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EDITORIAL

300 DE ANI DE LA ELIBERAREA 
TIMIȘOAREI DE SUB TURCI

Se împlinesc în 
această toamnă 300 
de ani de când cetatea 
Timișoarei, aflată sub 
stăpânire otomană timp 
de 164 de ani, a fost 
cucerită de armatele 
habsburgice conduse 
de prințul Eugeniu de 
Savoya, instaurarea noii 
administrații habsbur-
gice fiind un moment 
de cotitură, care a mar-
cat începturile istoriei 
moderne ale orașului și 
a întregii provincii.

În Evul Mediu au 
avut loc numeroase 
confruntări militare 
în zona Banatului 
între armatele ţărilor 
creștine din Europa și 
Imperiul Otoman. După 
ce acesta din urmă 
cucerise o bună parte 
din sud-estul Europei 
și Europa centrală, 
transformând-o în 
pașalâc, armatele 
otomane au reușit să 
ajungă, în 1683, până 
sub zidurile Vienei. 
Asediul a fost respins, 
dar a urmat un lung 
război, care s-a încheiat 
cu victoria Habsburgilor.

În 11 septembrie 
1697, după 14 ani de 

lupte, prințul Eugeniu de Savoya, noul comandant al armatelor imperiale, a învins trupele sultanului Mustafa al 
II-lea în bătălia din apropierea localităţii Zenta. În zonele mlăştinoase ale Tisei, acestea au suferit cele mai mari 
pierderi umane. Victoria a fost decisivă pentru soarta primului război austro-turc, iar prin pacea de la Karlowitz, 
semnată în 26 ianuarie 1699, Casa de Habsburg ocupa o mare parte din Ungaria, părți din Slovenia și Croația și 
păstra Transilvania, în timp ce Banatul continua să rămână sub stăpânire otomană.

Născut în 18 octombrie 1663, la Paris, într-o familie aristocratică de origine italiană, prințul Eugen era fiul lui 
Eugen Mauriciu de Savoya-Carignano, iar mama sa era Olimpia Mancini, nepoată a cardinalului Mazarin. Inițial 
îi fusese hărăzită o pregătire ecleziastică, dar în cele din urmă, de la vârsta de 19 ani, a optat pentru o carieră 
militară. Regele Ludovic al XIV-lea nu l-a primit în armata sa, deoarece era mic de statură și nu prea arătos, 

Eugeniu de Savoya
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ceea ce l-a determinat să plece la Viena, oferindu-și serviciile împăratului Sfântului Imperiu Roman de Națiune 
Germană, Leopold I.

A devenit comandantul suprem al armatei imperiale habsburgice, afirmându-se în primele două războaie 
austro-turce în urma cărora otomanii au pierdut teritorii întinse în Europa. 

După victoria răsunătoare de la Zenta, a mai obținut câteva victorii împotriva Franței lui Ludovic al XIV-lea 
în războiul de succesiune la tronul Spaniei (1701-1714), iar în cel de-al doilea război austro-turc a cucerit alte 
cetăți și teritorii stăpânite de turci. Războiul dintre Habsburgi și turci a reizbucnit în 1716, iar în 5 august, la 
Petrovaradin, a avut loc prima confruntare importantă între armata otomană și trupele conduse de prințul Eugen. 

Armata Habsburgilor, deși mai mică, era mai mobilă, mai bine dotată iar comandantul trupelor imperiale, 
Eugeniu de Savoya, s-a dovedit a fi un mult mai bun strateg, astfel încât, în ciuda avantajului numeric, turcii au 
fost înfrânți, iar vizirul Ali Pașa a căzut în luptă.

După cucerirea Petrovaradinului, prinţul Eugeniu de Savoya a luat hotărârea de a asedia cetatea Timișoarei 
pentru a pune stăpânire pe această importantă poziţie strategică, și a trimis trupe să o încercuiască. 

Armata imperială și-a așezat tabăra la Beregsău Mare, iar prințul Eugen și-a stabilit cartierul general în nordul 
cetății, de unde, în 31 august, a pornit un asediu care a durat aproape o lună și jumătate.

Trupele imperiale s-au apropiat tot mai mult de zidurile cetăţii, instalând artileria grea, și au început să 
bombardeze cetatea, cerând turcilor să o predea. Beilerbeiul Mehmed pașa a refuzat, spunând că nu poate 
păta onoarea sultanului. 

După ce fruntașii locuitorilor cetății și episcopul ortodox Ioan Vladislavlievici au trecut în tabăra asediatori-
lor, dezvăluindu-le punctele slabe ale fortificaţiei, precum și pe cele de rezistenţă, trupele imperiale aflate sub 
comanda lui Eugeniu de Savoya au intensificat bombardamentele, făcând spărturi mari în zidurile cetăţii. Soţia 
și cei doi fii ai beilerbeiului au fost uciși în propria casă, ienicerii și spahiii au trecut la contraatac, i-au bombardat 
la rândul lor pe asediatori, dar au suferit pierderi mari și atacul lor a fost respins.

Atât imperialii cât și otomanii au primit ajutoare, s-au dus lupte pe viaţă și pe moarte, dar, spre sfârșitul lunii 
septembrie, imperialii au reușit să facă noi poduri peste șanţurile cetăţii și au cucerit centura exterioară de 
palisade. 

Bombardamentele n-au contenit nici în zilele următoare, tunurile trăgeau zi și noapte, pentru a sparge zidurile 
cetăţii și a deschide drumul pentru asaltul final asupra cetăţii.

Bătălia decisivă s-a dat în 12 octombrie, în dreptul porții Forforosa, când garnizoana otomană n-a mai putut 
apăra cetatea și a fost nevoită să o predea. Pe la ora prânzului, turcii au ridicat steagul alb al capitulării pe unul 
din bastioanele cetăţii și au început negocierile pentru predarea acesteia. 

Actul de capitulare, care cuprindea zece puncte, s-a semnat în ziua următoare, în cortul de campanie al 
prinţului Eugeniu de Savoya. Trupelor otomane le era îngăduit să părăsească cetatea în deplină siguranţă, li se 
asigura hrana contra cost, își puteau păstra armele personale și o muniţie strict necesară, își puteau lua avutul, 
ori îl puteau vinde.

Pregătirile de plecare au durat câteva zile, iar în 17 octombrie garnizoana otomană și locuitorii turci au părăsit 
cetatea, îndreptându-se spre Belgrad.

În 18 octombrie 1716, în chiar în ziua în care împlinea 53 de ani, prinţul Eugeniu de Savoya își făcea intrarea 
triumfală prin poarta Forforosa, în fruntea trupelor sale, într-o cetate grav răvășită și distrusă de violentul asediu. 
Pe locul vechilor clădiri otomane avea să se ridice un nou oraș.

La doar trei zile după intrarea în cetatea Timișoarei, prințul Eugen îi prezentase împăratului Carol al VI-lea 
propunerea ca Banatul să fie direct subordonat Casei de Habsburg, pentru a aduce cât mai multe foloase împă-
ratului și provincia a primit statutul de domeniu al Coroanei.

Cetatea Timișoarei a fost reconstruită în întregime, după tipicul imperial al epocii, devenind una din cele 
patru „cetăţi principale” ale Habsburgilor. Tot la propunerea lui Eugeniu de Savoya, primul guvernator al Bana-
tului a fost contele Claude Florimund de Mercy d’Argenteau, care fusese general în armata prințului. Acesta s-a 
dovedit a fi un excelent organizator și administrator al provinciei, care a început și reconstruirea Timișoarei, 
punând bazele orașului modern.

Prințul Eugeniu de Savoya a încetat din viață în 21 aprilie 1736, la Viena, la vârsta de 72 de ani, după o carieră 
militară de peste cinci decenii, care i-a adus numeroase onoruri, o avere însemnată și o glorie care a dăinuit 
peste veacuri.
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LIMBA DE FOC A FIECĂREI ZILE
† DANIIL

Episcop-locţiitor al Daciei Felix

Limbile de foc ale Duhu-
lui Sfânt de la Rusalii (Faptele 
Apostolilor 2, 3), pogorâte 
și revărsate peste dumne-
zeieștii ucenici și apostoli ai 
Mântuitorului Iisus Hristos, 
care i-au umplut de Duhul 
Sfânt, dându-le darul de a 
vorbi, de a mărturisi și pro-
povădui Evanghelia în alte 
limbi, le-am putea vedea, 
contempla și simţi în poti-
rul și în chivotul tainic al 
fiecărei zile de pe parcursul 
anului bisericesc, pe baza 
Sfintei Scripturi și a Sfinţi-
lor Părinţi. Limba de foc a 
Duhului Sfânt este nimbul 
zilelor Revelaţiei biblice. 
Astfel, limbă de foc se va fi 
revărsat în ziua jertfei bine-
primite a lui Abel; limbă de 
foc va fi strălucit în ziua 
arătării curcubeului legă-
mântului lui Dumnezeu cu 
Noe; limbă de foc se va fi 
pogorât în sufletul patriar-
hului Avraam în ziua Teofa-
niei de la stejarul Mamvri; 
limbă de foc se va fi pogo-
rât în sufletul lui Iacob în 
noaptea descoperirii scării 
cerului de la Betel. Limbă de 
foc se va fi aprins în Moise 

în ziua revelaţiei rugului aprins din Sinai și în ziua primirii tablelor legii de pe munte. Limbă de foc purta cuvântul 
lui Iosua în ziua opririi soarelui și a lunii pe cer. Limbă de foc îl va fi învăluit pe tânărul Samuel în noaptea chemării 
lui cerești din cortul sfânt. Limbă de foc va fi stăpânit sufletul lui David din ziua ungerii lui ca rege al lui Israel, de 
către Samuel. Limba de foc a Duhului Sfânt o vedem pogorâtă la propriu peste jertfelnic în ziua sfinţirii templului 
lui Solomon din Ierusalim (II Cronici 7, 1) și în ziua jertfei sfântului prooroc Ilie de pe Carmel (III Regi 18, 38). Limbă 
de foc va fi fost purtată de adierea Duhului Sfânt în ziua revelaţiei primită de același prooroc în gura peșterii de la 
Horeb (III Regi 19, 12- 14). Limba de foc a Duhului Sfânt o contemplăm și o simţim în ziua vedeniei serafimilor din 
templu (Isaia 6, 1-9); în ziua descoperirii carului heruvimilor de la râul Chebar (Iezechiel 1, 1-28); în ziua revelaţiei 
„Celui Vechi de zile” (Daniel 7, 9). Limba de foc a înflăcărat propovăduirea lui Iona în ziua trecerii lui mărturisitoare 
prin Ninive. Limba de foc a Duhului Sfânt l-a inspirat pe David în fiecare zi a scrierii Psalmilor și pe toţi proorocii 
mari și mici în zilele scrierii cărţilor lor.

Limba de foc a Duhului Sfânt luminează întâlnirea dintre Sfântul Arhanghel Gavriil și Maica Domnului în ziua 
Buneivestiri din Nazaret și călăuzește steaua magilor până în Betleemul Nașterii Domnului. Limba de foc umple 
cu har ziua Întâmpinării Domnului în Ierusalim; deschide cerurile în ziua Botezului Domnului în Iordan; luminează 
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minţile sfinţilor Apostoli în ziua Predicii de pe Munte și însemnează toate minunile și cuvintele Mântuitorului în 
zilele săvârșirii și rostirii lor. Limba de foc copleșește pe sfinţii Apostoli Petru, Iacob și Ioan în ziua Schimbării la Faţă 
a Domnului de pe Muntele Tabor și liniștește pe toţi apostolii în noaptea și în ziua potolirii furtunii pe mare. Limba 
de foc cheamă pe Lazăr din morţi în sâmbăta Floriilor și inspiră cântarea pruncilor în Duminica Intrării Domnului în 
Ierusalim. Limba de foc preface apa în vin în ziua nunţii din Cana și pâinea și vinul în Trupul și Sângele Domnului în 
seara Cinei celei de Taină. Limba de foc cutremură Vinerea Patimilor la Răstignirea Domnului și dă piatra la o parte 
prin îngerul Domnului în Noaptea Învierii. Limba de foc aprinde pe cale inimile ucenicilor de la Emaus și suflă Duh 
Sfânt în seara Învierii peste sfinţii ucenici și apostoli (Ioan 20, 22-23), lipsind dintre aceștia doar Toma. Limba de 
foc înalţă sufletele și privirea sfinţior Apostoli spre Hristos în ziua Înălţării Lui la cer de Muntele Măslinilor, la 40 de 
zile după Înviere, pentru ca toate limbile Duhului Sfânt de la Facere până atunci să se reverse deodată peste sfinţii 
ucenici și apostoli ca „putere de sus”, în ziua Cincizecimii sau Duminica Rusaliilor, în Ierusalim, la zece zile după 
Înălţare. Limba de foc a Duhului Sfânt face ca faţa sfântului Arhidiacon Ştefan să strălucească ca „o faţă de înger” 
(Faptele Apostolilor 6, 15), îi inspiră cuvântul din predica mărturisirii sale și deschide pentru totdeauna cerurile 
Revelaţiei din sinedriu în ziua muceniciei lui prin uciderea cu pietre (Faptele Apostolilor 7, 55-56). Limba de foc a 
zilei copleșește și doboară la pământ pe sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului în ziua marii revelaţii și face 
să îi cadă solzii de pe ochi peste trei zile, în ziua botezului din Damasc (Faptele Apostolilor 9, 18). 

