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MESAJUL SFÂNTULUI ȘI MARELUI SINOD 
AL ORTODOXIEI

18-26 IUNIE 2016 – CRETA

Către poporul ortodox și toți oamenii de bună voință,

Lăudăm și slăvim pe Dumnezeul „milelor și a toată mângâierea” pentru că ne-a învrednicit să petrecem săptămâna 
Cincizecimii (18-26 iunie 2016) în Creta, aici unde Apostolul Pavel și ucenicul său Tit au propovăduit Evanghelia în 
primii ani de viață ai Bisericii. Mulțumim Dumnezeului slăvit în Treime că a binevoit să ducem la bun sfârșit în deplin 
acord lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Ortodoxiei, pe care l-a convocat Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic 
Bartolomeu, cu voința comună a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale locale.

Urmând cu fidelitate exemplul Sfinților Apostoli și al Părinților de Dumnezeu insuflați, am aprofundat din nou 
Evanghelia libertății, „fiindcă Hristos ne-a făcut liberi” (Galateni 5, 1). La baza căutărilor noastre teologice a stat certitu-
dinea că Biserica nu viețuiește pentru sine. Ea transmite mărturia Evangheliei Harului și Adevărului și oferă întregii 
lumi darurile lui Dumnezeu: iubirea, pacea, dreptatea, reconcilierea, puterea Crucii și a Învierii și așteptarea veșniciei.
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1. Prioritatea majoră a Sfântului și Marelui Sinod a fost proclamarea unității Bisericii Ortodoxe. Bazată pe Dum-
nezeiasca Euharistie și succesiunea apostolică a episcopilor, această unitate trebuie întărită ca să aducă roadă 
nouă. Biserica cea Una, Sfântă, Universală (Sobornicească) și Apostolică este comuniune divino-umană, pregustare 
și experiență a celor viitoare în Sfânta Euharistie. Asemenea unei continue Cincizecimi, ea este un glas profetic 
necontenit, prezența și mărturia Împărăției Dumnezeului iubirii. Fidelă Tradiției Apostolice unanime și experienței 
sacramentale, Biserica Ortodoxă constituie continuarea autentică a Bisericii celei Una, Sfântă, Universală (Sobor-
nicească) și Apostolică, după cum mărturisim în Simbolul de Credință (Crez) și după cum este confirmată de 
învățătura Părinților Bisericii. Biserica noastră trăiește taina dumnezeieștii iconomii în viața sacramentală, centrată 
pe Sfânta Euharistie.

Biserica Ortodoxă exprimă unitatea și universalitatea (sobornicitatea) ei în cadrul Sinodului. Sinodalitatea îi 
pătrunde organizarea (structura), modul ei de luare a deciziilor și îi determină drumul. Bisericile Ortodoxe Autoce-
fale nu reprezintă o confederație de Biserici, ci Biserica cea Una, Sfântă, Universală (Sobornicească) și Apostolică. 
Fiecare Biserică locală, aducând Sfânta Euharistie, reprezintă prezența și manifestarea Bisericii celei Una, Sfântă, 
Universală (Sobornicească) și Apostolică la nivel local. În privința Diasporei Ortodoxe din diferite țări din lume, a 
fost hotărâtă continuarea funcționării Adunărilor Episcopale, până la aplicarea rigorii canonice (acriviei). Aceste 
Adunări se compun din episcopii canonici, desemnați de fiecare Biserică Autocefală, care continuă să fie supuși 
respectivei Biserici. Funcționarea consecventă a Adunărilor Episcopale asigură respectarea principiului ortodox 
al sinodalității.

În timpul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod a fost accentuată importanța Sinaxelor Întâistătătorilor care au 
avut loc și a fost făcută propunerea ca Sfântul și Marele Sinod să devină o instituție care să se repete.

2. Împărtășindu-ne din Sfânta Euharistie și rugându-ne pentru întreaga lume, trebuie să continuăm liturghia de 
după Sfânta Liturghie și să dăm mărturia credinței celor de aproape și celor de departe, în conformitate cu porunca 
clară a Domnului, înainte de Înălțarea Sa: „și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginile 
pământului” (Faptele Apostolilor 1, 8). Re-evanghelizarea poporului lui Dumnezeu în societățile moderne secularizate 
și evanghelizarea celor care nu L-au cunoscut încă pe Hristos reprezintă datoria neîntreruptă a Bisericii.

3. Ca răspuns la datoria de a mărturisi Adevărul și credința ei apostolică, Biserica oferă o mare importanță 
dialogului, în principal cu creștinii eterodocși. În acest mod, și ansamblul lumii creștine poate cunoaște mai exact 
autenticitatea Tradiției Ortodoxe, valoarea învățăturii patristice, experiența liturgică și credința ortodocșilor. Dia-
logurile întreprinse de Biserica Ortodoxă nu implică niciodată compromisul în materie de credință.

4. Explozia fundamentalismului care se observă în sânul diferitelor religii reprezintă expresia unei religiozități 
morbide. Dialogul interreligios dus cu trezvie contribuie semnificativ la promovarea încrederii reciproce, a păcii și a 
reconcilierii. Uleiul experienței religioase trebuie să fie folosit pentru a unge rănile și nu pentru a reaprinde focul 
conflictelor militare. Biserica Ortodoxă condamnă fără echivoc extinderea violenței militare, persecuțiile, expulzarea 
și uciderea membrilor comunităților religioase, forțarea schimbării credinței religioase, comerțul cu refugiați, răpi-
rile, tortura și execuțiile îngrozitoare. Ea denunță distrugerea bisericilor, simbolurilor religioase și monumentelor 
culturale. În special, își exprimă grija profundă pentru situația creștinilor și a tuturor minorităților persecutate în 
Orientul Mijlociu și în alte părți ale lumii. Biserica Ortodoxă face apel la comunitatea mondială pentru protejarea 
ortodocșilor indigeni, a celorlalți creștini și a tuturor populațiilor din zonă care au dreptul inalienabil de a rămâne 
în patria lor în calitate de cetățeni cu drepturi egale. Sinodul nostru apelează la toți cei implicați să facă eforturi 
sistematice, fără întârziere, pentru a încheia conflictele militare din Orientul Mijlociu și de oriunde persistă ostilitățile 
armate și pentru repatrierea celor expulzați.

Adresăm apelul nostru în special către cei în poziții de putere pentru ca pacea și dreptatea să prevaleze în țările 
de origine ale refugiaților. Îndemnăm autoritățile civile, cetățenii și creștinii ortodocși din țările în care au găsit 
refugiu cei persecutați să continue să le ofere sprijin în măsura posibilităților lor sau chiar dincolo de acestea.

5. Secularizarea contemporană urmărește autonomizarea omului de Hristos și de influența duhovnicească a 
Bisericii, pe care o identifică arbitrar cu conservatorismul. Civilizația occidentală poartă, însă, pecetea de neșters 
a contribuției diacronice a creștinismului. În plus, Biserica subliniază semnificația mântuitoare a lui Hristos, Dum-
nezeu-Omul, și a Trupului Său, ca fiind locul și modul de viețuire în libertate.

6. Cu privire la abordarea contemporană a căsătoriei, Biserica Ortodoxă consideră relația indisolubilă de dra-
goste dintre bărbat și femeie „o taină mare… în Hristos și în Biserică”. În mod similar, numește familia, care rezultă 
din căsătorie și constituie singura garanție pentru creșterea copiilor, „biserică mică”.

Întotdeauna, Biserica a subliniat valoarea cumpătării. Asceza creștină, însă, diferă fundamental de orice ascetism 
dualist care îl desparte pe om de viață și de semeni. Spre deosebire de aceasta, asceza creștină îl leagă pe om de 
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viața sacramentală a Bisericii. Cumpătarea nu se referă numai la viața monahală. Etosul ascetic este caracteristic 
vieții bisericești în toate manifestările ei.

*

Sfântul și Marele Sinod, pe lângă temele specifice asupra cărora a luat decizii, menționează pe scurt și urmă-
toarele probleme contemporane importante:

7. În privința relațiilor credinței creștine cu științele naturale, Biserica Ortodoxă evită plasarea investigațiilor 
științifice sub tutelaj și nu adoptă o poziție cu privire la fiecare problemă științifică. Ea îi mulțumește lui Dumnezeu 
care dăruiește oamenilor de știință darul de a descoperi dimensiuni necunoscute ale creației divine. Dezvoltarea 
modernă a științelor naturale și a tehnologiei aduce schimbări radicale în viața noastră. Aduce beneficii importante 
precum facilitarea vieții cotidiene, tratarea unor afecțiuni grave, o comunicare mai facilă, explorarea spațiului etc. 
Cu toate acestea, are și multe consecințe negative precum manipularea libertății, pierderea graduală a tradițiilor 
prețioase, distrugerea mediului natural, negarea valorilor morale. Cunoașterea științifică, oricât de repede ar avansa, 
nu motivează voința omului, nici nu oferă răspuns la problemele importante de ordin moral și existențial sau la 
căutarea sensului vieții și al lumii. Aceste aspecte necesită o abordare duhovnicească, pe care Biserica Ortodoxă 
încearcă să o ofere prin bioetică, știință fundamentată pe morala creștină și învățătura patristică. Pe lângă respectul 
ei pentru libertatea cercetărilor științifice, Biserica Ortodoxă evidențiază pericolele care se ascund în spatele unor 
reușite științifice și subliniază demnitatea umană și destinul divin al omului.

