibiu sunt instrumentul necesar  de care 
s-a folosit patriotul şi cărturarul Andrei Şaguna în complexa lui activitate 
de ridicare a naţiunii române pe drumul unităţii spirituale, lingvistice, 
culturale şi naţionale. Biblia sa editată între anii 1856-1858 înscrie o 
altă dată importantă în istoria cărţii bisericeşti şi a limbii române literare 
bisericeşti.28 Relevante rămân cuvintele marelui patriot Simion Bărnuţiu 
care afirma că ,, limba este averea cea mai scumpă a omului nestricat şi 
a poporului necorupt. un popor nu poate răspunde chemării sale fără de 
cultură, iar cultura este întemeiată pe limbă. Fără limbă nu e naţionalitate 
şi fără libertate naţională nu e libertate”.29  

În încheiere, nu putem  remarcăm  faptul că sub protecţia rasei 
clericale şi binecuvântarea Bisericii s-a format şi s-a transmis multă 
vreme cultura română. În fond, clericii promotori şi protectori de cultură 
românească, n-au separat cultura de Evanghelie, spiritul românesc n-a 
fost despărţit de spiritualitatea creştină pentru că ambele aspecte ale 
culturii româneşti au slujit interesele neamului cu care s-au identificat 
Mai presus de toate însă, factorul de căpetenie care a luminat minţile şi 
a încălzit inimile românilor de pretutindeni, îndemnându-i pe cărările 
mântuitoare ale unităţii de simţire românească a fost cartea: tipăritura 
ori manuscrisul de cuprins religios sau istoric în limba română. Prin 
cartea bisericească tipărită cu sprijinul darnic al domnilor, sau al 
marilor ierarhi cărturarii noştri au strecurat necontenit în sufletele 
credincioşilor nu numai frumuseţea mângâietoare a scripturilor sfinte, 
ci adesea şi conştiinţa că aparţin cu toţii unei mari familii româneşti, 
vorbind aceiaşi limbă şi având aceiaşi origine.30

Astfel, limba română literară, în forma în care o cunoaştem 
astăzi, ca element constitutiv al culturii noastre, reprezintă rezultatul unei 
îndelungate evoluţii, strâns legată de istoria societăţii româneşti, Biserica 
fiind prezentă activ de-a lungul istoriei poporului şi limbii române.
28 Gheorghe Tulbure, Mitropolitul Şaguna, opera literară, Sibiu, 1938, p.37
29 Pr.prof.dr. Grigorie Marcu, Sfânta Scriptură în pom românesc-100 de ani de la 

apariţia Bibliei lui Şaguna, rev. Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1958, p.793
30 Romulus Neag. Biserica Ortodoxă Română în conştiinţa de neam a poporului 

român, rev. ,,Gândirea”, anul XII, nr. 1-3, 2003, p.96