Limba de foc a zilei însoţește și călăuzește la tot adevărul (Ioan 16, 13) pe toţi Sfinţii Apostoli și pe ucenicii 
lor în toate zilele călătoriilor lor misionare și apostolice, începând de la Ierusalim și în toată Iudeea și Samaria și 
până la marginea pământului (Faptele Apostolilor 1, 8). Limba de foc a Duhului Sfânt vindecă pe slăbănogul de 
la Poarta cea Frumoasă a templului, convertește pe famenul etiopian, vindecă pe Enea din Lida, înviază pe Tabita 
din Iope, convertește pe Corneliu Sutașul și pe temnicerul din Filipi, înviază pe tânărul Eutih din Troa și vindecă pe 
tatăl lui Publius din Malta (Faptele Apostolior 28, 8). Limba de foc a fiecărei zile inspiră Epistolele pauline și pe cele 
sobornicești și strălucește de-a pururi în cele șapte sfeșnice de aur din ziua de Duminică a Revelaţiei apocaliptice 
din Patmos (Apocalipsă 1, 9-20). 

Limba de foc a fiecărei zile traversează istoria Bisericii lui Hristos și însemnează viaţa tuturor creștinilor și a fiecăruia 
în parte. Limba de foc a fiecărei zile i-a întărit pe mucenici în statornicia lor, i-a vegheat pe cuvioși în retragerea lor 
în pustiu, în nevoinţe și în lepădarea de lume și de sine; i-a inspirat pe Sfinţii Părinţi în zile de Sinoade Ecumenice și 
în alcătuiri de neîntrecute scrieri teologice. Limba de foc a fiecărei zile se cere identificată, descoperită și păstrată 
și astăzi cu grija fecioarelor înţelepte în candelele aprinse ale Bisericii lui Hristos și ale vieţuirii fiecărui creștin, ca 
mădular viu al acesteia. Limba de foc a fiecărei zile arde pe altarul fiecărei zile prin Apostol, Evanghelia și Sinaxarul 
zilei, prin Sfânta și dumnezeiasca Liturghie, prin rugăciunea personală din cămara inimii și rugăciunea obștească 
din Biserică, prin Taine, ierurgii și înmormântări; prin Acatiste, Paraclise și Catisme, prin Ceasuri slujite sau citite, 
prin smerenie și umilinţă, prin lecturi și citiri biblice și patristice; prin lacrimi, pocăinţă și plâns; prin gânduri curate, 
cuvinte potrivite și fapte bune, prin rugăciunea „Doamne Iisuse” ca rugăciune a minţii și a inimii, prin războiul 
nevăzut în duhul Patericului și prin închinarea în Duh și Adevăr în duhul Filocaliei.
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70 DE ANI DE LA SFINȚIREA
CATEDRALEI MITROPOLITANE DIN TIMIȘOARA

Arhimandrit dr. TEOFAN MADA

Simbol al Banatului și al 
întregii Ortodoxii române, 
Catedrala Mitropolitană din 
Timișoara împlinește la 6 
octombrie, 70 de ani de la 
slujba de sfințire. În timp ce 
admirăm magnificul edificiu 
al Catedralei Mitropolitane, 
cum am putea să nu ne 
gândim la toți arhiereii, 
preoții, diaconii și credincioșii 
care, fiecare în mod propriu, 
au contribuit la construirea 
Bisericii din Banat? Diferitele 
pietre necesare pentru 
construcție sunt imaginile 
„pietrelor vii” care suntem 
chemați să fim fiecare dintre 
noi, în virtutea Botezului nos-
tru, „zidite drept casă spiri-
tuală” (I Petru 2,5). Împreună 
ne amintim cu admirație de 

Patriarhul Nicodim Munteanu, care în fruntea unui mare sobor de ierarhi și preoți a sfințit această Catedrală, dar și 
de prezența Regelui Mihai al României la actul de târnosire, el fiind şi unul dintre ctitorii acestei biserici. 

Pentru a construi această Catedrală, lucrările de transport, de sculptură și de zidărie au fost făcute după obiceiurile 
noastre, cele ale românilor; o muncă a tuturor în favoarea comunității, o muncă anonimă, fără panouri publicitare 
și fără aplauze. Să dea Dumnezeu ca și noi, ca pietrele acestei catedrale, să ne punem pe umeri necesitățile altora, 
ajutând la edificarea sau restaurarea vieții atâtor frați care nu au tărie pentru a o construi sau au văzut-o prăbușin-
du-se. Această casă de rugăciune, ca și marile altare ale țării, a fost edificată grație generozității însemnate a atâtor 
oameni. Se înalță ca semn elocvent al imensului efort de construcție și ctitorie al românilor. Este și un memorial 
pentru noi toți al faptului că, în dificultăți istorice, Dumnezeul nostru lucrează încontinuu, făcând toate lucrurile 
noi. Prin prezența, mărinimia și dragostea lor au dat mărturie despre frumusețea și despre adevărul Evangheliei. 
Au făcut prezentă Biserica drept izvor de speranță, de vindecare, de milostivire. Multele istorii de bunătate și de 
jertfă personală evidențiate în devenirea istorică a acestei Catedrale trebuie să fie amintite și transmise generații-
lor viitoare. Ce frumos este să ne rugăm toți în această Catedrală! Cum să nu visăm o biserică ce reflectă și repetă 
armonia glasurilor și a cântului în viața zilnică? Şi facem asta și în această Catedrală, pentru că fiecare Catedrală este 
semn al Bisericii și al fiecăruia dintre noi. Şi dacă privim acest edificiu, fără îndoială că nu i-a dezamăgit pe români, 
pentru că Dumnezeu nu dezamăgește niciodată și pentru aceasta Îl lăudăm cu recunoștință. Sunetul clopotelor 
unei Catedralei precede și însoțește în multe prilejuri rugăciunea noastră liturgică: înnoiți de Dumnezeu de fiecare 
dată când ne rugăm, trainici ca o clopotniță, bucuroși de a predica minunățiile lui Dumnezeu, să împărtășim slava 
și să-l lăsăm pe Domnul să facă prin viața noastră virtuoasă, mari lucruri în România. 

Biserica ne amintește că, asemenea acestui altar, și noi am fost consacrați, am fost puși „deoparte” pentru slujirea 
lui Dumnezeu și zidirea împărăției Sale. Hristos ne invită să vedem, cu ochii credinței, lucrarea inefabilă a harului 
Său în jurul nostru, chiar și în acele momente întunecate în care toate eforturile noastre par a fi zadarnice. Fie ca 
acest altar să fie o inspirație constantă pentru noi cei de astăzi.  Să credem în lumină, ca noi înșine să devenim 
altare vii, unde iubirea jertfitoare a lui Hristos se face prezentă ca inspirație și izvor de hrană spirituală pentru toți 
cei pe care îi întâlnim.
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TEATRUL, CA FORMĂ DE CATEHIZARE
Prof. ALEXANDRU HRAB

Îndelung condamnat de către Biserică, datorită desfrâului existent în unele piese, care, după părerea Sfântului 
Ioan Gură de Aur, duceau la stricarea armoniei în familie, la pierderea rușinii, la desfacerea căsătoriilor, la discordie 
și zavistie1, teatrul și-a avut locul și meritul în istoria omenirii atât ca operă de artă, cât și ca act de cultură. Astfel, 
condamnarea Bisericii era doar față de piesele de teatru care promovau moravurile ușoare ale societății. În țara 
noastră, cel mai cunoscut dramaturg din rândul clericilor era Mitropolitul Bartolomeu Anania. În plus, se știe că și 
Părintele Constantin Galeriu a urmat cursuri de actorie iar Părintele Petru Gh. Savin s-a dedicat și el dramaturgiei. De 
asemenea, tradiția populară din țara noastră cunoaște diferite scenete religioase ca Vitleimul, Mironosițele, Irozii etc.

Arta teatrală nu s-a oprit doar la marea scenă, ci a trecut rapid și în procesul instructiv-educativ (prin dramati-
zare și prin jocul de rol), devenind astfel o metodă de predare-învățare, adoptată de literatură, istorie, științe, dar 
și de ora de religie. 

Dramatizarea, ca metodă instructiv-educativă este definită ca „metoda bazată pe acțiunea simulată prin care 
profesorul sau elevii exagerează anumite situații sau fapte prin dialog, mimică, gesturi, cu scopul de a sublinia idei 
și sentimente și de a adânci înțelegerea semnificației unor situații”2, iar jocul de rol este procedeul „prin care se 
urmărește formarea comportamentului elevilor pe baza unor acțiuni simulate, prin implicarea elevilor în activități 
sociale de grup, cu roluri și interacțiuni bine delimitate”3. Așadar, la ora de religie, dramatizarea poate fi folosită în 
reconstituirea vieții unor personaje biblice sau a unor momente din procesele Mântuitorului și Sfântului Apostol 
Pavel, în citirea pe roluri a unor poezii tematice, în interpretarea unor scenete religioase4 sau în interpretare unor 
pilde biblice. 

Importanța acestor metode în procesul instructiv-educativ al orei de religie se datorează, în primul rând, modului 
în care ele facilitează transmiterea și trăirea învățăturii de credință. În acest mod, elevii pun în practică și își clarifică 
teoria studiată la clasă. Prin interpretarea unor personaje sfinte (ex. Sf. Parascheva, Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir, 

1  Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvinte alese, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2002, pp. 53-54.
2  Preot prof. univ. dr. Sebastian Șebu, prof. Monica Opriș, prof. Dorin Opriș, Metodica predării religiei, Reîntregirea, Alba 

Iulia, 2000, p. 147.
3  Dorin Opriș, Monica Opriș, Metode active de predare-învățare. Modele și aplicații la religie, ed. Sf. Mina, Iași, 2008, p. 

110.
4  Preot prof. univ. dr. Sebastian Șebu, prof. Monica Opriș, prof. Dorin Opriș, op. cit., p. 147.
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Maica Domnului, Iisus Hristos), elevii au ocazia să le adopte comportamentul și trăsăturile în viața de zi cu zi, iar 
dacă personajul interpretat este unul negativ, sunt determinați să elimine din comportamentul lor slăbiciunile de 
care dă dovadă acest personaj. 

În al doilea rând, acestea sunt modalități de joacă care duc la cultivarea spiritului de echipă și de prietenie, 
devenind în același timp și o modalitate de atragere a copiilor și a părinților spre Biserică, mai ales spre Sfânta 
Liturghie. De aceea, efectele acestor metode se văd și pe termen scurt, ele devenind și o modalitate aparte de 
catehizare a părinților.

Părinții sunt dornici să-și vadă copii interpretând roluri întro piesă de teatru pe o scenă, care poate fi chiar soleea 
din fața Sf. Altar, cu prilejul Marilor Sărbători, imediat după terminarea Sfintei Liturghii. De asemenea, părinții au 
ocazia să mai pună o cărămidă la zidirea lor sufletească, repetând cu cei mici, în intimitatea căminului, replicile 
pentru rolurile avute.

Pe de altă parte, piesele de teatru sunt modalități de îmbunătățire a memoriei, a dicției și a exprimării gramati-
cale corecte, a abilităților de comunicare, a dezvoltării imaginației elevilor, aceștia putând să-și imagineze diferite 
dialoguri, întâmplări și fapte, precum și dezvoltarea creativității și talentului nativ, existând posibilitatea compunerii 
pieselor sau a scenelor, chiar de către ei. 