8. Este limpede că situația de criză ecologică de astăzi se datorează unor cauze spirituale și morale. Rădăcinile 
sale sunt legate de lăcomie, avariție și egoism, care conduc la utilizarea necugetată a resurselor naturale, umplerea 
atmosferei cu substanțe poluante dăunătoare și schimbările climatice. Răspunsul creștin la problema aceasta nece-
sită pocăință pentru abuz, cumpătare și gândire ascetică, ceea ce reprezintă un antidot pentru supraconsum și, în 
același timp, cultivarea conștiinței că omul este „iconom” (administrator) al creației și nu un posesor al ei. Biserica nu 
încetează să sublinieze că și generațiile viitoare au dreptul la resursele naturale oferite nouă de Creator. De aceea, 
Biserica Ortodoxă participă activ în diferite inițiative ecologice internaționale și a stabilit data de 1 Septembrie ca 
zi de rugăciune pentru protecția mediului natural.

9. Ca răspuns la standardizarea egalizantă și impersonală promovată în diferite feluri, Ortodoxia propune res-
pectul pentru caracteristicile personale ale oamenilor și popoarelor. Se opune autonomizării economiei din cauza 
nevoilor umane de bază și transformării acesteia într-un scop în sine. Progresul umanității nu este legat doar de 
creșterea standardelor de viață sau de dezvoltarea economică, în detrimentul valorilor spirituale.

10. Biserica Ortodoxă nu se implică în politică. Vocea ei rămâne distinctă dar și profetică, fiind o intervenție 
benefică pentru om. Drepturile omului se află astăzi în centrul politicii ca răspuns la crizele și convulsiile sociale și 
politice, urmărind protejarea cetățeanului de puterea arbitrară a statului. Biserica adaugă la acestea și obligațiile 
și responsabilitățile cetățenilor, precum și nevoia unei auto-critici constante atât din partea politicienilor, cât și 
a cetățenilor, în vederea îmbunătățirii substanțiale a societății. În principal, Biserica subliniază că idealul ortodox 
privind omul depășește orizontul drepturilor omului stabilite și că dragostea „este mai mare decât toate”, după cum 
ne-a descoperit Hristos și au experimentat toți cei care L-au urmat. Insistă, de asemenea, că un drept fundamental 
al omului este protejarea libertății religioase, adică a libertății de conștiință, de credință, de cult (religie) și a tuturor 
expresiilor individuale și colective ale acesteia, incluzând și dreptul fiecărui credincios și fiecărei comunități religi-
oase de a-și manifesta credința liber de orice intervenție a statului, precum și dreptul la educație religioasă publică.

11. Biserica Ortodoxă se adresează tinerilor, care caută deplinătatea vieții în libertate, dreptate, creativitate, dar 
și iubire. Ea îi cheamă să se alăture în mod conștiincios Bisericii Celui care este Adevărul și Viața. Să vină oferind 
trupului eclezial vitalitatea lor, neliniștile, problematicile și așteptările lor. Tinerii nu reprezintă doar viitorul Bisericii, 
ci și prezentul dinamic și creativ la nivel local și mondial.

12. Sfântul și Marele Sinod a deschis orizonturile noastre către lumea contemporană diversă. Ne-a subliniat 
responsabilitatea în spațiu și timp, având întotdeauna perspectiva veșniciei. Biserica Ortodoxă, păstrându-și intact 
caracterul sacramental și soteriologic (mântuitor), este sensibilă la durerea, necazurile și strigătul pentru dreptate și 
pace al popoarelor. Ea „binevestește din zi în zi mântuirea Lui. Veștește între neamuri slava Lui, între toate popoarele 
minunile Lui” (Psalmul 95, 2-3).

Să ne rugăm ca „Dumnezeul a tot harul, Care ne-a chemat la slava Sa cea veșnică, întru Hristos Iisus, El Însuși, după 
ce vom suferi puțină vreme, ne va duce la desăvârșire, ne va întări, ne va împuternici, ne va face neclintiți. A lui fie slava 
și puterea în vecii vecilor. Amin!” (1 Petru 5, 10-11).
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UN MODEL DE EDUCAȚIE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEOLOGIC 

SEMINARIAL DIN CARANSEBEȘ
 

Preot prof. dr. SORIN COSMA

Cunoscând prea 
bine importanța pe 
care o are educația 
duhovnicească într-
o școală teologică, 
mai ales în situația 
de criză și de con-
fuzie din perioada 
post revoluționară, 
Înaltpreasfințitul Dr. 
Laurențiu Streza, 
pe atunci episcop 
al Caransebeșului, 
a reușit să creeze o 
ambianță propice for-
mării viitorilor preoți, 
încredințând calitatea 
de spiritual la semina-
rul teologic liceal din 
orașul de reședință al 
eparhiei, Părintelui 
Arhimandrit Visarion 
Joantă. 

De la început se 
cuvine să precizăm 
că, activând nouă 
ani în cadrul Epar-
hiei Caransebeșului 
(1996-2005), Părinte-
lui Arhimandrit Visa-
rion Joantă i-au fost 
încredințate trei slujiri 
de mare importanță 
pentru viața spirituală, 
și anume: slujitor la 
catedrala episcopală, 
exarh al mănăstirilor, 
duhovnic și profesor 
la seminarul teologic, 
la care se adaugă, apoi, 
și cea de secretar epar-
hial.
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Activitatea didactică și teologic-pastorală este atestată de cele peste 70 de articole, studii și predici apărute în 
diferite reviste și publicații bisericești. Se evidențiază în acest context mai  multe articole referitoare la viața mona-
hală, precum și volumul: Ghidul așezămintelor monahale din Episcopia Caransebeșului ( Ed. Marineasa, 2004, 110 
pag.). În același timp, râvna scriitoricească pe care a desfășurat-o în calitate de preot la catedrala episcopală, dar 
mai ales pe cea de profesor și duhovnic la seminarul teologic din Caransebeș este imortalizată în volumul de față, 
intitulat sugestiv: „Călătorie spre Împărăția lui Dumnezeu (II)”, Editura Episcopiei Caransebeșului, 2016, 295 pag.

Cartea apare cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului și cuprinde studii și 
articole, cuvinte duhovnicești, meditații, predici, despre viața monahală, ecumenism, interviuri din perioada: 1996-
2005. Volumul cuprinde studiile publicate în revista Altarul Banatului, articolele și predicile publicate în Foaia Die-
cezană, în ziarul Timpul, cotidian al Consiliului Județean Caraș-Severin din Reșița, precum și în foaia bisericească 
Anastasis, din orașul de reședință al episcopiei.

Se cuvine să precizăm că prezentul volum este precedat de un altul, ce cuprinde, la fel, activitatea predicatorială 
a Părintelui Visarion la Caransebeș, intitulat: „Semnificația marilor sărbători creștine”, apărut cu binecuvântarea 
Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului (Ed. Agathon, Făgăraș, 2015, 217 pag.); încât ambele volume 
se înscriu în tematica generală: Călătorie spre Împărăția lui Dumnezeu.

Privind cuprinsul lucrării de față, acesta este structurat în șase capitole, după cum urmează: I. Studii și articole ( 
p. 19-55); II. Cuvinte duhovnicești și meditații ( p. 55-233); III. Despre viața monahală ( p. 233-267); IV. Ecumenism (p. 
267-285); V. In memoriam (285-293); VI. Interviuri ( p. 293-295).

Referitor la conținutul cărții, reținem dintru început două studii de actualitate pentru viața bisericească. Primul 
studiu, intitulat: Preoția: har și dar de la Dumnezeu. Pregătirea teologică și duhovnicească  pentru preoție ( pag. 19-40) 
se înscrie într-un adevărat program de viață duhovnicească, cu evidențierea unor principii orientative privind modul 
în care se cuvine să fie abordat și cultivat duhul preoției de către elevii seminariști și studenții teologi. În același 
timp, constituindu-se ca studiu aniversar al învățământului teologic din Caransebeș, autorul pune în valoare activi-
tatea duhovnicească desfășurată la Academia teologică și la seminarul teologic, prin personalitățile ce s-au dedicat 
acesteia. Cel de-al doilea studiu dezbate o temă de interes pentru misiunea Bisericii în lume, referitoare la Biserica 
în fața secularizării (pag. 40-55), incluzând referatul prezentat de Părintele Visarion la Congresul benedictinilor din 
toată lumea, Roma, 20-28 septembrie 2004, referitor la Globalizare: fenomene-posibilități-provocări (pag. 44-52).