În plus, prin piesele religioase se poate forma o comuniune între mai mulți profesori de discipline diferite 
(istorie, română) și a unor actori invitați, cu toții angrenați în buna desfășurare a scenetei. Pe de altă parte, se 
observă și o bună colaborare a preotului cu profesorul de religie. Astfel, se înțelege legătura strânsă a profesorul 
cu viața liturgică a parohiei și sprijinul oferit de către preot în activitățile didactice ale orei de religie. De asemenea, 
întreaga comunitate locală, este chemată să se implice activ, după posibilități, pentru a susține o echipă de teatru 
permanentă a parohiei. Şi nu în ultimul rând, elevii pot pregăti o scenetă pentru strângerea de fonduri pentru o 
cauza nobilă, iar în acest caz, teatrul primind o funcție social-filantropică. Scenetele se pot filma și apoi monta pe 
un DVD, spre a se comercializa, tot în scop filantropic.

În cadrul orei de religie, dramatizarea se poate utiliza și în lecțiile de evaluare. Evaluarea clasică cu itemi nu este 
indicată în cadrul orelor de religie, mai ales în contextul actual, când aceasta este atacată pe mai multe planuri. 
Punerea în scenă a unei piese de teatru este o evaluare alternativă atipică și plăcută chiar și de către elevi, mai 
ales prin faptul că se lucrează pe partea sufletească, unde se ia în calcul conținutul dar și transmiterea emoțiilor, 
evitându-se astfel, vulgaritatea și starea de nervozitate la care poate duce o evaluare clasică. 

Pe lângă scenetele religioase populare, amintite mai sus, avem la dispoziție și cărți editate care cuprind astfel 
de scenete. Printre care amintim: Preot Vasile Nistor, Teatru Școlar pe teme religioase, ed. Sf. Mina, Iași, 2009, 92 pp.; 
Preot Vasile Nistor, Teatru Școlar pe teme religioase, Doxologia, Iași 2014, 128 pp.; Pr. Stan Sever Stoica, Gabriela 
Stoica, Scenete versificate după Pildele Evanghelice, Doxologia, Iași 2014, 84 pp. 

În cuprinsul acestor lucrări, care pot servi drept material didactic, se regăsesc titluri precum: Maria din Magdala, 
Zaharia, Patimile Domnului, Simeon, Pilda Semătătorului, etc. Datorită mijloacelor media, ne putem bucura și de 
o mulțime de scenete găsite pe Internet: blogul părintelui Dr. Bogdan Aurel Teleanu, http://ateneulsfantuluipan-
telimon.blogspot.ro/ unde putem vizualiza scenete precum: Vindecarea slăbănogului, Sf. Cuv. Dimitrie Basarabov 
etc. dar și imagini cu diferite scenete, numeroase materiale de folos în catehizare, dar și articole și diferite studii 
religioase, în special despre educație prin teatru. Tot părintele Dr. Bogdan Aurel Teleanu coordonează și blogul 
dedicat Părintele Petru Gh. Savin: http://petrusavin.blogspot.ro/. 

De interes metodologic sunt și site-urile altor confesiuni: greco-catolice http://www.pastoratie.ro/index.
php?option=com_docman&Itemid=137 și neoprotestante http://www.resursecrestine.ro/scenete unde putem 
găsi inspirație, pentru diferite scenete religioase, desigur, adaptându-le conținutului și duhului Ortodoxiei.

Bineînțeles, se pot realiza chiar de către profesorii de religie, diferite scenete cu texte extrase din Sf. Scriptură 
și din Sfânta Tradiție sau folosindu-ne de viețile sfinților. Această variantă este chiar de dorit, deoarece dezvoltă 
optim creativitatea personală.

Cea mai bună concluzie la cele prezentate mai sus, este sintetizată în următorul citat al Părintelui Dr. Cosmin și al 
doamnei Dr . Elena-Ancuța Santi „interpretarea unei scenete sau a unei piese religioase, în care copii sunt implicați 
direct, prin intermediul rolurilor jucate, contribuie la exprimarea sentimentelor și a trăirilor artistice, la dezvolta-
rea simțului estetic, la o învățare diferită și atractivă pentru copii și la aducerea în plan concret a unei realități din 
timpuri trecute […] scenetele sunt deosebit de atractive și formative. În plan psihic, piesele religioase contribuie 
la dezvoltarea memoriei, a afectivității și dezvoltă empatia”5. 

5 Pr. Dr. Cosmin Santi, Dr. Elena-Ancuța Santi, Elemente de educație religioasă în grădiniță – teoria și aplicații practice, 
Basilica, București, 2014, p. 101.
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PREZENTARE DE CARTE:
Arhimandrit Justinian Tibil, PE CĂRĂRI DE SUFLET - Flori duhovnicești din grădina Teiușului, Editura 

Mirton,Timișoara, 2016, 194 pagini

Preot prof. dr. SORIN COSMA

Cartea apare cu binecuvântarea Preas-
fințitului Părinte Dr. Lucian Mic, Episcopul 
Caransebeșului și cuprinde 54 meditații și 
reflexii duhovnicești corelate de viața și acti-
vitatea Mănăstirii Teiuș-Caransebeș.

Cine a participat în zi de praznic, 15 
august 1999, la punerea crucii de temelie 
a mănăstirii închinată cinstirii Maicii Dom-
nului din Teiuș-Caransebeș, poate înțelege 
și aprecia cum, de-a lungul timpului, s-a 
împlinit profeția mesianică ce se referă la 
înflorirea și rodirea pustiului… Într-adevăr, 
așa era la început: „un loc pustiu, apoi o 
baracă și multe lipsuri… singurele icoane 
cu care avea sa fie împodobită „bisericuța” 
din pustiu, erau omenia, dragostea, solidar-
itatea, bunătatea și sacrificiul credincioșilor 
aleși anume de Dumnezeu pentru a fi mar-
torii acelui început…” (pag. 88). 

Iar acum „pe cărări de suflet” rodesc „flo-
rile duhovnicești din grădina Teiușului” ce se 
oferă cu dragoste și dăruire sufletelor greu 
încercate.

În acest context putem spune că întregul 
conținut al cărții este o confesiune sinceră și 
plină de vibrație sufletească, în care autorul 
își depăna amintirile copilăriei ca împliniri 
ale idealului de a sluji lui Dumnezeu și 
oamenilor, concretizat în mănăstirea de 
la Teiuș. În același timp, prezentul volum 
este pătruns de optimismul dinamic și 
creator pe care îl transmite cititorului ca 
pe o experiență vie, menită să asigure că 
greutățile începutului, oricât de mari ar fi 
ele, pot fi depășite și transformate în biruință, atunci când sunt abordate cu stăruință și neclintită încredere în 
ajutorul lui Dumnezeu: „Să fiți siguri că, acolo unde Dumnezeu voiește, este biruită chiar și rânduiala firii… El îți 
arată că poți face lucruri pe care nici nu ți le-ai fi putut măcar imagina… totul este să ceri și să crezi că poți” (pag. 95).

Privind mai îndeaproape conținutul volumului reținem că în prim plan este scoasă în evidență Mănăstirea Teiuș 
(cu 6 materiale), apoi Icoana Maicii Domnului (cu 5 materiale), urmată de Sfânta Liturghie (cu 4 materiale) - fiecăreia 
dintre acestea imprimându-i sensul specific,variat și plin de înțeles duhovnicesc.

Sunt apoi deosebit de interesante interpretările referitoare la toacă, tămâie, candelă, prescure, pomelnic. 
Nu lipsesc nici reflexiile închinate virtuților creștine, în special virtutea smereniei și blândeții, ca temeiuri ale 

evlaviei. Autorul, destăinuindu-se, mărturisește  explicit: „În încercarea mea de a trece prin filtrul propriilor trăiri 
anumite subiecte, am constatat că, scriind, ele au început a se cerne unul pe celălalt. Am vorbit despre cuvintele 
care pot fi rouă sau balsam pentru cei de lângă noi, despre bunătatea ca fir de aur, puternic dar și firav deopotrivă, 
care ne leagă nevăzut pe toți, iar, mai apoi, despre conștiința sădită în noi pentru a o avea ca partener de drum. 
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Cuvintele ziditoare, sădite în ceilalți, bunătatea spontană-ca fel de a fi, conștiința-ca oglindă a celor mai tainice 
gânduri și fapte… liniște sufletească!… Doar având liniște în cele dinlăuntru, putem auzi frumusețea din glasul 
tăcerii care construiește altar de odihnă lui Dumnezeu” (pag. 67-68).

Depășind elaborarea strict dedicată prin trimiteri bibliografice, autorul se inspiră spontan din viața și scrierile 
celor pe care i-a simțit totdeauna apropiați sufletului său, precum: Nichifor Crainic, Nicolae Steinhardt, Sfântul Luca 
al Crimeii, Teofan Zăvorâtul, Arsenie Boca, Traian Dorz, Simion Mehedinți, Dumitru Stăniloae, Paul Evdokimov, Ana 
Blandiana, etc. Altora le dedică câte un medalion spre a pune în valoare anumite trăsături specifice, ca tot atâtea 
modele demne de urmat. Astfel, este admirată simplitatea Patriarhului Pavle al Serbiei; capacitatea Părintelui Serafim 
Man de a naște fii duhovnicești. Apoi, în opera lui Constantin Brâncuși autorul distinge trăirile perene ale poporului 
român; iar pentru Regele Mihai, autorul ne îndeamnă la rugăciune.

Pe de altă parte, reținem că autorul nu rămâne în afara problemelor care frământă lumea și societatea contem-
porană. Referindu-se, bunăoară, la mult discutata toleranță, autorul atrage atenția: „Având pretenția unei minți 
treze, datoria noastră este de a fi cu luare aminte ca nu cumva, în numele unei toleranțe prost înțelese, să submi-
năm normalitatea și să fim părtași unei sinucideri fără voie a națiunii! Dumnezeu ne vrea toleranți, dar nicidecum 
ignoranți!” (pag. 115)

Evocând, în ultima parte a volumului, experiența dobândită cu prilejul pelerinajului la Locurile Sfinte, autorul 
se regăsește, în final, „Acasă”, la Mănăstirea din Teiuș: „Pare-se că acum prisosul inimii mele este atât de „plin de 
Ierusalim” încât Teiușul meu are pe el hainele Învierii, iar cărările de suflet ce vor urma, cu siguranță, vor purta 
amprenta Țării Sfinte…”(pag. 185).

Materialul ilustrativ realizat prin poze color întregesc, asemenea unor flori, întregul areal al mănăstirii, pe măsură 
să ofere o temeinică documentare a desfășurării în timp, a întregului periplu parcurs prin binecuvântarea lui 
Dumnezeu și strădania oamenilor aleși de El în acest scop.

În încheiere, vom spune că omul zilelor noastre, dezorientat de stresul care îl cuprinde în obsesia apăsătoare a 
grijilor, precum și a nesiguranței care îl urmărește, se poate regăsi pe sine însuși în comuniunea iubirii lui Dumnezeu în 
acest colț de rai, care este Mănăstirea Teiuș-Caransebeș; iar icoana Maicii Domnului de aici îi poate fi o binecuvântare 
și o speranță în drumul vieții.

Imagini de la lansarea cărţii
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AMINTIRI DE LA ÎNTÂLNIREA TINERILOR 
ORTODOCȘI

ANA-MARIA BUJANCA

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși de 
anul acesta a adunat, ca de fiecare dată, 
pentru o perioadă de patru zile, tineri 
din toate țările, de diferite vârste, în 
același loc, pentru a arată lumii întregi că 
Biserica Ortodoxă este vie și mărturisește 
același Dumnezeu, indiferent de 
regiune. Ca și în alți ani, această întâlnire 
a fost înfrumusețată de o mulțime de 
activități care ne-au apropiat de ceilalți 
participanți la eveniment și ne-au ajutat 
să legăm noi relații de prietenie. 

Gazda acestei Întâlniri a fost capitala 
țării noastre – București, un oraș mult 
prea aglomerat și agitat, dar care până la 
urmă a reușit să scoată în evidență și să 
accentueze scopul acestei manifestări. 

Cum ar fi cel mai potrivit a începe o zi 
obișnuită dacă nu cu citirea rugăciunilor 
dimineții?! Astfel, fiecare zi a început cu 
programul de rugăciune săvârșit în mai 
multe biserici din oraș, mai multe gru-
puri fiind îndrumate spre o anumită biserică. E greu de explicat în cuvinte ceea ce a putut fi simțit în momentul 
rugăciunilor care au  fost rostite de o biserică întreagă, într-un singur glas și cu o căldură deosebită. Acest program 
a fost intensificat de părinții slujitori prin meditațiile scurte, dar rostite pe înțelesul tuturor, având o mare deschi-
dere către cei tineri. 

Un alt moment semnificativ a fost Procesiunea Luminilor, ce a fost organizată pe străzile orașului Bucureşti de 
la Sala Palatului până la Dealul Patriarhiei. Această procesiune a avut un impact deosebit de profund atât asupra 
noastră, a tinerilor participanți, cât și asupra tinerilor și locuitorilor Capitalei, deoarece miile de candele aprinse in 
mâinile tinerilor și minunatele pricesne intonate în cor, luminau puternic atât inimile noastre cât și inimile celor 
care ne priveau uimiți.

Pe lângă aceste  momente deosebite, au mai fost și alte activități, dintre care: dezbateri în cadrul liceelor pe 
diferite teme, o conferință intitulată –Hristos, bucuria vieții, un concert dedicat tinerilor susținut de Smiley, Elena 
Gheorghe ș.a,  dar şi activități de vizitare a obiectivelor turistice precum: Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa, 
Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, centrul vechi, biserica Sfântul Gheorghe Nou și biserica Studenților (în stil 
rusesc). Fiecare dintre aceste obiective și-a lăsat puternic amprenta asupra noastră prin diversitatea minunățiilor 
păstrate în interior, arătandu-ne că omul, oricât de mult s-ar chinui, niciodată nu va reuși să imite lucrurile create 
de Dumnezeu, deoarece fiecare vietate este unică prin felul și culorile ei dăruite de Dumnezeu. 

Ultima zi a acestei întâlniri a fost conturată într-un mod aparte față de celelalte zile, prin săvârșirea Sfintei  
Liturghii lângă șantierul Catedralei Mântuirii Neamului,  de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat 
de un sobor de arhierei și preoți, profund impresionați de mulțimea oamenilor care erau împreună slujitori cu 
dumnealor la săvârșirea sfintei slujbe.

O concluzie a acestei Întâlniri este că Biserica Ortodoxă Română a existat și a ocupat un loc foarte important în 
viața oamenilor, încă din cele mai vechi timpuri și va continua să își păstreze același loc astăzi, mâine și întotdeauna.
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SACRUL ȘI PROFANUL ÎN 
CULTURA BIBLICĂ ȘI PATRISTICĂ

DELIA-ELENA CONSTANTIN

Istoricul religiilor percepe sacrul prin natura sa şi prin intermediul manifestării sale, în care divinitatea se prezintă ca 
o putere activă, căreia i se conferă dinamism şi eficienţă. Sacrul se conferă omului religios prin viaţa sa lăuntrică, care 
este posibilă prin mit, simbol şi rit.

Simbolul şi mitul fac parte din din substanţa vieţii spirituale1. Omul religios descoperă sacrul ca o realitate absolută 
ce transcede lumea şi care se manifestă în lume. Viaţa religioasă menţine sentimentele din punct de vedere sociologic, 
afirmându-se că sacrul este mişcarea comună a societăţii. În consecinţă, omul religios doreşte să trăiască mai mult în 
sacru, ca fiind o sursă de viaţă pentru el însuşi. 

În concepţia lui Mircea Eliade, experienţa religioasă revelează fiinţa lucrurilor, precum şi modalitatea de a fi a omului 
în lume. Întreaga fenomonologie a misterului apare ca o ontologie a transcendenţei ce desparte sacrul de absolut. Prin 
urmare, sacrul oferă un argument absolutului, ca un singur punct consistent în irealitatea realităţii.2

Sacrul în cultura biblică cuprinde prin excelenţă o cultură vastă ce duce la unirea cu absolutul transcendent. Prin urmare, 
nu se poate trăi fără transcendent, fără o deschidere spre un nou sens al vieţii, ce aparţine divinului prin comunicarea cu 
cerul, ce deschide drumul zeilor. Prin urmare, textele biblice relevă ambiguitatea cu sacrificiul creaţiei în cartea profetică 
atribuită lui Ieremia (19, 5) în care atitudinea faţă de sacrificiul omenesc surprinde porunca divină din Vechiul Testament. 

Cultura patristică ţine de divinitate, de Dumnezeu. 
„Nu încape nicio îndoială că orice cunoaştere a noastră începe cu experienţa, căci prin ce altceva ar putea fi trezită şi 

pusă în funcţiune facultatea noastră de cunoaştere, dacă nu prin obiecte care ating simţurile? Dar dacă orice cunoaştere a 
noastră începe cu experienţa, totuşi, ea nu izvorăşte din experienţă”3.  Religia s-a depărtat de starea brută, ridicându-se la 
nivelul unei religii superioare, ce a produs un concept de contopire în marea sa natură umană. Cunoaşterea lui Dumnezeu 
are un element ce ţine de omul în sine, de creaţia sa, dăruindu-i o parte din iubirea Sa creatoare. Tradiţia religioasă prin 
care tindem să ajungem la o apropiere de Dumnezeu, ca o parte a cunoaşterii de sine însuşi, ne duce cu gândul la acea 
interferenţă a elementelor iraţionale, ce ţine de capacitatea de înţelegere a fiinţei umane, la o aprofundare a limitei de 
autocunoaştere a tot ce ţine de absolut, în esenţă.

Prin urmare, diferitele trăsături ce caracterizează ideea de Dumnezeu la vechii israeliţi, în special în religia lui Moise, 
prin manifestarea procesului de moralizare, dar şi de raţionalizare a numinosului, aduce în prim plan desăvârşirea prin 
sacru, ca un înţeles deplin al cuvântului, iar prin acest proces se ajunge la predicile profeţiilor din Sfânta Scriptură. Astfel, 
avem în Vechiul Testament în capitolul 6 de la Isaia sentimentul ce străbate ecoul în viziunea chemării, ca o propovăduire 
a aproapelui. Vitalitatea lui Dumnezeu produce o înrudire sensibilă cu creaţia sa, manifestându-se ca o raţiune cosmică 
în conştiinţa profeţiilor din Vechiul Testament, dar şi din Noul Testament.  

Teama de demoni ce aparţine de numinos din timpurile străvechi ale profeţilor duce spre o formă inferioară, spre o 
lume a misticii, a numinosului. Exegeza Noului Testament ne indică amestecul dintre profundul lăuntric al omului, dar 
şi freamătul de fericire în esenţa numinoasă, ca o profundă sensibilitate morală. 

„Omul se pierde şi se topeşte în nimicnicia şi şi micimea lui. Cu cât mai limpede şi mai curată i se dezvăluie măreţia 
lui Dumnezeu, cu atât mai bine işi recunoaşte propria micime“4.

Năzuinţa de a trăi şi de a cunoaşte pe Dumnezeu în chip tainic, face posibilă nevoinţa umană, asceza, ca o amploare 
a viziunii mistice, în ansamblu ei. Existenţa cosmosului se amplifică drept urmare a sacrificiului vieţii umane, în plenitu-
dinea vieţii sanctificate, cu divinitatea5.

„Există multe lucruri colosale, Dar nimic nu e mai colosal decât omul.”6 
Sacrul şi profanul sunt două realităţi ce se transfigurează şi se transpun ca un tot unitar, în totalitatea unui aspect, ca 

urmare a unei stări de valorificare, în profunzimea absolutului. Astfel, sacrul se aprofundează în profan ca o necesitate 
absolută de transfigurare a personalităţii sale de transpunere, o profunzime de ambiguitate transcendentă, ce se produce 
ca urmare a divinităţii, în paradoxul profanului. 

1  Mircea Eliade, Images et symbols, p.12
2  Aurel Codoban, Sacru şi Ontofanie, Pentru o nouă filozofie a religiilor, Editura Polirom , Iaşi, p. 64
3  Rudolf Otto, Sacrul, pp. 129-154
4   Rudolf Otto, Sacrul, pp.25-27
5  Mitropolit Nicolae Mladin, Hristos-Viaţa Noastră, Asceza şi mistica paulină, pp .44-46
6  Rudolf Otto, Sacrul, p.53 
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Spre astre

Adam totuși a făcut
unele lucruri

fundamentale,
pentru început

s-a gândit la animale,

le-a pus nume lor,
apoi tuturor păsărilor

şi tuturor fiarelor sălbatice
în chip real, nu simbolic

fără orizonturi de sentimente,

doar spre astre
căile sunt mai aspre...

fără doar și poate,
îngerul voia să ştie

dacă e vreo deosebire între
o cascadă și un curcubeu

la cote înalte,

unde se revarsă-n valuri
avataruri în amurg,

de-o veșnicie împreună
așezând semnificaţii

în spaţii inundate de lună,

doar spre astre
căile sunt mai aspre...

înveşmântaţi în sensuri
şi reverberaţii,

ochii tăi zămisleau cuvinte
neînţelese, iar ai mei

închideau în ei porţi de smarald,

eram ocupaţi
cu unele, cu altele,

inima te sorbea, te-ascundea
în palma mea, în ruga ta,

pe scara luminilor din gând,

doar spre astre
căile sunt mai aspre...

LUMINIȚA IRINA NICULESCU

 Semne...
în suspensie...

 
Oamenii taie-n mistere... cu ochii la stele... cu mintea 

în ele... din roua ce piere.
Retardul gândeşte... ce mutul şopteşte... la viaţa 

deşartă ce-o crede de miere.
Ştiinţă nălucă... se duce... s-aducă... afacere-n abatere 

şi nimfe-mbrăcate în piele.
Cenuşă de vise... utopii ucise... dorul doar când zace... 

desface copii din durere.
Oglinda opacă... în ecrane să tacă?... ea minte că joaca 

n-aprinde patimi mişele.
 
Există Lumină şi har... necreate... şi viaţă eternă... sau 

vrei un mormânt în nuiele?
Esenţă de Rai să fie în tine... prin milă e Pâine... şi azi 

ca şi mâine... vei fi tu în ele?
Vei şti ce doreşti, când vei şti cine eşti... înmulţeşti şi 

asumi libertate ce vindecă rele?
Binele stinge... răul ce frânge... sânge ce plânge... sun-

tem scoici cu lacrimi ca perle.
Treime... coboară-Te-n noi... întoarce-ne-n Tine... ome-

nirea-i căzută-n încuieri efemere.
 
Ne mişcăm în Iubire... toate zilele-s pline de har... 

oamenii... iubiţi şi iertaţi în neştire.
Acestea-s comori... virtuţiile pline... senine... creştine... 

date belşug oricui vine la ele.
Ridică-te om... mântuirea e dulce... sărată... gustă... 

primeşte... fără coji de şosele.
Crede-n înviere... iubeşte... devin-o liber şi viu... jert-

firi... în Iubire... nu sunt rebele.
Sfinţeşte-te cu rugăciune... să fi curăţit, luminat, 

îndumnezeit... doar asta-i putere!
 
 

REMUS-EMILIAN BOTOȘ
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Rugă
Mă rog să fie bine și pace peste sat,
În suflete să fie un dram de nemurire  -
Să piară răutatea și ura-n omenire,
Să fie omul bun, cinstit și cumpătat.

Aveam un cult, pe vremuri, pentru țăranii toți  -
Ştiuți sau neștiuți, își venerau pământul,
Își respectau obrazul, își respectau cuvântul -
Acum e plină lumea de leneși și de hoți.

Poate mai e speranță  -  Ajută-i, bun Părinte  -
Normalul mai există în miezul lor de om  -
Să plămădească lutul și roadele din pom,
Să aibă drag de muncă, cu suflet și cu minte .

Acum nu-și dau binețe, dar se pândesc perfid  -
La cârciumă se-adună bârfind pe fiecare  -
N-au apă în fântână , pe masă n-au mâncare,
Pământul din străbuni e gol și părăsit.

Se bat prin tribunale frați și părinți de-a valma  -
Împart grădini pustii și garduri fără porți,
Înjură pe cei vii, înjură pe cei morți,
Dreptatea o-nțeleg cu pumnul și cu palma .

Puținii cu credință și harnici și cinstiți,
Sunt, pentru gura lumii, doar oameni de ocară  -
Furați de proprii semeni, li-i viața prea amară,
Trăind împovărați, trăind batjocoriți.

Ajută, Doamne, omul care sfințește locul,
Ajută-l pe cel drept să fie pildă bună  -
E lumea înrăită , vulgară și nebună,
Cu iad în loc de suflet, arzând mai rău ca focul .

Ajută să răsară grăuntele de bine,
Ajută-ne, Părinte, să ne-nțelegem rostul  -
Cu greu pricepe lumea cât cântărește costul
Trăirii în hoție, în lene și rușine.

Ajută omul drept să poată înflori,
Ajută-l să răzbească și respectat să fie  -
Sădește în român iubirea pentru glie,
Să știe hora-n sat și dragul de-a munci.