Partea a doua a volumului, cea mai extinsă, cuprinde cuvinte duhovnicești și meditații. Acest capitol se distinge, 
atât prin diversitatea tematică, cât și prin varietatea aspectelor sugerate de importanța pe care subiectul tratat o 
prezintă pentru viața duhovnicească. Astfel, sunt predicile referitoare la cinstirea Maicii Domnului (3); cele referitoare 
la Spovedanie și Împărtășanie (6); despre femeia creștină (2); despre colinde (2); aspecte ale vieții în Hristos (3); 
aspecte ale slujirii lui Dumnezeu și oamenilor (3); despre Cuvântul lui Dumnezeu (2); despre sensul cinstirii sfintei 
cruci (2). Apoi, despre stăruința în rugăciune ca izvor de binefacere; despre virtutea smereniei ca temei al evlaviei; 
despre binefacere și recunoștință ca și coordonate ale vieții creștine; despre sfințenie, ca dar al lui Dumnezeu oferit 
omului, despre apostolatul laicilor, etc.

Capitolul III, referindu-se la viața monahală, expune mai întâi Considerații generale asupra monahismului ortodox 
și al spiritualității monahale. Apoi, despre Monahismul în Biserica Ortodoxă Română; Viața monahală în Episcopia 
Caransebeșului; Așezăminte monahale în Episcopia Caransebeșului; Sfântul Munte Athos în spiritualitatea ortodoxă.

La toate cele mai sus menționate, volumul adaugă și activitatea ecumenică a Părintelui Arhimandrit Visarion, 
concretizată în participarea la două congrese ale stareților benedictini, ținute la Roma, în 2003 și 2004; iar pe plan 
local, volumul reține interviul prilejuit de Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștină. 

Parcurgând conținutul prezentului volum se cuvine să apreciem că în calitate de preot, profesor și duhovnic, 
Părintele Visarion a căutat să insufle tinerilor aprofundarea preoției ca o mare responsabilitate asumată înaintea 
lui Dumnezeu, a oamenilor și a propriei conștiințe. De fapt, responsabilitatea, conștienciozitatea și dragostea 
părintească au fost coordonatele principale ale activității Părintelui Arhimandrit Visarion la seminarul teologic 
din Caransebeș.

Ca urmare, dată fiind varietatea și actualitatea tematică, precum și temeinicia dezbaterii expusă într-o formă 
clară și accesibilă, recomandăm prezentul volum cu mențiunea și convingerea că pentru preoți poate fi un izvor 
de inspirație în activitatea misionar pastorală, iar pentru activitatea educativă desfășurată în școlile teologice, se 
afirmă ca un model vrednic de urmat. În același timp, oricare cititor  poate primi prin lectura lui har și binecuvântare 
de la Dumnezeu spre zidire sufletească, spre consolidarea vieții de rugăciune, spre întărirea în credința lucrătoare 
prin dragostea față de Dumnezeu, față de oameni și față de întreaga creație.
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APARIȚIE EDITORIALĂ
Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon, Vademecum  omiletic: 100 de schiţe pentru predici – la toate duminicile şi săr-

bătorile anului, cu un adaos de 12 pareneze, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2015, 338 p.

Preot drd. SORIN LUNGOCI

În urmă cu patru ani de zile, salutam cu bucurie, apariţia 
la Editura Sophia a cărţii părintelui profesor Vasile Gordon: 
Cateheze pastorale pe înţelesul tuturor, vol I. O frumoasă 
carte de cateheze, ce avea să se înscrie cu onoare în cate-
goria celor mai reușite din punctul de vedere al impactului 
asupra cateheţilor, dar și asupra ascultătorilor.

Părintele Vasile Gordon este profesor titular la catedra 
de Omiletică și Catehetică de la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Din anul 
2013 predă și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-
Napoca, îndrumând, tot aici, și teze de doctorat, în cadrul 
Şcolii Doctorale „Isidor Todoran”.  

Iată că, după trei ani de zile, părintele profesor Vasile 
Gordon vine din nou în sprijinul preoţilor începători, cu 
mai puţină experienţă, dar și a preoţilor avansaţi, cu expe-
rienţă în oratoria creștină. Lor li se adresează, cu prioritate, 
însă schiţele pentru predici sunt de folos și elevilor semina-
riști, precum și studenţilor teologi care se pregătesc pentru 
a îmbrăca cu demnitate haina preoţiei. 

Lucrarea cuprinde 100 de schiţe pentru predici la toate 
duminicile și sărbătorile anului, cu un adaos de 12 pare-
neze. De asemenea, ea este prevăzută cu o anexa extrem 
de valoroasă, o lista selectivă, ce se întinde pe 25 de pagini, 
a cărţilor de predici și comentarii ale Sfinţilor Părinţi și ale 
unor autori străini (traduse în limba română), dar ale multor autori români.

Noutatea lucrării constă în faptul că părintele profesor ne oferă schiţe și nu predici propriu-zise. De ce? Autorul 
explică: „pentru ca fraţii preoţi să aibă un material concentrat, cu minimum de elemente necesare, spre a nu fi nevoiţi 
să citească 4-5 pagini (ori mai multe), cum întâlnim în cărţile de predici, [...] pentru a da posibilitatea (preoţilor n.n.) 
să dezvolte aceste elemente concentrate, cu idei, formulări și informaţii proprii, asigurându-se un cât mai mare 
grad de originalitate în conturarea conţinutului final. [...] Recomandabil este, desigur, ca toate aceste schiţe să fie 
completate cu îndemnuri și aplicaţii legate de viaţa concretă a enoriașilor din parohia respectivă, odată cu idei și 
informaţii proprii, ori culese din felurite izvoare.” 

Lucrarea de faţă are meritul și de a ne feri de „braconajul omiletic”, obișnuiţa de a utiliza predici gata făcute, 
reproducere infantilă, lipsă de reflecţie personală și de creativitate.

Aceste schiţe se caracterizează prin flexibilitate, fiind ușor de adaptat la locul, timpul liturgic și auditoriul pen-
tru care se alcătuiește predica, totodată pasibile de îmbogăţire. Nu limitează libertatea personală de creaţie și de 
prezentare a predicatorului, favorizând originalitatea și actualitatea mesajului cuvântării. 

Fiecare schiţă este structurată pe cele trei momente consacrate ale predicii: introducere, (elemente pentru) tratare 
și încheiere. Partea centrală – elemente pentru tratare – cuprinde informaţii concentrate în mod schematic, uneori 
prevăzute cu trimiteri bibliografice, mici popasuri reflexive ce contribuie la identificarea sau clarificarea reperelor 
omiletice. Aceste „indicii” oferă predicatorului posibilitatea să pătrundă în mod personal și cu mare atenţie, să treacă 
prin filtrul propriei gândiri și prin inima sa ideea, să zăbovească asupra ei și să o improprieze. Căci o idee devine 
proprie doar atunci când este însușită și/sau reprodusă de judecata noastră personală.

Odată cu aprecierile noastre și exprimarea întregii consideraţii pentru aceste schiţe frumoase și convingătoare, 
suntem convinși că această lucrare își va gasi locul de cinste pe masa de lucru a predicatorului, înscriindu-se, tot-
dată, și în efortul de îmbogăţire a literaturii omiletice din Biserica noastră.
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LUCRURI ȘTIUTE ȘI MAI PUȚIN ȘTIUTE 
DESPRE DIMITRIE ȚICHINDEAL

Preot IOAN JURJI

“Ce n-aș îndrăzni eu, pentru binele neamului meu?”

În celebra sa poezie, “Epigonii”, redactată la 15 august 1870, Mihail Eminescu îl așează în fruntea celor care au scris 
“ limba ca un fagure de miere”, pe Ţichindeal Gură de Aur, preotul deșteptării noastre, al semnelor vremii și profet.

Acest mare cărturar nu se poate învrednici azi, din păcate, decât cu o mult prea scurtă schiţă biografică, datele 
despre viaţa și activitatea sa fiind 
insuficiente. Se cunoaște că parinţi 
i-au fost preotul Zaharia și mama, 
Elena – “ţărancă din Becicherec”, anul 
nașterii lui Dimitrie Ţichindeal este 
fixat cu aproximaţie ȋn anul 1775, la 
15 august, dată la care este pomenit 
cu ocazia Hramului Bisericii Ortodoxe 
Române din Becicherecu Mic- Ador-
mirea Maicii Domnului.

Cronica germană locala, din anul 
1936 vorbește despre 24 de familii 
românești ce au venit aici, în Beci-
cherecu Mic, în anul 1748 din Tran-
silvania, din satul cu numele, azi, de 
Ţichindeal, de unde a venit tatăl său, 
preotul Zaharia.

Primele cunoștinţe de carte le va 
primi în Becicherec, unde funcţio-
nau atât școli confesionale ortodoxe 
(română si sârbă), cât și romano-
catolică a șvabilor. Dimitrie Ţichin-
deal s-a marcat înca de la începutu-
rile educaţiei sale prin performanţa, 
greu întâlnitȋ în acele vremi, de a 
cunoaște mai multe limbi străine, 
cum ar fi: sârba, germana, maghiara, 
latina și greaca. După absolvirea școlii 
germane din Timișoara, în anul 1794 
devine învăţător la Belinţ, apoi la 
Beregsău-comuna Săcălaz, Timiș. În 
anul 1801 urmează un curs de teo-
logie ortodoxă la Timișoara-unde era 
Episcop sârbul Ştefan Avacumovici, 
a cărui jurisdicţie cuprindea Beciche-
recu Mic.

- în anul 1802 – Dimitrie Ţichindeal 
tipărește la Buda, traducerea liberă a 
carţii lui Dositei Obradovici, intitulată 
“Sfaturile înţeleajerii cei sănaătoase, 
prin bine înţeleptul Dositei Obradovici 
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întocmite, iară acum întâia dată întoarse dinspre limba serbiască și întru acest chip în limba daco-românească așezate” 
– carte pe care o semnează cu “ Dimitrie Ţichindeal, învăţătoriu Naţionalnic în Becicherecu cel mic în iunie 1802”.

- 1805 – Dimitrie Ţichindeal a fost duhovnic militar în Legiunea Confiniului Banatic, cu peste 4000 de grăniceri, 
care a plecat spre Bavaria spre a participa la bătălia de la Austerlitz din 2 dec. 1805. Ţichindeal invoca deseori 
acest episod care i-a deschis un nou orizont conceptual: “ideile promovate de armata franceză erau generatoare de 
admiraţie faţă de luptătorii pentru naţiune și libertate naţională”.

- în 3 sept. 1805 – semnează ca și preot  în registrele matricole ale parohiei din Becicherecu Mic,
- în 29 iunie 1807, D. Ţichindeal înaintează o Petiţie în limba latină, scrisă împreună cu alţi intelectuali-preoţi și 

protopopi- către împăratul Austriei, solicitand un român pentru funcţia de director al școlilor valahice din Banat. Ca 
răspuns la această Petiţie, Împăratul Francisc I al Austriei emite decretul privitor la înfiinţarea a 3 școli “naţionalnice”, 
inclusiv una în Aradul vechi, pentru românii situaţi aici.

- în 1808 – Ţichindeal publică “Epitomul sau scurte arătări pentru Sfânta Biserică, pentru veșmintele ei și pentru 
dumnezeiasca liturghie” -tradusă în Buda, la Crăiasca tipografie a Universităţii Ungurești.

Tot prin Decret se emite și o Rezoluţie în 1811, prin care, Curtea de la Viena și Înaltul Tron Împărătesc, la propu-
nerea lui Uros Ştefan Nestorovici se aprobă un plan de organizare a acestor școli “naţionalnice”.

- în 30 sept. 1812 – Uros Ştefan Nestorovici propune curţii de la Viena, ca postul de catehet al noii școli al Prepa-
radiei Arădene să fie ocupat de Dimitrie Ţichindeal, bazându-se pe probitatea morală și meritele dobândite pe plan 
militar în serviciul Imperiului, ca o recompensă pentru acceptarea situaţiei de paroh militar în campania Bavareză.

- în 3-5 nov. 1812 are loc deschiderea oficială a acestei școli la care participa Uros Ştefan Nestorovici, inspectorul 
școlar Sava Arsici și directorul local, Dimitrie Ţichindeal. Numele școlii era atunci ŞCOALA REGEASCĂ PREPARANDI-
ALĂ GREACĂ NEUNITĂ A NAŢIUNII ROMÂNE; în care cursurile de pregătire pentru viitorii învăţători durau 15 luni, în 
trei etape de 5 luni și se finalizau cu un examen. Planul de învăţământ cuprindea: Istoria Ungariei, Geografia Ţării 
Ungurești, Pedagogia, Matematica, Cântatul Bisericesc, catehizarea, Tipicul, Metodica.

- în 1815 -  pictorul bănăţean Sava Petrovici realizează în ulei pe pânză, cunoscutul portret al lui Dimitrie Ţichin-
deal, donat Academiei Române. În același an, însă, Directorul districtului școlar al Timișoarei, Luca Kenghelat, 
informează Consiliul locotenţial de la Buda, că “...Ţichindeal trebuie îndepărtat din slujba preparandiei”, motivul 
se pare a fi faptul că acesta s-a implicat și a luptat pentru o ierarhie românească la Arad.

- la 15 aprilie 1815, Dimitrie Ţichindeal revine ca preot în satul natal, după alungarea sa de la Preparandia din 
Arad, unde va mai sluji ca preot înca 3 ani, până la moartea sa.

- la 9 iulie 1815, Dimitrie Ţichindeal e prezent la Viena și cazat într-o biserică rusească,  Sf. Varvara, unde pledează 
din nou pentru cauza românească.

-în oct. 1815 – Ţichindeal scrie o scrisoare către Împaratul Austriei, în care solicită să se facă dreptate privind 
destituirea sa din fruntea Preparandiei. Presiunile la care a fost supus l-au îmbolnavit și este internat la Spitalul de 
caritate al Ordinului Catolic Misericordian din Timișoara, în august 1817, conform afirmaţiilor cercetătorului literar 
Doru Bogdan.

- la 20 ianuarie 1818, Dimitrie Ţichindeal moare, este înmormântat la Timișoara, după un timp neprecizat fiind 
reînhumat în Becicherecu Mic.

Pe lângă activitatea didactică și preoţească, D. Ţichindeal a tradus o serie de lucrări cu caracter religios și peda-
gogic, a tradus vestitele Fabule după Obradovici, a iniţiat înlocuirea literelor chirilice cu cele latine în școli și admi-
nistraţie, dar din păcate doar o parte din activitatea sa literară a fost tiparită.

Dimitrie Ţichindeal a reușit ca prin ideile sale vizionare să înfiinţeze a II-a Şcoală Pedagogică din Europa, după 
cea de la Strasbourgh, a militat neîncetat pentru folosirea limbii române in școli, biserici și administraţie, a deschis 
conștiinţa naţională a romanilor de pretutindeni. Ideile sale inovatoare vor fi promovate în continuare de către cei 
mai importanţi ucenici ai săi, C.D.Loga - primul profesor de limba româna și de către Iosif Iorgovici, un important 
om de cultură al secolului XIX.

Sunt 200 de ani de la înfiinţarea “institutului pedagoghicesc sau preparandial” din Arad și spiritul lui Ţichindeal 
a vegheat la dezvoltarea și modernizarea tuturor școlilor din partea de vest a ţării.

Fiecare învăţător a dus cu sine “flacăra Ţichindeliană” construind în școala sa și în sufletul copiilor săi câte o mică 
preparandie.

Şcoala ardeleană, sub dimensiunea sa ortodoxă și cea greco-catolică constituie prima formă de manifestare 
culturală și intelectuală, crescând calitatea învăţământului românesc din aceste ţinuturi. Flacăra Ţichindeliană 
reprezintă spiritul pedagogic, cultural, ortodox și naţional, care se infuzează în societatea civilă pentru menţinerea 
identităţii și autorităţii românești.
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 - CRUCEA -
La-ncrucișarea drumurilor stai
Din lemn cioplit
Care-a crescut pe glie
Și trecători cu mâna semn își fac
Ca sfântu’ să-i ajute-n veșnicie

Am colindat de mult în lumi străine
Dar n-am văzut icoane ca la noi
Și rugăciune spusă la altare
Să ne ajute Domnul la nevoi

Alăturea la rugăciune vin
Cei fără bani și care-s fără număr
Își pleacă toți genunchiul și așteaptă
Să fie ajutați de sus de-un umăr

Tu cruce sfântă stai în vânt și ploi
Ne dai speranță și ne dai crezare
Căci fapta bună se va răsplăti
De sus din cer, cu mângăiere mare.

                            TEODOR JURCA

- PE GOLGOTA -

Genunchii inimii mi-i plec
Pe Golgota suferinței.
Lacrimile-mi pe obraz îmi trec
În candela-mi credinței.

Rugăciunea-mi o aprinde,
O lumină se ivește.
Flacăra ușor se ’ntinde
Încet parcă îmi șoptește.

Suferința s-o primesc,
Ca pe-un folos mântuitor. 
Pentru ea să-Ți mulțumesc,
Că Tu ‘mi ești ocrotitor.

Ierusalimul cel de sus,
S-ajung să-l dobândesc.
Nimic nu este mai presus,
Ca sufletu-mi să-l mântuiesc.

SORA LICA

                          

- CUVÂNT DE 

TRECERE LA PODUL 

DINTRE LUMI -
Bat clopotele, bat astăzi de drum lung,
Spre cerul Tău iubit pornit sunt să ajung.
Bat clopotele vestindu-mi azi  plecarea,
Sloboade peste mine și mila și-ndurarea.

Așa cum din născare tu Doamne-ai hărăzit,
Să fiu aici Păstorul, de credincioși iubit,
Să mergem împreună, mereu pe calea ta,
Mă iartă de-am greșit în drumul meu ceva.

Mi-ai fost părinte drag mereu aproape ,
Cărarea mi-ai inchis când mă ducea spre moarte,
Când nu știam eu încotro să merg
M-ai pus părinte drag doar binele s-aleg.