Să fie omul bun, cinstit și cumpătat ,
Să piară răutatea și ura-n omenire,
În suflete să fie un dram de nemurire  -
Mă rog să fie bine și pace peste sat.
       Dr. TEONA SCOPOS

    

 Un fiu al
satului nostru

Din munți cărunți coboară-n vale
Un car cu prunci, cu cântec și cu dor
Să se așeze-n pusta bănățeană
Cu grâu pe loc și floare de bujor.

Cu mers la școală ca și toți copiii
Parcă mai blând la joacă așezat
La sărbători, duminicile toate
Paraclisier la slujbe el a stat.

Apoi la școli la sfintele biserici
Pe trepte multe pasu-i a urcat
Şi azi credința lui în fapte bune
O răsplătesc toți oamenii din sat.

Când vine aici la noi din depărtare 
Arhimandrit în țara lui Ştefan
Ne bucurăm când stă la sfat, la vorbă
Şi noi îl așteptăm în orice an.

Nume de crai îl are satul nostru
Cu holde aurii, turme pe vale
Cu oameni buni și cu frumoși copii
Şi mângâiat de razele de soare.

Mă-nchin cu drag bisericii din sat
Când clopot bate și în zare sună
Cinstesc în scrisul meu și-n versuri cânt
Pe aceia care-și fac pe cap cunună.

                                                                    TEODOR JURCA
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ACTUALITATEA BISERICEASCĂ

Întrunirea  Sfântului Sinod. Comunicate de presă
În ziua de 28 octombrie 2016, în 

Sala Sinodală din Reședinţa Patriarhală, 
sub președinţia Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, a avut loc prima parte 
a şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române în care 
au fost luate următoarele hotărâri 
relevante pentru viața bisericească 
a românilor ortodocşi din cele două 
Americi:

A fost înființată Episcopia Ortodoxă 
Română a Canadei;

A fost înființată Mitropolia Orto-
doxă Română a celor două Americi 
având în componență două eparhii: 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 
Statelor Unite ale Americii și Episcopia 
Ortodoxă Română a Canadei;

A avut loc alegerea pentru nou-
înființata Episcopie Ortodoxă Română a Canadei. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales ca episcop 
ortodox român al Canadei pe Preasfințitul Părinte Ioan Casian;

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ridicarea în demnitatea de mitropolit ortodox român al 
celor două Americi pe Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae Condrea. Ceremonia ridicării în demnitatea de mitropolit 
va avea loc duminică, 30 octombrie 2016, în Catedrala Patriarhală, la finalul Sfintei Liturghii și va fi oficiată de către 
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în prezența membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

 
*

În ziua de 29 octombrie 2016, în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, a avut loc a doua parte a şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în care 
au fost luate următoarele hotărâri:

– Anul 2018 a fost declarat în Patriarhia Română  „Anul omagial al unităţii de credinţă și de neam” și  „Anul 
comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”.

– A fost aprobată organizarea la Iași, în perioada 9-12 ianuarie 2019, a Conferinţei Asociaţiei Teologice Ortodoxe 
Internaţionale.

– Au fost semnalate existența și activitatea unor grupări schismatice, pretins ortodoxe, care produc tulburări în 
parohii. S-a hotărât ca centrele eparhiale să ia pe plan local măsuri de informare a credincioșilor.

– A fost evaluată activitatea celor peste 350 de asociații și fundații care funcționează pe plan local cu binecu-
vântarea ierarhilor locului. Sfântul Sinod a apreciat activitatea acestora, aportul real la viața socială și culturală a 
credincioșilor și colaborarea strânsă cu Biserica.

– A fost aprobată publicarea Mineiului și Acatistierului Sfinţilor Români.
– A fost aprobată înscrierea în Calendarul bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române a Sfintei Muceniţe 

Agnia (prăznuită la 21 ianuarie).
– Au fost aprobate mai multe texte liturgice: Slujba Sfântului Antonie de la Iezerul Vâlcii – 23 noiembrie; Acatistul 

Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul – 27 mai; Acatistul Sfinţilor Doctori fără de arginţi Chir și Ioan – 31 ianuarie și 28 iunie; 
Acatistul Sfântului Mucenic Hermes din Bononia – 31 decembrie; Acatistul Sfântului Apostol Timotei – 22 ianuarie; 
Acatistul Sfinţilor Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu – 5 octombrie).

La încheierea lucrărilor ședinței de lucru membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au participat 
la o slujbă de pomenire a celor decedați în urma tragicului incendiu de la Clubul Colectiv din 30 octombrie 2015.

               Biroul de Presă al Patriarhiei Române
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Vizite pastorale și slujiri arhierești

Credincioșii din localitatea Şag, 
din Protopopiatul Timișoara I, au 
trăit, în Duminica a 23-a după 
Rusalii, 23 octombrie, momente 
deosebite, întrucât, după mai 
bine de 46 de ani, au primit 
vizita pastorală a Mitropolitului 
Banatului. La orele dimineții, 
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, 
Arhiepiscopul Timișoarei și 
Mitropolitul Banatului, a fost 
întâmpinat, la intrarea în biserica 
cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”, de reprezentanții 
autorităților locale, alături de un 
număr mare de credincioși și tineri 
îmbrăcați în costume populare. 
Înaltpreasfinția Sa a participat 
la Sfânta Liturghie oficiată de 
un sobor de preoți, condus de 
părintele protopop Ioan Bude. 
La momentul cuvenit, Părintele 
Mitropolit a rostit un cuvânt de 

învățătură, în care a evidențiat semnificațiile duhovnicești ale pericopei evanghelice. La finalul slujbei, în semn de 
prețuire și apreciere pentru activitatea pastorală, misionară şi administrativ-gospodărească, Înaltpreasfinția Sa l-a 
l-a hirotesit  iconom stavrofor pe părintele paroh Gheorghe Săvoiu. Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființarea 
Corului parohiei, Înaltpreasfinția Sa a oficiat, împreună cu preoții slujitori, după Dumnezeiasca Liturghie, slujba 
parastasului pentru ctitorii sfântului lăcaș, pentru eroi și pentru membrii Corului bisericesc trecuți la Domnul. 
După slujba de pomenire, Părintele Mitropolit Ioan a vizitat muzeul din sat, aflat în spațiul primei școli românești. 

*
De sărbătoarea Sf. Mare Mucenic Dimitrie, 26 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei 

și Mitropolitul Banatului, a fost prezent la 
hramul bisericii Parohiei Timișoara Cetate, 
unde a participat la Sfânta Liturghie 
oficiată de un sobor de preoți și diaconi. 
În cadrul slujbei s-au înălțat rugăciuni 
pentru toți militarii români care s-au jertfit 
pe câmpurile de luptă. Alături de numărul 
mare de credincioși, la Dumnezeiasca 
Liturghie au participat reprezentanți ai 
Armatei Române, dar și militarii Brigă-
zii 18 Infanterie „Banat”. În cuvântul de 
învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit 
despre contextul istoric al sec. al III-lea în 
care Sfântul Dimitrie a trăit, evidențiind, 
totodată, virtuțile acestui martir creștin 
din cetatea Tesalonicului, bineplăcut 
lui Dumnezeu. La final, părintele paroh 
Marcel Vlaicu a mulțumit Mitropolitului 
Banatului pentru bucuria adusă clericilor și credincioșilor parohiei. 
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Binecuvântarea picturii la biserica din Beregsău Mic

În Duminica a 23-a după Rusalii, 
23 octombrie, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, 
Arhiepiscopul Timișoarei și 
Mitropolitul Banatului, Preasfinţitul 
Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, a 
fost prezent în mijlocul credincioşilor 
din localitatea timișeană Beregsău 
Mic. Preasfinția Sa a săvârșit Slujba de 
sfințire a bisericii parohiale cu hramul 
„Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, 
trecută recent printr-un proces de 
înfrumusețare, prin purtarea de grijă 
a preotului paroh Nicolae Lupșescu 
și cu sprijinul   autorităților locale, 
dar și a numeroșilor credincioși. 
La acest moment deosebit din 
viața comunității au participat 

reprezentanți ai autorităților locale, dar și un număr mare de credincioși din parohie și din împrejurimi. În semn 
de prețuire și apreciere pentru activitatea pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească, Preasfinția Sa l-a 
l-a hirotesit iconom pe părintele paroh. După slujba de sfințire, Preasfinția Sa a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca 
Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți din parohiile învecinate. După Chinonic, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt 
de învățătură referitor la pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, pericopă ce relatează 
despre vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Sfântul 
Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara. 

Ziua Armatei Române la Timișoara

De Ziua Armatei Române, 
marți, 25 octombrie, la Timişoara 
au fost organizate o serie de 
manifestări militare şi religioase, ce 
au cuprins depuneri de coroane la 
Monumentul Ostaşului Român din 
Parcul Central și defilări ale Brigăzii 
18 Infanterie „Banat” din Timișoara. 

Cu binecuvântarea Înalt-
preasfințitului Părinte Ioan, 
Arhiepiscopul Timișoarei și 
Mitropolitul Banatului, Preasfințitul 
Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, 
împreună cu un sobor de 
preoţi şi diaconi de la Catedrala 
mitropolitană din Timişoara a oficiat 
o slujbă  de pomenire în amintirea 
eroilor căzuţi în luptă, pentru demnitatea, pacea şi apărarea ţării noastre. Manifestarea s-a încheiat cu depuneri de 
coroane, jerbe de flori şi defilarea gărzii de onoare în acordurile fanfarei Brigăzii 18 Infanterie „Banat” din Timișoara. 
La final fanfara militară a Garnizoanei a susținut un concert de imne și cântece militare.

Evenimentele dedicate Zilei Armatei Române au continuat seara, începând de la ora 19:00, cu ceremonia de 
retragere cu torțe a militarilor garnizoanei pe străzile orașului. Manifestarea a debutat, pe platoul din fața Catedra-
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lei, cu alocuțiunea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan: „Dragi militari, să purtați aceste făclii de lumină prin 
cetate, aducându-vă aminte că mulți dintre înaintașii noștri au murit pe front, fără nicio lumânare! Dumnezeu să-i 
odihnească cu drepții pe ostașii români care au căzut pentru eliberarea patriei noastre, România! Dumnezeu să vă 
ocrotească pe toți! Dumnezeu să binecuvânteze Armata Română!”. La această ceremonie deosebită au participat 
col. Cristian Dinulică, comandantul Brigăzii 18 Infanterie „Banat”, clerici și un număr mare de timișoreni. Coloana 
militară a parcurs următorul traseu: Catedrala Mitropolitană – Primăria Timişoara – Mitropolia Banatului – Palatul 
Administrativ al Judeţului Timiş – Piaţa Libertăţii – Strada Alba Iulia – Piaţa Victoriei – Strada Mărăşeşti până la 
sediul Brigăzii 18 Infanterie „Banat”. 

Aniversarea zilei nașterii Preasfințitului Episcop-vicar Paisie Lugojanul

Membrii Permanenţei Consiliului 
Eparhial, împreună cu preoţii Catedralei 
Mitropolitane şi angajaţii Centrului Eparhial 
au felicitat în ziua de 24 octombrie, pe 
Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, 
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, 
cu prilejul aniversării zilei de naştere.

În dimineaţa zilei, Preasfinţia Sa, 
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi 
de la parohiile şi mănăstirile din eparhie, 
a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
la biserica Parohiei Timișoara-Fratelia. În 
cadrul slujbei au fost înălţate rugăciuni de 
mulţumire Bunului Dumnezeu pentru toate 
binefacerile revărsate asupra Preasfinţiei 
Sale în cei 45 de ani de viaţă. După slujbă, Ierom. Nectarie Arvai a adresat ierarhului un cuvânt de felicitare şi 
apreciere din partea tuturor clericilor şi monahilor timişeni, pentru dragostea părintească şi purtarea de grijă 
arătate în cei 10 ani de slujire şi păstorire a clericilor şi credincioşilor Arhiepiscopiei Timişoarei în demnitatea de 
episcop-vicar eparhial.

După Sfânta Liturghie, clericii, credincioșii și Corul Facultății de Teologie din Timișoara s-au deplasat la Cen-
trul eparhial, unde au fost întâmpinați de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul 
Banatului. Pr. Ionel Popescu, vicar eparhial, a adresat în numele clericilor, monahilor şi credincioşilor Arhiepiscopiei 
Timişoarei un cuvânt de felicitare. La rândul său, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul a mulţumit pentru frumoa-
sele urări, transmiţând aceleaşi gânduri de bine şi bune doriri ostenitorilor şi colaboratorilor de la Centrul eparhial, 
precum şi tuturor clericilor şi credincioşilor din cuprinsul eparhiei. 

Aniversare la Academia Română

În ziua de 20 octombrie, în cadrul 
celei de-a XV-a ediții a Zilelor Academice 
Timișene, în Aula Filialei Timișoara a 
Academiei Române, a avut loc o sesiune 
festivă, ce a marcat împlinirea a 150 de 
ani de la fondarea Academiei Române 
și 65 de ani de la înființarea Filialei 
Timișoara. La eveniment au participat 
academicieni, istorici și oameni de 
cultură din întreaga țară. Cuvântul de 
deschidere i-a aparținut acad. Păun Ion 
Otiman, președintele Filialei Timișoara 
a Academiei Române, care a vorbit 
despre aspectele vieții academice 
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din Banat. După cuvântul de deschidere au urmat mai multe alocuțiuni rostite de către acad. Ionel Valentin 
Vlad, președintele Academiei Române, prof. dr. ing. Nicolae Robu, primarul Timișoarei, prof. univ. dr. Viorel Aurel 
Şerban, rectorul Universității „Politehnica” din Timișoara, acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, rectorul Universității 
„Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca. Prezent la eveniment, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și 
Mitropolitul Banatului, a rostit o alocuțiune, la începutul căreia a rugat întreaga asistență să țină un moment de 
reculegere pentru toți academicienii trecuți la Domnul. „Este o mare bucurie să particip astăzi la sărbătoarea unei 
instituții de suflet a neamului nostru românesc, o instituție care și-a lăsat amprenta asupra spiritualității și vieții 
sociale din România. Privind la cei 150 de ani de activitate ai Academiei Române, vedem cum s-a implicat în viața 
socială, politică și economică a României. Aș putea spune că Academia Română este o catedrală a științei și a culturii 
române”, a menționat Mitropolitul Banatului. 

Hramul mănăstirii Dobrești

De sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, 14 octombrie, Mănăstirea Dobreşti din judeţul Timiş, ctitorie a 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 
a îmbrăcat haine de sărbătoare, 
cinstindu-și ocrotitoarea.

La bucuria obștii monahale și a 
numărului mare de pelerini, veniți 
din Timișoara, Lugoj și din satele 
aflate în proximitatea mănăstirii, a 
luat parte și Înaltpreasfințitul Părinte 
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și 
Mitropolitul Banatului, care  a săvârșit, 
în noua biserică a lăcaşului monahal, 
Sfânta Liturghie, împreună cu un 
sobor de preoți și diaconi. Alături de 

numărul mare de credincioși, la hramul acestei vetre monahale, au participat reprezentanți ai autorităților centrale 
și locale, precum și membri Asociaţiei moldovenilor din Banat „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, care, în fiecare an, își aduc 
aportul la buna desfăşurare a acestei sărbători. Toți cei prezenți au avut posibilitatea să se închine la veşmântul 
care a acoperit moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, dăruit de ctitorul mănăstirii, Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel, pe vremea când era Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Veşmântul este aşezat într-o raclă din lemn 
de stejar, pe care este sculptat chipul Sfintei Cuvioase Parascheva încadrat de motive florale.

După rugăciunea amvonului a fost oficiată slujba de pomenire pentru părinții Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel, Stela și Alexie, dar și o rugăciune de binecuvântare a prinoaselor aduse de obștea monahală în cinstea Sfintei 
Cuvioase Parascheva. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul bizantin „Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de 
Litere, Istorie și Teologie din Timișoara. După Sfânta Liturghie, toți pelerinii prezenți au primit, din partea obștii 
monahale, pachețele cu mâncare. 

Aniversarea târnosirii catedralei

În ziua de 6 octombrie, cu prilejul împlinirii a 7 
decenii de la târnosirea Catedralei mitropolitane din 
Timișoara, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul 
Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împreună cu 
un sobor de preoți din Administrația Centrului 
eparhial și de la Catedrala mitropolitană, a săvârșit 
Slujba Parastasului pentru ctitorii monumentalului 
lăcaș de cult. La slujba de pomenire au participat 
cadre universitare de la Facultatea de Litere, Istorie 
și Teologie, studenți și elevi seminariști de la Liceul 
Pedagogic „Carmen Sylva”, precum și numeroși 
credincioși timișoreni, veniți să cinstească memoria 
celor care și-au adus contribuția pentru edificarea acestui monument arhitectonic, reprezentativ din cetatea Timișoarei. 
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Mitropolitul Banatului în mijlocul militarilor lugojeni 

Luni, 24 octombrie, la Lugoj 
a avut loc „Reuniunea colegială 
a cadrelor militare în  rezervă și 
retragere” din fostul Dn. 207 R.Ta 
(Divizionul 207 Rachete Tactice). 
La această manifestare a participat 
și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, 
Mitropolitul Banatului. Întâlnirea 
a debutat cu o slujbă oficiată în 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 
din Lugoj de Chiriarhul Banatului 
împreună cu pr. Ioan Cerbu, 
protopopul Lugojului, în cadrul 
căreia Înaltpreasfinția Sa a pomenit 
cadrele militare în viață, dar și pe cei 
trecuți la Domnul. Evenimentul a continuat la sediul Cercului Militar Lugoj, unde într-un cadru festiv și emoționant, 
fostul comandant  al Dn. 207 R Ta, col. (r) Traian  Cismașu a înmânat Mitropolitului Banatului, Înaltpreasfințitului 
Părinte Ioan un album omagial, o plachetă și o eșarfă tricolor cu însemnele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare 
în Rezervă şi Retragere. De asemenea, col. Ion Teca, comandantul garnizoanei Lugoj a oferit Înaltpreasfințitului 
Părinte Mitropolit Ioan o plachetă și o diplomă de excelență. Cuvântul de zidire sufletească al Chiriarhului nostru 
către cei prezenți, a fost însoțit și de un dar, câte o icoană oferită ofițerilor și subofițerilor în retragere din fostul 
divizion. Moderatorul acestei întâlniri a fost col (r) Costel Mereuță. 

Etapă mitropolitană a unui festival-concurs

Marți, 11 octombrie, la biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” a Parohiei Timișoara-Iosefin, s-a desfășurat 
etapa mitropolitană a Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul”. Concursul, ajuns la 
a IX-a ediție, a reunit corurile universitare din eparhiile sufragane Mitropoliei Banatului. Formațiile concurente au fost: 

Corul Universității de Vest, dirijat 
de Diac. Lect. Univ. Dr. Ionuț Alex-
andru Ardereanu (Arhiepiscopia 
Timișoarei), Corul Universității 
„Aurel Vlaicu”, condus de Arhid. 
Asist. Univ. drd. Tiberiu Ardelean 
(Arhiepiscopia Aradului) și Corul 
Universității „Eftimie Murgu”, 
dirijat de Pr. Prof. Gheorghe Tistu 
(Episcopia Caransebeșului).

Comisia de jurizare a fost 
alcătuită din următorii profesori 
de specialitate: Conf. dr. Ciprian 
Para, de la Academia de Muzică 
„Gheorghe Dima” din Cluj-
Napoca, prof. Elena Gaja (Brașov) 
și Diac. Prof. dr. Malene Gheorghe, 
de la Liceul Teologic Ortodox 
„Sfântul Constantin Brâncoveanu” 

din Făgăraș. Cele trei formații corale au avut de interpretat o piesă religioasă ortodoxă din repertoriul românesc, 
o piesă religioasă din repertoriul international și o piesă românească de inspirație folclorică. În urma deliberărilor, 
a fost desemnat câştigător Corul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Acesta a reprezentat Mitropolia Banatului la etapa naţională a concursului, ce a avut loc la Bucureşti, în data de 
27 octombrie, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. 
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Examen de capacitate preoțească

În conformitate cu Metodologia 
pentru obţinerea gradelor 
profesionale în preoţie de către 
personalul clerical, aprobată 
de Sfântul Sinod prin hotărârea 
1199/2008, s-a organizat o nouă 
sesiune a examenului de capacitate 
preoţească.

La această sesiune a examenului 
de capacitate preoţească s-au înscris 
7 candidaţi, licenţiaţii în Teologie Pas-
torală.

Examenul propriu-zis a fost pre-
cedat de proba eliminatorie – testare 
psihologică, ce s-a desfăşurat în ziua 
de 23 septembrie şi de o săptămână 
de cursuri de pregătire în perioada 
26-30 septembrie.

Testarea de specialitate s-a ţinut în ziua de 11 octombrie, în sala Centrului eparhial din Timişoara, în faţa comisiei 
prezidată de Înalpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan, asistat de Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul 
şi formată din cadre didactice de la Facultatea de Teologie din Timişoara. 

Expoziție a maestrului Silviu Oravitzan, la Timișoara

Miercuri, 5 octombrie, la 
Bastionul Theresia, de pe str. 
Martin Luther nr. 4, a avut loc 
expoziția „Lumină în lumină”, 
a artistului Silviu Oravitzan. 
La eveniment a participat 
Înaltpresfințitul Părinte Ioan, 
Arhiepiscopul Timișoarei și 
Mitropolitul Banatului alături 
de Claudiu Ilaș, managerul 
Muzeului Național al 
Banatului, academicianul 
Basarab Nicolescu, curatorul 
Ion Oprescu, scriitorul Marcel 
Tolcea, oameni de cultură 
și mulți iubitori de artă și 
frumos. Cu acest prilej a fost 

lansat și albumul „Lumină în lumină” realizat de Basarab Nicolescu și Sliviu Oravitzan. 

Consfătuirea profesorilor de Religie din județul Timiș

Sâmbătă, 1 octombrie, în Sala „Mihai Perian” a Colegiului Național de Artă Ion Vidu din Timișoara, a avut loc 
consfătuirea profesorilor de Religie din Județul Timiș. La eveniment au participat conf. dr. Vasile Timiș, inspector general 
la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Ştiințifice, prof. Daniela Liliana Buzatu, inspector pentru disciplina Religie, 
Inspectoratul Şcolar Județean Timiș și părintele Sorin Lungoci, consilier în cadrul Sectorului Învățământ și activități 
cu tineretul din Arhiepiscopia Timișoarei. Consfătuirea a debutat cu vizionarea celor mai importante momente de 
la Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă, care a avut loc la Timișoara, în perioada 18-22 aprilie. În cadrul întrunirii 
s-au dezbătut probleme legate de activitățile ce vor fi derulate de profesorii de Religie în unitatea de învățământ, 
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în comunitate, în cadrul 
Cercului pedagogic, în vederea 
mediatizării și evidențierii în mod 
public a activităților din cadrul 
orei de Religie. Totodată, s-au 
stabilit activități de mediatizare 
și informare a părinților asupra 
activităților derulate în cadrul 
disciplinei Religie, precum și 
editarea și tipărirea de material 
didactic pentru această 
disciplină. De asemenea, s-a 
transmis profesorilor de Religie 
calendarul concursurilor 
și olimpiadelor înscrise în 
Calendarul MECŞ, calendarul 
activităților metodico-știin-
țifice derulate la nivelul 
Inspectoratului Şcolar Județean 
Timiș, calendarul concursurilor 
județene înscrise în Calendarul 
Activităților Educative școlare, precum și calendarul proiectelor educative și a simpozioanelor la disciplina Religie. 

Instalare de preot în parohia Ferendia

Duminică, 23 octombrie, într-o zi 
frumoasă de toamnă târzie a fost oficiată 
Sfânta Liturghie cu începere de la orele 
1000 în biserica cu hramul ,,Adormirea 
Maicii Domnului” din parohia Ferendia, 
protopopiatul Deta. Prilej de îndoită 
bucurie manifestată prin rugăciunea 
comună și împărtășirea cu Sfintele 
Taine și totodată evenimentul instalării 
în parohie a tânărului absolvent de 
Teologie, Tiberiu Dan Gherasim.

În tradiția înaintașilor, credincioșii de 
astăzi din vatra satului au fost prezenți în 
biserică la slujba Sfintei Liturghii oficiată 
sub protia P. On. Păr. Ioan Prisăcean, 
protopopul Detei. Au slujit: P. C. Păr. 
Tiberiu Dan Gherasim, noul paroh, 

Adam Rugaci, cel care a administrat parohia și Valentin Bugariu de la parohia Birda.
În cadrul Sfintei Liturghii au fost împărtășiți mai mulți copii și tineri cu Trupul și Sângele Domnului.
Cuvântul de învățătură a aparținut P. On. Părinte Protopop care a reliefat minunea din pericopa evanghelică 

a celei de-a XXIII-a Duminici după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor). După otpustul 
Sfintei Liturghii a urmat ceremonia de instalare a noului preot în parohie, prin înmânarea Sfintei Evanghelii și a 
cheilor bisericii ca simboluri văzute ale propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu. În cuvântul de răspuns, preotul 
Tiberiu Dan Gherasim a mulțumit pentru toate Prea Onoratului Părinte Protopop ca reprezentant al Arhiepiscopiei 
Timișoarei, profesorilor, părinților trupești, rudenilor care l-au sprijinit în cursul timpului cât și credincioșilor din 
parohie cărora de acum înainte le va sluji cu timp și fără de timp.