M-ai învățat să fiu un om smerit,
Să ma întorc, când viața m-a dus pe drum greșit.
Mi-ai spus ca să mă leapăd de minciună,
S-aleg sa merg din nou pe calea ta ce bună.

Azi lacrimile-amare de pe obrajii lor
Sunt ruga de iertare pentru al lor Păstor,
Prin viața asta, când  rea sau când mai bună
Trecut-am peste toate, nu singuri, ce-mpreună.

La ceas de despărțire creștinii mei iubiți,
Vă las paza credinței, voi far mereu să-i fiți,
Alături să vă fie la bine si la greu,
Din Casa  Mântuirii am să veghez și eu.

Mă urc astăzi la ceruri cu sufletul-mpăcat
Văzând ce jale-n suflet în urmă am lăsat,
Credința mea din suflet văzând cât a rodit,
Spre Tatăl cel din ceruri eu urc azi, mulțumit.

Cu glasul cel din urmă vă cer la toți iertare
Şi Tatălui, smerit,  îi cer doar îndurare,
Să știti pe drumul vieții să vă feriți de spini
Şi-o viață să rămâneți aceeași buni creștini.

FLORICA IACOB
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- IISUS, 

NAZARINEANUL -

Azi florile aștern covoare în adierea primăverii,
Se-mbracă firea pretutindeni în nou și somptuos 

veșmânt, 
Lumina-n irizări de aur coboară lină spre pământ,
Iar clopotele intonează imnul solemn, măreț și sfânt
Al Învierii.

Vestirea bucuriei crește în largul de azur curat
Și-n munți ecoul o rostește cu glas năvalnic, majestos,
Izvoarele o poartă-n lume în mersul lor sprințar, voios,
Căci azi Biruitorul morții, Domnul puterilor, Hristos
A înviat!

Azi îngerul răstoarnă piatra în clipa magică, divină
Și la mormântul Lui, ostașii, ca niște morți sunt 

prăbușiți,
De frica necuprinsei taine a Învierii copleșiți,
Iar din biserică răsună îndemn de la altar: Veniți
De luați lumină!

Nu-L mai căutați printre morminte pe Cel ce moartea 
a învins,

Căci pentru mântuirea lumii în El S-a întrupat Cuvân-
tul

Și despre sfânta-I înviere vorbesc și cerul și pământul.
Pe cel ce a murit pe cruce, încununat cu spini, mor-

mântul
Nu L-a cuprins.

El este Împăratul păcii, Arhiereu și sfânt Profet,
Cerescul Fiu trimis de Tatăl să-mpartă dragoste și har,
Dăruitorul veșniciei și-al vieții fără de hotar,
Lumina lumii ce se-nalță din casa unui blând teslar
Din Nazaret.

La crucea Sa biruitoare aflăm furtunilor limanul,
Țărmul dorit al mântuirii și-al păcii coborând de sus.
Prin cruce moarte nu mai este, ci viață fără de apus,
Căci a călcat cu moarte moartea și-n slavă a-nviat 

Iisus,
Nazarineanul.

MARIA ANIA

- IISUS IUBITOR 
DE PACE -

Iisus iubitor de pace,
De adevăr și de dreptate,
De dragoste și de iubire,
Pentru întreaga omenire.

Iisuse să fii slăvit,
Și de toți și toate bine pomenit
Că Tu la făptura umană bine ai voit
Ca să fie totul, omul bine fericit.

Doamne Iisuse Hristoase,
Fire blândă, dreaptă, credincioasă
Și pentru oameni, miloasă
Tu ce vrei bine în orice casă

Doamne Iisuse Hristoase,
Tu să ai veșnic viață bucuroasă
În putere nesfârșită să sporești,
Tot răul din astă lume Tu să-l biruiești.

Să poți Doamne să plinești,
Tot și toate ce bine voiești.
Și cu fapta și cu gândul,
Să poți ocroti de rău cerul și pământul
Și toate ce bune sunt
Și în cer și pe pământ
Să fie slăvit Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin.

MAXIMILIAN DUMA

Mama
Te văd slăbită, nu ești cumva bolnavă
Ai ochii triști, adânci și plini de lacrimi
Îmi pari îngândurată, visezi în altă lume
Măicuța mea cea blândă, uscată și suavă
Ce amintiri ți s-au trezit deodată
Ce gânduri te-au întunecat acum
Ai gândul dus, privirea ți-e pierdută
Vorbești încet cu glas șoptit și stins
Ești cumva la sfârșit de drum?
Slăbită fără vlagă, ești tare abătută
Şi tâmplele ți s-au albit, iar trupul ți-i cuprins
De anii grei, povară, necazuri și tristeți
De lacrimi fără număr vărsate
În infinite dimineți.

IOSIF  VELCOTă
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ACTUALITATEA BISERICEASCĂ
Vizite pastorale și slujiri arhierești

De praznicul Înălțării Domnului, joi 9 iunie, 
mii de credincioși timișoreni au venit la catedrala 
mitropolitană pentru a participa la Sfânta Litur-
ghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, 
Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de 
preoți și diaconi. La slujbă a participat și Alteța Sa 
Regală Principele Radu Duda, alături de cadrele 
militare din Brigada 18 Infanterie Banat, Batali-
onul 32 Mircea, Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență Timiș, Jandarmeria, Poliția Română și 
Administrația Națională a Penitenciarelor.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a 
rostit un cuvânt de învățătură despre semnificația 
praznicului Înălțării Domnului, precum și despre 
importanța cinstirii eroilor neamului. 

După Dumnezeiasca Liturghie, Mitropolitul 
Banatului, împreună cu soborul slujitor, a oficiat 
la monumentul Crucificării din fața catedralei 
mitropolitane slujba de pomenire pentru eroii 
și martirii neamului căzuți, de-a lungul vremii, 
pe câmpurile de luptă pentru libertatea și dem-
nitatea poporului român și pentru apărarea cre-
dinţei strămoșești. La finalul slujbei, au avut loc 
ceremonii militare și depuneri de coronae. Cere-
monia s-a încheiat cu defilarea Gărzii de onoare 
a Garnizoanei Timișoara.

*

În Duminica a 7-a după Paști, 
12 iunie, numită și Duminica 
Sfinților Părinți de la Sinodul 
I Ecumenic, Înaltpreasfințitul 
Părinte Ioan, Arhiepiscopul 
Timișoarei și Mitropolitul 
Banatului, a efectuat o vizită 
pastorală în parohia Jimbolia. 
Aici, Părintele Mitropolit a fost 
întâmpinat de o mulțime de 
copii și credincioși, în frunte cu 
părintele paroh Petru Alexa și 
ceilalți preoți slujitori. Ierarhul 
a participat la Sfânta și Dum-
nezeiasca Liturghie, în cadrul 
căreia a rostit un cuvânt de 
învățătură referitor la pericopa 
evanghelică de la Ioan 17, 1-13. 
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*

Tot Duminică 12 
iunie, Părintele Mitro-
polit Ioan s-a aflat în 
mijlocul credincioșilor 
din Parohia Giarmata, 
pentru a sfinți noua 
cruce ce va fi așezată 
pe turla bisericii cu hra-
mul „Nașterea Maicii 
Domnului”. În continu-
are, Înaltpreasfinția Sa 
a binecuvântat capela 
nouă din cimitirul paro-
hiei, ridicată de primăria 
localității în colaborare 
cu Parohia Giarmata. 
La final, părintele paroh 
Sorin Vasiu a mulțumit 
Părintelui Mitropolit 
Ioan atât pentru bucuria 
adusă credincioșilor, cât 
și pentru permanenta 
purtare de grijă. 

*
De marele praznic al Pogorârii Duhului Sfânt, Duminică 19 iunie, un număr impresionant de creștini au venit 

la Catedrala mitropolitană 
„Sfinții Trei Ierarhi” din 
Timișoara, pentru a parti-
cipa la Sfânta și Dumneze-
iasca Liturghie, oficiată de 
Preasfințitul Părinte Paisie 
Lugojanul, Episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Timișoarei, 
împreună cu un sobor de 
preoți și diaconi. 

Răspunsurile liturgice au 
fost date de Corul bizantin 
„Sfântul Ierarh Nicolae” al 
Facultății de Litere, Istorie 
și Teologie din Timișoara, 
condus de Diac. dr. Ionuț 
Arderean.

În cadrul Sfintei Litur-
ghii, Preasfinția Sa a rostit 
un cuvânt de învățătură, 
referitor la semnificația pne-
vmatologică, ecleziologică ș i 
soteriologică a praznicului Pogorârii Duhului Sfânt. Totodată, Preasfinția Sa a vorbit și despre diversitatea unitară 
a lucrării harismatice a celei de-a treia Persoane a Sfintei Treimi.
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Hramul Mănăstirii Morisena 

Vineri 24 iunie, de sărbătoa-
rea Nașterii Sfântului Ioan Bote-
zătorul, mănăstirea Morisena 
și-a serbat hramul. 

Potrivit datinilor mănăsti-
rești, serbarea hramului a înce-
put încă din ajunul sărbătorii, 
cu vecernia cu priveghere, ofi-
ciată în biserica mănăstirii înce-
pând de către un sobor de cinci 
preoţi în frunte cu părintele 
ieromonah Matei, duhovnicul 
mănăstirii, în prezenţa câtorva 
zeci de credincioși, continu-
ându-se cu Sfânta Liturghie de 
la miezul nopţii oficiată de către 
părintele Mihail Piroc de la cate-
drala mitropolitană Timișoara.

În ziua de praznic, după aca-
tistul Sfântului Ioan Botezăto-
rul, începând cu orele 9 a fost 
oficiată Sfânta Liturghie în foi-

șorul de vară al mănăstirii de către un sobor de 12 preoţi ce l-a avut în frunte pe părintele Marius Gabriel Podereu, 
protopopul Sânnicolaului Mare, în prezenţa unui număr de peste două sute de credincioși.

La vremea cuvenită, 
părintele profesor Ştefan 
Negreanu, un apropiat al 
mănăstirii, de la Facultatea 
de Teologie din Arad, a rostit 
un frumos cuvânt de învăţă-
tură în care a insistat asupra 
misiunii cu care a venit în 
lume Marele Proroc, Înain-
temergătorul și Botezătorul 
Domnului, Ioan.

După împărtășirea câtorva 
zeci de credincioși, spovediţi 
în prealabil, încă din ajun 
și după slujba de sfinţire a 
prinoaselor aduse de către 
credincioși, ca și de către 
obștea mănăstirii întru cinste 
și pomenirea Marelui Proroc 
sărbătorit, Sfânta Liturghie 
de hram s-a încheiat odată 
cu cuvântul de mulţumire 
adresat pelerinilor prezenţi 
de către Părintele protopop 
Marius Podereu, care a trans-
mis totodată celor prezenţi arhiereasca binecuvântare a Părintelui Mitropolit Ioan al Banatului.

Cu împărţirea câte unui pacheţel pentru fiecare credincios și cu o agapă frăţească în trapeza mănăstirii, s-au 
încheiat festivităţile de hram din acest an ale mănăstirii Morisena.
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Conferință preoțească în protopopiatul Timișoara II

După obiceiul deja îndăti-
nat, în Protopopiatul Timișoara 
II a avut loc, în data de 31 mai, 
prima conferință pastoral-misi-
onară semestrială, pe tema 
educației religioase. În prima 
parte a conferinței a avut loc 
slujba Te-Deumului la care au 
slujit în sobor: Pr. Cristian Băican 
(parohia Bazoșu Vechi în cali-
tate de protos), Pr. Marius Ursu 
(parohia Albina) și Pr. Gabriel 
Marineasa (parohia Comeat). 
Slujba a debutat cu binecu-
vântarea Preasfințitului Părinte 
Episcop-vicar Paisie Lugojanul, 
în prezența Părintelui protopop 
Mircea Szilagyi și a numeroși 
preoți din cadrul protopopia-
tului. 

Răspunsurile slujbei au fost 
cântate de toți preoții prezenți, 

coordonați și dirijați de părintele Radu Bogdan. La sfârșit, preotul protos, Cristian Băican, a ținut un cuvânt de 
învățătură pe marginea pericopei evanghelice a vindecării orbului din naștere, care urma să fie citită în duminica 
următoare conferinței, subliniind importanța pocăinței în curățirea ochilor sufletelor fiecăruia dintre noi.

În partea a doua a conferinței, a avut loc susținerea unei prelegeri pe tema educației religioase, în general, și 
a modalităților de catehizare, în special. Conferința a fost susținută de diaconul Florin Băran (parohia Viile Fabric), 
care a ținut să accentueze, în special în încheiere, rolul foarte mare al preoților în catehizarea tineretului, dând și 
câteva exemple concrete. Întâlnirea a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, asistat de Părintele 
protopop Mircea Szilagyi.

În finele întâlnirii, la 
îndemnul Preasfinției 
Sale, au luat cuvâm-
tul preoții Vasile Suciu, 
Gabriel Marineasa, 
Eugen Murgu și Ion 
Jura aducând exemple 
concrete de catehizare 
și lucru cu tineretul din 
parohiile sfințiilor sale. 
În încheiere, Părintele 
protopop a prezen-
tat câteva informări 
curente ale lunii mai, 
iar Preasfințitul Părinte 
Paisie a încredințat 
pe părinții prezenți 
de binecuvântarea și 
purtarea de grijă ale 
Înaltpreasfinției Sale 
Arhiepiscop și Mitropo-
lit Ioan.
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Conferință preoțească în protopopiatul Făget

Miercuri 1 iunie a avut 
loc conferința preoțească 
din protopopiatul 
Făget. Cu binecuvânta-
rea Înaltpreasfințitului 
Părinte Mitropolit Ioan  
a fost prezent în mijlo-
cul preoților Preasfințitul 
Părinte Paisie Lugojanul, 
Epicop vicar al Arhiepi-
scopiei Timișoarei. 

Dupa întâmpinarea 
Preasfințitului de către 
Părintele Bujor Păcurar 
protopopul Făgetului 
a fost oficiată slujba de 
Te-Deum în capela paro-
hiei cu hramul Înălțarea 
Domnului Făget I. Au slu-
jit preoții Zepa Miron de 
la parohia Bârna, Murar 
Valentin de la parohia 
Bătești și Jurji Dorin de 
la parohia Traian Vuia, cel 
din urmă susținând și pre-

dica la Dumnica a VI-a după Paști, având ca temă: „Responsabilitatea părinților pentru buna creștere și educare a 
copiilor în spirit creștin”. 

Plecând de la cuvintele sfintei Evanghelii: Şi trecând Iisus a văzut un orb din naștere și ucenicii L-au întrebat, 
zicând: „Învățătorule cine a păcătuit, acesta sau părinții lui de s-a născut orb?”(Ioan 9, 1-2), părintele a făcut o legătură 
cu ziua de 1 iunie, dedicând cuvântul său „tuturor copiiilor dar și părinților care-i cresc în Hristos Domnul”. A fost 
subliniată ideea că părinții trebuie să aibă grijă cum trăiesc în lumea aceasta pentru a nu fi vinovați de pedepsirea 
copiilor lor. De asemenea, un rol crucial în buna creștere și educare a copiilor o au mamele, părintele afirmând că 
„mamele cu suflet de aur au copiii pe măsură”. 

La finalul slujbei de Te-Deum, Preasfinția sa împreună cu preoții prezenți au vizitat biserica parohiei Făget I cu 
hramul „Înălțarea Domnului” care se află în vecinătatea capelei și care este în construcție, având prilejul să observe 
progresul făcut în edificarea sfântului lăcaș. Aici se află amenajat un altar la care, începând din aceasta vară, preotul 
paroh Ioan Jurj împreună cu părintele protopop Bujor Păcurar vor sluji sfintele slujbe.

Conferința a continuat în sala de ședințe a protopopiatului Făget, unde preotul Marian Borițoni de la parohia 
Zolt a susținut referatul cu tema: „Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox”. În introducere 
părintele a subliniat faptul că „apropierea tinerilor de Dumnezeu trebuie să înceapă încă din vârsta copilăriei, iar 
tinerețea să devină incă o treaptă urcată spre Mântuitorul Hristos”. Prezentarea a fost structurata pe patru capitole:

Formarea spirituală a tinerilor.
Rolul familiei, bisericii și școlii în orientarea tinerilor spre însușirea valorilor perene.
Educația creștină a tinerilor pentru misiune.
Tineri credincioși, bucurie pentru familie, Biserică și neam.
Pe marginea referatului au luat cuvântul mai mulți preoți care au prezentat modalități concrete de activități 

desfășurate cu tinerii în parohiile lor, dar și neajunsurile întâmpinate în acest demers. Părintele protopop Bujor 
Păcurar a subliniat importanța desfășurării și continuării în parohiile protopopiatului Făget a proiectului „Hristos 
împărtășit copiilor”, precum și rezultatele benefice pe care le-au avut preoții care desfășoară activități cu tinerii.

La finalul conferinței, Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Paisie a concluzionat că implicarea tinerilor în viața 
liturgică a parohiei prin îndrumarea lor spre Taina Sfintei Împărtășanii constituie cheia unei pastorații cu succes a 
tinerilor și reprezintă o finalitate a demersului preotului de a-i avea pe acești tineri ca mlădițe vii în Biserica lui Hristos. 
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Nouă promoție de absolvenți la Facultatea de Teologie din Timișoara

În ziua de joi 2 iunie, la Centrul eparhial din Timișoara, a avut loc cursul festiv al celei de-a 19-a promoții a 
studenților teologi de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universităţii de Vest.  Festivitatea a 
debutat, în paraclisul mitropolitan „Învierea Domnului” din incinta reședinței mitropolitane, cu săvârșirea Sfintei 
Liturghii. Aceasta a fost oficiată de către un sobor de preoți, profesori ai facultății, în prezența Înaltpreasfințitului 
Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, dar și a numeroșilor studenți teologi.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, 
Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de 
învățătură în care a subliniat aspectul 
peren și îndumnezeitor al învățăturii lui 
Hristos. „Tot ceea ce se învață la celelalte 
universități va avea un final la apusul soa-
relui, dar ceea ce se învață la Facultățile 
de Teologie va trece dincolo de asfințitul 
soarelui, în veșnicie, pentru că Mântuitorul 
Hristos este Cel care a întemeiat școala pe 
care ați absolvit-o”, a menționat Părintele 
Mitropolit. 