În numele credincioșilor a vorbit prof. Iosif Marius Circa care a amintit de faptul că altarul bisericii din sat este o 
școală în care au ucenicit doar în ultimii treizeci de ani nu mai puțin de 12 preoți. Cu deosebită bucurie este primit 
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și cel de-al 13 slujitor al altarului în comunitatea generoasă și primitoare a bisericii din Ferendia dorind cu acest 
prilej părintelui și doamnei preotese mulți ani la biserica de aici şi rostind din inimă: ,,Bine ați venit părinte drag”! 

Evenimente culturale la Belinț și Chizătău

Duminică, 2 octombrie, la Şcoala Gim-
nazială din Belinț, județul Timiș, s-a des-
fășurat ediția a V-a a colocviului național 
de folclor „Sabin V. Drăgoi”, la care au luat 
parte muzicologi, poeți, istorici, scriitori, 
folcloriști, lingviști și filozofi din întreg 
Banatul. În cadrul întâlnirii au fost expuse 
comunicări pe teme de folclor și istorie 
regională și au fost prezentate reviste de 
cultură. În partea a doua a manifestării, 
în localitatea Chizătău a fost dezvelită o 
placă memorială,  dedicată profesorului 
și scriitorului Gabriel Manolescu, iubitor al 
teatrului românesc și al culturii bănățene, 

fondatorul arhivei de folclor a Universității din Timișoara. La acest eveniment, alături de oamenii de cultură și rude 
ale acestuia au participat și credincioși din parohia Chizătău, împreună cu preoții Constantin Târziu și Valentin-Dumi-
tru Birău, care au oficiat o slujbă de binecuvântare a plăcii comemorative, donată de către fiul său Dan Manolescu, 
stabilit în America. Aici, a fost evocată, de către cei prezenți, memoria vie a lui Gabriel Manolescu, cel care a locuit 
la Chizătău în anii 1934-1946. Cu prilejul acestei comemorări, editura „Excelsior Art” a donat volume ce conțin teza 
de doctorat a lui Gabriel Manolescu „Mimă și dramă în obiceiurile populare românești”. De asemenea, la Căminul 
Cultural din localitate a avut loc un spectacol de dansuri populare susținut de Ansamblul Folcloric „Hora Belințului”, 
și au fost recitate poezii în grai bănățean. Inițiatorii și organizatorii acestei manifestări sunt Simion Dănilă, lingvist, 
traducător, poet și filozof, membru al Uniunii Scriitorilor din România și muzicologul dr. Constantin-Tufan Stan, 
membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Ediția din acest an a colocviului a fost organizată 
cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Belinț, al Şcolii Gimnaziale din localitate, al Asociației Cultural-Umanitare 
„Hora-Belințului”, al Consiliului Județean Timiș și al Inspectoratului Şcolar Județean Timiș. 

„Pasionat cercetător de teren al obiceiurilor bănățene, asupra cărora și-a desfășurat cu prioritare investigațiile, 
Gabriel Manolescu și-a alcătuit și o temeinică documentare bibliografică asupra cercetărilor sale. El a studiat cu 
perseverență ceea ce s-a scris despre obiceiurile românești din cele mai vechi timpuri și paralel cu aceasta, litera-
tura străină de specialitate care dezbate funcția socială a acestor obiceiuri, sensurile lor, trecerea de la străvechile 
rituri la ceremoniale și apoi la spectacole (...) Pentru istoria folclorului românesc și mai cu seamă pentru formele 
pe care le au obiceiurile din trecut, adică înainte de secolul al XIX-lea, când s-a început cercetarea lor sistematică, 
lucrarea lui Gabriel Manolescu aduce informații de primă mână”. 

Taina Sfântului Maslu la parohia Birda

Duminică, 16 octombrie a fost oficiată 
Taina Sfântului Maslu de obște în biserica 
cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului” din 
parohia Birda, protopopiatul Deta.

Cu acest prilej au slujit P. On. Păr Ioan 
Prisăcean, protopopul Detei și P. C. Păr. Zoran 
Milovanov (parohia Berecuța), Ioan Săl-
van (parohia Folea), Călin Negrea (parohia 
Gătaia), Sebastian Andrei Petrescu (parohia 
Percosova), Tiberiu Gherasim (parohia Fer-
endia) și Valentin Bugariu, parohul locului.
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S-au împărtășit de darurile Sfintei Taine credincioși din parohie, precum și de la parohiile învecinate. Au fost 
prezenți mai mulți elevi din parohie împreună cu profesorul de religie Doru Popa.

Cuvântul de învățătură a aparținut P. On. Păr. Protopop care a pus la sufletul credincioșilor prezenți importanța 
practicării dragostei ca virtute creștină, așa cum reiese din imnul închinat ei de Sfântul Apostol Pavel. 

Hramul bisericii „Sf. Cuvioasă Parascheva” din Valcani

La sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, 
singura biserică din Protopopiatul Sânnicolau 
Mare pusă sub ocrotirea acestei sfinte, şi-a 
sărbătorit hramul. Este vorba de parohia 
Valcani, păstorită de aproape 14 ani de preotul 
Ilie Faur. Zeci de credincioşi au participat 
la Slujba Vecerniei şi la tradiţionala tăiere a 
colacului, cât şi la procesiunea de înconjurare 
a bisericii. Ceremonia religioasă a fost condusă 
de către protopopul Sânnicolaului Mare, 
Marius Gabriel Podereu împreună cu fostul 
protopop Gheorghe Sutac.

În protopopiatul Sânnicolau Mare mai există o capelă cu hramul Sf. Cuvioasă Parascheva la Teremia Mică. 

Tinerii din A.S.C.O.R. în vizită la Beregsău Mic

Grupul psaltic A.S.C.O.R. Timișoara a parti-
cipat Duminică, 16 octombrie, la Sfânta Litur-
ghie în Biserica parohiei Beregsău Mic, care îi 
are ca ocrotitori spirituali pe „Sfinţii Arhangheli 
Mihail și Gavriil“ și pe „Sfântul Proroc Ilie Tesvi-
teanul”. 

Îmbrăcați în straie populare, tinerii au 
dat răspunsurile la strană, sub conducerea 
Codruței Sbârnă, absolventă a Facultății de 
Electronică și Telecomunicații. Apostolul a fost 
citit de Antonie Trantie, absolvent al Facultății 
de Construcții din Timișoara. Sfânta Liturghie 
a fost săvârșită de preotul paroh Nicolae 
Lupșescu.

    După Sfânta Liturghie, tinerii au poposit în casele unor oameni nevoiași din sat, dăruindu-le alimente și cele 
de trebuință, acțiune desfășurată în cadrul departamentului social-filantropic al asociației. 

   

,,Hristos împărtășit copiilor” în Parohia Lenauheim

Programul catehetic ,,Hristos împărtășit copiilor” 
având ca organizatori pe părintele paroh Aurelian 
Ştefan Ciucur, responsabil cu cateheza în protopo-
piatul Sânnicolau Mare, precum și pe profesorii de 
religie Zoran Daniel Dușcă și Andreea Cristina Dușcă, 
a avut drept obiectiv câteva din sărbătorile închinate 
Maicii Domnului. Grupul țintă a fost dat de 25 de elevi 
care prin strădania lor și dragostea pe care o au față de 
Fecioara Maria, au înfrumusețat prin culoare, diverse 
planșe.
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Scopul acestei activităţi a fost acela de a evidenția sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului care a fost 
recent introdusă în calendarul creștin ortodox ca praznic cu cruce roșie, închinat Fecioarei Maria.

În finalul activității, preotul Aurelian Ştefan Ciucur a apreciat pe elevii care au realizat cele 3 planșe, care au 
rămas în biserică,  fiind admirate de toți credincioșii prezenţi la slujbă (Prof. Zoran Daniel Dușcă). 

 

Cerc pastoral în Protopopiatul Sânnicolau Mare

Parohia Pesac a fost gazda unui cerc 
pastoral organizat de către Protopopiatul 
Sânnicolau Mare, marţi 11 octombrie. În 
cadrul acestui cerc pastoral, condus de 
către părintele protopop Marius Gabriel 
Podereu, s-au dezbătut mai multe teme 
actuale, dar şi probleme cu care se 
confruntă preoţii în parohii. S-a discutat 
despre slujirea Sfintelor Taine şi ierurgiilor 
bisericeşti, punându-se accent pe oficierea 
Sfintei şi dumnezeieşti Liturghii. Au 
participat următorii preoţi parohi: Aurel 
Văcărescu – Gottlob, Nicolae Andreescu 
– Şandra, Valer Cioica – Periam, Manuel 
Popescu – Uihei, Paul Iosivuţ – Lovrin, 

Vasile Sauca – Gelu, Ilie Cristea – Variaş şi Svetozar Mladenov – Pesac. 

Cateheză cu tinerii la Făget

În luna august a.c. tinerii celor 
două parohii din oraşul Făget au 
participat împreună la un pelerinaj 
la mănăstirile din zona Făgetului la 
sfârşitul căruia îşi exprimau dorinţa 
de a se mai întâlni. Astfel că, sâm-
bătă 29 octombrie, în biserica cu 
hramul „Adormirea Maicii Domnu-
lui” a parohiei Făget II  dezideratul 
lor s-a concretizat  reîntâlnindu-se 
în sfânta biserică. Întâlnirea a fost 
organizată de preoţii Ioan Jurj- 
Făget I şi Cristian Farcaş -Făget II, 
cărora s-au alăturat protopopul 
Făgetului Bujor Păcurar şi preotul 
Emanuel Gafiţa, coordonatorul 
centrului educaţional Patriarh 
Miron Cristea din Făget, împreună 
cu copiii de la acest centru.

Întâlnirea s-a vrut a fi o activitate 
diferită de cele cotidiene în care sunt implicaţi tinerii, mai ales că anul acesta în Patriarhia Română s-au desfăşurat 
ample activităţi dedicate tinerilor şi a avut un caracter catehetic, dar şi de  atragere a tinerilor spre Biserică. Activitatea 
s-a deschis cu o rugăciune, apoi părintele paroh, preţ de câteva minute, le-a vorbit tinerilor despre Taina Spovedaniei, 
după care a fost vizionat un film realizat de studioul Trinitas despre această Sfânta Taină. La finalul proiecţiei, părintele 
Ioan Jurj a accentuat în câteva cuvinte importanţa Mărturisirii în viaţa creştinului, îndemnându-i pe cei prezenţi 
să nu pregete în a veni în scaunul spovedaniei cât mai des. Discuţiile pe marginea temei alese au continuat în sala 
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din vecinătatea bisericii, unde tinerii celor două parohii au pregătit o agapă pentru copiii de la centrul educaţional, 
la care au luat cu toţii parte.

La fel ca în luna august și de data aceasta întâlnirea a fost una reușită, în cadrul ei tinerii aflând lucruri noi des-
pre credinţa lor, având ocazia să discute împreună cu alţii despre preocupările lor, să socializeze, să integreze în 
mijlocul lor și alţi copii care doresc să fie în Biserică. La final au luat hotărârea ca în viitor acest gen de întâlniri să 
devină mai frecvente, pentru ca prin intermediul lor să se poată implica activ în viaţa parohiilor din care fac parte, 
prin aceasta mărturisind credinţa lor în Dumnezeu. 

PĂRINTELE IOAN JURCA DE LA PAROHIA 
SÂNANDREI A TRECUT LA CELE VEȘNICE 

La data de 22 octombrie a trecut la cele veșnice părintele Ioan Jurca de la paro-
hia Sânandrei. 

S-a născut  la 3 august 1953 în localitatea Cadăr, jud. Timiș, fiind fiul lui Rusalin 
și al Mariei. Copilăria și-a petrecut-o în satul natal, unde a primit o educație aleasă 
de la părinții și bunicii săi.

Şcoala primară a făcut-o în satul natal. A urmat cursurile liceului din Gătaia, pe 
care l-a absolvit în anul 1972.