Deschiderea propriu-zisă a cursului a 
avut loc în sala de festivităţi a Mitropoliei Banatului, în prezența profesorilor de la Catedra de Teologie, a absolvenților 
și a rudelor acestora. La eveniment au participat conf. univ. dr. Cosmin Enache, prorector Universitatea de Vest din 
Timișoara, conf. univ. dr. Dana Percec, Decanul Facultăţiii de Litere, Istorie și Teologie, și pr. conf. univ. dr. Nicolae 
Morar, șeful catedrei de Teologie. Delegatul Centrului eparhial a fost părintele Zaharia Pereș, consilier cultural al 
Arhiepiscopiei Timișoarei, care a transmis binecuvântarea și felicitările Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan.

În cadrul festivității, părintele lect. univ. dr. Vasile Itineanț, tutorele de an al studenților, a susținut cursul festiv, 
intitulat „Dimensiunea euharistică a parohiei, în fața provocărilor societății actuale”. În continuare, absolventul Mihai 
Adrian Venter, reprezentantul studenților de la specializarea Teologie Patorală, a adresat un cuvânt de mulțumire 
ierarhilor Arhiepiscopiei Timișoarei, precum și tuturor cadrelor universitare ce le-au călăuzit pașii în cei patru ani 
de studiu în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie.

1 iunie la reședința mitropolitană din Timișoara

Miercuri 1 iunie, câțiva elevi de la Liceul Padagogic Carmen Sylva din Timișoara au poposit la reședința mitro-
politană din Timișoara. Grupul de elevi care în această zi nu l-au uitat pe Dumnezeu și si-au îndreptat pașii spre 
sfântul locaș, au fost primiți de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan și de părinții consilieri eparhiali. 

Elevii coordonați de învățătoarea Adina 
Roșu Hrelescu, au vizitat paraclisul metropo-
litan cu hramul „Învierea Domnului”,  unde cei 
mici au descoperit o biserică foarte frumoasă, 
iar părintele Zaharia Pereș, consilier eparhial 
le-a vorbit celor mici despre istoricul acestei 
biserici. Cei mici s-au rugat apoi împreună, 
rostind rugăciunea Tatăl nostru.

Copiii au primit din partea Înaltpreasfințitului 
Ioan, iconițe cu Sf. Ierarh Antim Ivireanul, apoi 
le-a fost adresat un cuvânt duhovnicesc, în 
care ierarhul a vorbit despre importanța cin-
stirii sfinților în viața credincioșilor și a accen-
tuat faptul că, primele școli au fost înființate de 
Biserică pe lângă mănăstiri și de aici existența 

școlilor confesionale în spațiul nostru românesc. De asemenea, elevii s-au jucat în parcul din incinta reședinței 
mitropolitane, bucurându-se și de atenția maicilor de aici, care le-au oferit elevilor o mică gustare.
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Sfinţirea crucilor şi a clopotelor la noua biserică parohială din Biled

În după amiaza zilei de joi, 9 iunie, zi în care am sărbătorit marele praznic al Înălţării Domnului, Înaltpreasfinţia 
Sa Ioan, Mitropolitul Banatului, a poposit în 
parohia ortodoxă Biled din protopopiatul 
Sânnicolau Mare. 

Aici, Înaltul Ierarh a fost întâmpinat 
de protopopul locului, părintele Marius 
Gabriel Podereu, care i-a adresat un cuvânt 
de bun venit, de preotul paroh Marius 
Ruscu, de primarul localităţii, de alţi slu-
jitori ai altarelor și de o mulţime de cre-
dincioși.

Înaltpreasfinţia Sa a sfinţit crucile care 
vor fi ridicate pe cele trei turle ale bisericii 
și cele două clopote, care vor chema, prin 
glasul lor, creștinii la rugăciune.

După sfinţire, Înaltpreasfinţia Sa Părin-
tele Mitropolit Ioan, a ţinut un cuvânt de 
învăţătură, iar la final a mulţumit ctitorilor, 
donatorilor și credincioșilor prezenţi pen-
tru implicarea în ridicarea noii biserici.

Sfințire de cruce la parohia Sânandrei Colonie

Luni, 20 iunie, de praznicul Sfintei Treimi, la parohia misionară Sânandrei Colonie s-au reunit credincioși și preoți 
pentru a se bucura împreună de un moment deosebit din viața duhovnicească a parohiei. 

Cu ocazia finalizării construcției 
clopotniței care străjuiește intrarea în 
curtea noii biserici parohiale, a fost 
sfințită crucea care străjuiește acest nou 
edificiu. Prin bunăvoința unor sponsori 
și, în mod special, a unei credincioase 
care a vrut să sprijine proiectele paro-
hiei, a fost confecționată această cruce 
care a fost sfințită de un sobor de preoți 
slujitori alcătuit din preotul paroh de la 
Sânandrei Colonie, Teodor Cocan, pre-
otul Cristian Păiș (parohia Sacoșu Tur-
cesc), preotul Caius Andrașoni (parohia 
Ghiroda Veche), preotul Ştefan Şișu 
(parohia Cornești), conduși de proto-
popul Mircea Szilagyi de la protopopiatul Timișoara II.

După sfințire, crucea a fost purtată în procesiune până la clopotniță și fixată deasupra turlei. Protopopul Mircea 
Szilagyi a transmis binecuvântarea și rugăciunile Înaltpresfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului și felicitat 
preotul paroh și credincioșii acestei parohii pentru realizările frumoase care au fost atinse în această parohie într-
un timp relativ scurt.

Parohia Sânandrei Colonie este o parohie misionară din cadrul protopopiatului Timișoara II cu circa 70 de familii 
de credincioși. Viața bisericească a parohiei a progresat în urma numirii părintelui Teodor Cocan, în vara anului 2013, 
pe seama acestei parohii. În acești trei ani s-a obținut, prin bunăvoința și sprijinul primăriei Sânandrei, un teren pe 
care a fost construită noua biserică parohială cu hramul Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul. Lucrările de la această nouă 
biserică parohială au fost binecuvântate de praznicul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, 23 aprilie, din acest an, 
de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, ocazie cu care s-au început slujbele în noua biserică.
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Mărturie a credinţei prin pictură în parohia Dubești

În cadrul Anului omagial dedicat educaţiei religioase a tinerilor din Patriarhia Română, s-a desfășurat în paro-
hia Dubești din  Protopopiatul Făget, în  Duminica a IV-a după Paști, o activitate cu tinerii și copiii din sat, care au 
învățat cu acest prilej cum să picteze icoane pe sticlă, în virtutea parteneriatului „Lăsați copii să vină la mine” pe 
care parohia îl are cu  Şcoala cu clasele I – VIII din Ohaba Lungă. 

Cu ocazia acestei activități, au poposit în mijlocul comunităţii din Dubești membrii grupului de pictori de icoane  
„Suflet de copil” din Checea, împreună cu coordonatoarea grupului,  doamna Violeta Simonescu.

Începând cu ora 9, în curtea bisericii cu hramul „Sf. Mare Mucenic Dimitrie  Izvorâtorul de Mir” au început 
ultimele pregătiri pentru buna desfășurare a evenimentului urmând ca la  ora 930 să sosească invitații, iar după o 
scurtă acomodare cu locul și după binecuvântarea preotului paroh Dragan Simonescu, aceștia împreună cu cei 12 
copii din sat au început lucrul la icoane, sub atenta îndrumare a doamnei educatoare Crina Jivulescu, a domnului 
director Jivulescu Sorin și a doamnei Violeta Simonescu. Copiii au ales să picteze icoane reprezentând îngerași, iar 
cei mai mari icoane cu Maica Domnului și cu Sf. Mare Mucenic Dimitrie.

Entuziasmul copiilor de a picta sfinte icoane i-a cuprins chiar și pe unii părinți care au luat pensule în mâini și 
s-au alăturat celor mici în acest proces de mărturisire a credinței și al slăvirii lui Dumnezeu prin pictură.

În cadrul Sfintei Liturghii copiii s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului, iar invitații au susţinut un 
scurt recital de pricesne.

Bucuria acestei acțiuni a fost încununată de slujba de sfințire a icoanelor pe care le-au pictat copiii și părinții 
lor precum și prezentarea acestor lucrări tuturor credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie. 

La final, fiecare participant la această activitate, a dus acasă icoana pictată pentru a o așeza la loc de cinste, spre 
a-i  păzi de rele și pentru a le aminti de această acțiune frumoasă la care au luat parte.