A fost absolvent al Institutului  Teologic Universitar din Sibiu – 1978. În același 
an se căsătorește cu tânăra Elena Vaju. Dumnezeu a binecuvântat căminul lor cu 
trei copii: Filofteia –Ioana, Macrina –Manuela și Ioan Andrei. 

Este hirotonit preot în anul 1978 în catedrala din Timișoara, de către mitropolitul 
Nicolae Corneanu, pe seama parohiei Igriș- biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”. 
Ca preot slujitor la Igriș a ridicat casa parohială din temelie și a restaurat biserica.

În anul 1994 a fost transferat la parohia Sânandrei, unde a avut o bogată activi-
tate pastoral-misionară și administrativ-gospodarească. 

Aici a refăcut anexele casei parohiale și a zugrăvit exteriorul bisericii. Biserica a 
fost recondiționată și consolidată (inclusiv prin schimbarea de acoperiș). Întreaga 

pictură a fost înlocuită, fiind executată pictură nouă (2001). Cu prilejul binecuvântării lucrărilor de pictură, părintele 
Ioan Jurca a primit distincția de iconom. 

Alte realizări constau în construirea unei anexe la biserică, a unui lumănărar, a unui garaj pentru mașina mor-
tuară, care a fost și achiziționată, în pavarea curții bisericii (2012) și în placarea pardoselii din interiorului bisericii 
cu gresie (2008). S-a amenajat o sală festivă pentru evenimente (2005) și a fost înființată biblioteca parohiei. S-au 
înlocuit (2009) scaunele și stranele din biserică cu mobilier sculptat din Maramureș, au fost montate uși din lemn 
de stejar masiv, iar în curtea bisericii au fost ridicate două troițe. În anul 2014 au fost înlocuite tronul ierarhului și 
tronul Maicii Domnului cu altele executate din lemn masiv.

A recâștigat dreptul asupra cimitirului confesional, care a aparținut parohiei cu mult înainte de 1948, fiind făcute 
aici mai multe investiții (gardul a fost refăcut în totalitate în anul 2008). Au fost dobândite toate terenurile deținute 
de biserică, proprietățile fiind la ora actuală înscrise în cartea funciară.

Pe toată perioada cât a păstorit localitatea (1994-2016) a organizat pelerinaje pentru copiii care se implicau în 
activitățile bisericești și școlare, fiind astfel vizitate mai multe biserici și mănăstiri din țară.

Raportat la numărul de credincioși din I.A.S. Colonie care făceau parte din parohia Sânandrei, dar străbăteau 
o distanță considerabilă peste câmp pentru a putea participa la slujbe, a fost creată o capelă în fosta grădiniță, 
sfințită în anul 2001. Mai apoi aici s-a creat o parohie distinctă, Sânandrei Colonie.

Poate cel mai important aspect din activitatea părintelui Ioan Jurca a fost efortul continuu de a zidi biserica din 
sufletele credincioșilor pe care i-a păstorit.

Slujba înmormântării a fost oficiată de Preasfințitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul împreună cu mai mulți slu-
jitori, în biserica parohială, ziua de 25 octombrie.

Bunul Dumnezeu să îi facă parte de odihnă veșnică împreună cu toți drepții Săi! 
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ITINERARIUL PASTORAL AL 
ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE MITROPOLIT 

IOAN AL BANATULUI
1 octombrie
- participă la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Recaș 

II și rostește cuvânt de învățătură
- vizitează șantierul din Murani, unde se construiește 

o casă pentru o familie cu opt copiii
2 octombrie
- participă la Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropo-

litană. A așezat piatra de temelie la noua biserică (în 
construcție) din parohia Moravița

3 octombrie
- vizitează biserica parohiei Buziaș II
- primește pe domnul notar Mihai Brașoveanu din 

Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Ioan Sălvan de la parohia 

Folea
- primește pe P.C. Părinte Petru Temelie de la parohia 

Murani
- primește pe doamna Ioana Doboș din Timișoara
- primește pe domnul Alexandru Grumeza din 

Timișoara
- primește pe Cristina Ticu din Fădimac și pe Dorin 

Aiușeriu din Timișoara
4 octombrie
- primește vizita Ministrului Educației Naționale, dom-

nul prof. univ. dr. Mircea Dumitru
- participă la examenul de definitivat și de gradul II 

pentru clerici din Mitropolia Banatului
5 octombrie
- primește pe P.C. Părinte Cornel Gârbacea de la Brașov
- primește pe P.C. Părinte Mircea Leb de la Săcele, jud. Brașov
- primește pe P.C. Părinte Nicolae Strizu de la parohia Foeni
- primește pe doamna prof. Mariana Anghel, împreună cu soțul
- primește pe P.C. Părinte Radu Meșter de la parohia Alioș, împreună cu primarul localității, domnul Ionel Lupu
- primește pe P.C. Părinte Marius Şonea de la parohia Giroc
- primește pe P.C. Părinte Traian Debucean de la parohia Chișoda
- primește pe P.C. Părinte Mircea Maier de la parohia Buziaș II
- primește pe P.C. Părinte Cirpian Ştefoni de la parohia Izvin
- participă  la vernisajul expoziției maestrului Silviu Oravitzan și rostește un cuvânt de învățătură
6 octombrie
- săvârșește slujba parastasului în catedrala mitropolitană, pentru ctitorii sfântului locaș, cu prilejul împlinirii a 

70 de ani de la sfințirea catedralei
- primește pe domnul col. Cristian Dinulică, împreună cu P.C. Părinte col. Radu Bogdan
- primește pe P.C. Părinte Marius Şonea, însoțit de de domnul Radu Burescu de la Giroc
7 octombrie
- primește pe P.C. Părinte Doru Melinescu de la parohia Bocșa, jud. Caraș-Severin
- primește pe P.C. Părinte Cristian Tomescu de la parohia Timișoara Fabric Est
- primește pe doamna Olga Marghiol din Timișoara
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- vizitează șantierul de la Murani (casa pentru familia cu opt copii)
8 octombrie
- vizitează casa cumpărată pentru familia cu patru copii din localitatea Variaș
9 octombrie
- participă la Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană
- participă la biserica romano-catolică Milenium din Timișoara, la aniversarea a 130 de ani de la construcția bisericii
10 octombrie
- primește pe P.C. Părinte Pavel Indru de la parohia Moșnița Veche
- primește pe doamna notar Mihaela Brașoveanu din Timișoara
- primește o delegație de la Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara
- vizitează șantierul mănăstirii Dobrești
- efectuează o vizită pastorala la parohia Nițchidorf
11 octombrie
- participă la examenul de capacitate pentru clericii din Arhiepiscopia Timișoarei
- primește pe P.C. Părinte protopop Ioan Cerbu de la Lugoj, însoțit de P.C. Părinte prof. Vasile Muntean și P.C. 

Părinte Cristian Cerbu de la Lugoj
- vizitează șantierul bisericii din parohia Sânnandrei Colonie
- vizitează șantierul bisericii din parohia Ionel
- vizitează șantierul bisericii din parohia Cruceni
- vizitează șantierul bisericii din parohia Giera
- vizitează șantierul bisericii din parohia Moravița
- vizitează șantierul casei parohiale din parohia Voiteg
12 octombrie
- primește pe P.C. Părinte protopop Bujor Păcurar de la Făget
- primește pe domnul Ion Câmpean din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Petru Voichescu de la parohia Nevrincea
- primește pe P.C. Părinte Cristian Feraru de la paraclisul mitropolitan de la colegiul C.D. Loga 
- vizitează șantierul mănăstirii Dobrești
13 octombrie
- primește pe domnul Virgil Moraru, pictor bisericesc din Iași
- primește pe P.C. Părinte Caius Capotescu de la parohia Pogorârea Sfântului Duh din Lugoj
- primește pe domnul Cătălin Tătaru de la BRD Timișoara
- primește pe absolventul de Teologie Adrian Cohuț împreună cusoția
- primește pe P.C. Părinte Cristian Niculescu de la parohia Timișoara Elisabetin
- primește pe P.C. Părinte protopop Mircea Szilagyi de la protopopiatul Timișoara II, împreună cu P.C. Părinte 

Caius Andrașoni de la parohia Ghiroda
14 octombrie
- săvârșește Sfânta Liturghie la mănăstirea Dobrești și rostește cuvânt de învățătură
16 octombrie
- participă la festivitățile de la Domul romano-catolic din Timișoara, cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la elibe-

rarea Timișoarei de sub ocupația otomană
17 octombrie
- primește pe domnul academician Ion Păun Otiman
- primește pe domnul Florin Ciobanu din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Iliia Pavlovici Pătruț de la parohia Mașloc
- primește pe absolventul de Teologie Mihai Venter
- primește pe P.C. Părinte Constantin Timariu de la parohia Berini
- primește pe P.C. Părinte Cristian Feraru de la paraclisul mitropolitan de la colegiul C.D. Loga 
18 octombrie
- primește pe domnii col(r) Traian Cismașu și Cornel Mereuță din Lugoj
- primește pe P.C. Părinte Mircea Lăutaș de la parohia Timișoara Freidorf, împreună cu domnul Dănuț Regia din 

Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Cosmin Chiroiu de la parohia Iosifalău
- primește pe doamna prof. Lavinia Bloju din Timișoara
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- vizitează șantierul casei pentru nevoiași din localitatea Murani 
19 octombrie
- primește pe doamna Maria Petcov din Timișoara
- primește o delegație de la parohia Moșnița Veche
- primește pe P.C. Părinte Cristian Niculescu de la parohia Timișoara Elisabetin
- primește pe P.C. Părinte pensionar Ion Teodorescu de la parohia Racovița
- primește pe domnul lect. Remus Feraru de la Facultatea de Teologie din Timișoara
- vizitează parohia Moșnita Veche
20 octombrie
- participă la Academia Română filiala Timișoara la manifestări legate de aniversarea a 65 de ani de la înființarea 

acesteia
- primește pe P.C. Părinte Constantin Timariu de la parohia Berini
- primește pe P.C. Părinte Irinel Dinu de la parohia Văliug, jud. Caraș-Severin
- efectuează o vizită la mănăstirea Săraca
21 octombrie
- primește pe domnul căpitan Sorin Homeag însoțit de P.C. Părinte col. Radu Bogdan din Timișoara
- primește pe P.Cuv. Părinte stareț Ştefan Mateș de la mănăstirea Petroasa Mare
- primește pe P.C. Părinte protopop Ioan Cerbu de la Lugoj
- vizitează șantierul de la mănăstirea Dobrești
- vizitează șantierul de la parohia Coștei
- vizitează șantierul de la parohia Dealul Viilor din Lugoj
23 octombrie
- participă la Sfânta Liturghie la biserica din parohia Şag, îl hirotesește întru iconom stavrofor pe preotul paroh 

și rostește cuvânt de învățătură
- vizitează șantierul de la biserica nouă din Moravița
24 octombrie
- participă la recepția organizată în cinstea Preasfințitului Episcop-vicar Paisie Lugojanul
- primește pe P.C. Părinte Marcel Vlaicu de la parohia Timișoara Cetate
- primește pe domnul Silviu Breazu de la Băile Herculane
- primește pe P.C. Părinte Doru Melinescu de la parohia Bocșa, jud. Caraș-Severin
- primește pe P.C. Părinte Nicolae Oțican de la parohia Sânmihaiu German
- primește pe absolventul de Teologie Toma Albai 
- vizitează șantierul de la mănăstirea Dobrești
- săvârșește parastasul pentru militarii adormiți la biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj
- săvârșește slujba stâlpului pentru adormitul în Domnul preot Ioan Jurca de la parohia Sânnandrei
25 octombrie
- primește pe P.C. Părinte Emanuel Petrulescu de la parohia Timișoara Iosefin
- primește pe domnul ing. Ioan Ferche din Timișoara
- participă la conferința cu primarii în localitatea Buziaș
- participă la aprinderea torțelor pentru militarii prezenți pe treptele catedralei mitropolitane
26 octombrie
- participă la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Timișoara Cetate și rostește cuvânt de învățătură
27 octombrie
- săvârșește Sfânta Liturghie împreună cu membrii Sfântului Sinod, sub protia Preafericitului Părinte Patriarh 

Daniel, la catedrala patriarhală
28 - 29 octombrie
- participă la lucrările Sfântului Sinod la reședința patriarhală din București
30 octombrie
- săvârșește Sfânta Liturghie la catedrala patriarhală, împreună cu mai mulți membri ai Sfântului Sinod
31 octombrie 
- participă la Facultatea de Teologie ortodoxă din Arad la festivitățile prilejuite de împlinirea a 25 de ani de 

existență