 

Cinstirea eroilor neamului la Sânnicolau Mare

Praznicul Înălţării Domnului, care prin 
hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române a fost consacrat și ca săr-
bătoare naţională bisericească a eroilor a 
adunat și în acest an, la Monumentul Eroi-
lor din curtea bisericii parohiale din Sânni-
colau Mare mulţime de oameni, între care 
singurul veteran de război rămas în viaţă, 
reprezentanţi ai Administraţiei Locale și nu 
mai puţin a Jandarmeriei, Pompierilor, Poli-
ţiei ca și ai altor instituţii ce își desfășoară 
activitatea în urbe.

După oficierea în prealabil a Sfintei 
Liturghii de praznic, respectiv după rugă-
ciunea amvonului, într-un cadru festiv, cu 
preoţii în frunte, între care și noul protopop 

al Sânnicolaului Mare, Marius Gabriel Podereu, toţi credincioșii au ieșit din biserică înconjurând monumentul 
amplasat în partea de nord-vest a curţii bisericii, unde s-a oficiat un parastas în memoria eroilor neamului din cele 
două războaie mondiale, eroi înșiruiţi cu nume și prenume pe cele două plăci de marmură de pe cei doi pereţi 
ai monumentului. În cadrul slujbei au fost pomeniţi, desigur, și toţi ceilalţi eroi, ostași români, luptători în toate 
timpurile și toate locurile, pentru apărarea ţării și întregirea neamului, ca și pentru libertatea și demnitatea noastră 
și pentru apărarea credinţei străbune.

După oficierea parastasului și încheierea Sfintei Liturghii, în intonarea Imnului Eroilor de către un grup de elevi 
ai Liceului Cristofor Nako din localitate, sub coordonarea profesoarei de religie Simona Iosivuţ, au fost depuse 
coroane în cinstea și memoria lor.

La sfârșitul ceremonialului, toţi cei prezenţi au gustat din ofrandele pe care cei câţiva urmași în viaţă, ai eroilor, 
le-au pregătit ca să le împartă întru veșnica pomenire și cinstirea lor din neam în neam.
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Hramul bisericesc sau ruga, de Rusalii, în protopopiatul Sânnicolau Mare

De marele praznic al Pogorârii Sfântului Duh, în protopopiatul Sânnicolau Mare, patru parohii și-au serbat hramul 
sau ruga, cum i se spune în Banatul de câmpie, și anume parohiile Cenad, Gelu, Nerău și Variaș, a căror biserici au 

fost puse, la ctitorie, sub purtarea de 
grija a Sfântului Duh.

În toate cele patru parohii credin-
cioșii au participat în număr mare la 
Sfânta Liturghie, dat fiind că această zi 
de hram îi adună pe toţi fiii satului de 
oriunde aceștia se află, iar după Sfânt 
Liturghie într-o solemnitate festivă, 
cu prapuri, cruci și ripizi, precum și 
cu colacul, așezat pe un prosop cu 
frumoase motive naţionale, purtat 
de către nași, preoţii și credincioșii au 
ocolit biserica. Pe lângă preotul paroh, 
la toate slujbele de hram au fost pre-
zenţi și câţiva preoţi de la parohiile 
învecinate, ca și preoţii ortodocși sârbi 
din localitatea respectivă.

După ocolirea bisericii, la trei din parohiile mai sus amintite, respectiv parohiile Cenad, Gelu și Nerău s-a încheiat 
prima parte de hram, cea de-a doua urmând să se desfășoare începând cu orele 17:00, când, de această dată, cu 
un sobor și mai mare de preoţi, s-a oficiat sfinţirea, respectiv tăierea colacului.

La parohia Variaș, slujba tăierii colacului s-a oficiat imediat după ocolire. Cei șapte preoţi prezenţi, în frunte 
cu părintele paroh Ilie Cristea au rostit, pe lângă rugăciunea de sfinţire a colacului și alte rugăciuni în care i-au 
mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile de care s-a învrednicit parohia de-a lungul timpului ce a trecut de la 
ruga anterioară și totodată s-au rugat și pentru sănătatea și buna sporire a nașilor rugii, care pe lângă cheltuie-
lile suportate cu pregătirea celor necesare 
ca acest eveniment măreţ au cinstit sfânta 
biserică cu o frumoasă Sfântă Evanghelie 
cu copertă aurită și emailată, care să amin-
tească în timp urmașilor lor de demnitatea 
de care s-au bucurat ca nași ai rugii bisericii 
acestui an.

Şi la celelalte parohii, de această dată, 
în după masa zilei, începând cu orele 17:00 
s-au oficiat aceleași sfinte slujbe, care, însă, 
din cauza timpului ploios, în nici una din 
cele trei parohii nu s-au putut oficia în 
curtea bisericii, cum se obișnuiește, ele 
oficiindu-se de această dată în interiorul 
bisericii.

Peste tot, pe lângă soborul de preoţi, 
între credincioși au fost prezenţi și prima-
rii noi aleși, împreună cu consiliile locale, 
stare de fapt ce subliniază din nou buna 
colaborare dintre parohii și administraţia locală de stat, care nu odată își aduce aportul la bunul mers al bisericii.

La parohia Cenad, la slujba de sfinţire a colacului a luat parte și părintele protopop al Sânnicolaului Mare, pre-
otul Marius Gabriel Podereu.

În toate cele patru parohii, la vremea potrivită s-au rostit de către preoţii parohi și câte un ales cuvânt de învă-
ţătură în care s-a subliniat atât importanţa acestei zile ce reprezintă ziua de naștere a bisericii și totodată s-a făcut 
și un bilanţ al împlinirilor și de asemenea s-a prezentat un plan al proiectelor de viitor pe care biserica speră să le 
ducă la bun sfârșit până la ruga viitoare.
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Praznicul Înălțării Domnului la filia Sângeorge, parohia Birda

Joi, 9 iunie a fost sărbătorit praznicul 
Înălțării Domnului la biserica cu hramul 
,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din filia 
Sângeorge. Cu începere de la orele 1000 a 
fost oficiată Sfânta Liturghie de către preotul 
paroh dr. Valentin Marian Bugariu.

După otpustul Liturghiei, la monumentul 
din preajma bisericii a fost oficiată o slujbă 
de pomenire pentru eroii căzuți pentru liber-
tatea și independența țării la acest moment 
festiv dedicat Zilei Eroilor.

La final copiii de la Şcoala Primară din loca-
litate însoțiți și pregătiți de prof. Maria Miron 
și educ. Ştefania Cercega au susținut un fru-
mos program patriotic compus din cântece 
și poezii. Momentul comemorativ pregătit 
a debutat cu intonarea Imnului național al 

României.
Din partea Consiliului Local și al Primăriei au fost depuse coroane de flori. Au fost prezenți cu acest prilej domnul 

Marius Gh. Stoian, primarul Comunei Birda, consilieri locali, angajați ai Primăriei, agenți de la Poliția Comunei. Şcoala 
Gimnazială din Birda a fost reprezentată de prof. Sorina Onița, directorul Şcolii și prof. Doru Popa, profesor de religie.

Corala ,,Armonia” din Săcălaz în parohia Birda

Duminică, 12 iunie, cu începere de la orele 1000, a fost oficiată Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Nașterea 
Maicii Domnului” din parohia Birda, de către părintele paroh dr. Valentin Marian Bugariu. Cu această ocazie răs-
punsurile liturgice au fost date de corala ,,Armonia” din Săcălaz. La momentul potrivit mai mulți copii de la Şcoala 
Gimnazială de localitate s-au împărtășit cu Tru-
pul și Sângele Domnului. La otpustul slujbei 
religioase corala ,,Armonia” a susținut un recital 
de cântece pascale și postpascale. Au fost dăru-
ite credincioșilor prezenți ultimele numere din 
revistele ,,Foaia Săcălazului” și ,,Arhanghelul”.

Un gând de mulțumire pentru acest popas 
sărbătoresc se datorează domnului Marius Sto-
ian, primarul comunei Birda, membrilor Consi-
liului Parohial și tuturor credincioșilor care au 
luat parte la această sărbătoare a cântecului 
religios tradițional bănățean interpretat în ,,vari-
anta săcălăzeană” a acestuia. În trecut preotul 
Tiberiu Mărgineanțu, fiul preotului Ioan, ctitorul 
bisericii din Birda a statornicit viața bisericească 
la Săcălaz, păstorind pe ortodocșii de aici timp de 12 ani (1967-1979). Astăzi legăturile culturale între cele două 
comunități sunt realizate prin schimburi de publicații rurale: ,,Opinia” și ,,Foia Săcălazului” și ,,Arhanghelul”. Cu acest 
prilej s-a constituit în cadrul Bibliotecii Comunei Birda un fond special de presă rurală unde se regăsesc și numere 
din publicațiile săcălăzene.

Din istoricul corului de la Săcălaz aflăm că a debutat la Căminul Cultural din localitate la 1 Decembrie 2009 cu 
prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României. Din activitatea Corului amintim buna colaborare cu Biserica Ortodoxă 
din Săcălaz concretizat în recitaluri de colinde și pricesne la Crăciun și Paști, la ceremonialul Rugii și Ziua eroilor. 
Corul a participat la trei ediții a Festivalului ,,Cântecele Învierii” organizat de Mitropolia Banatului la Românești, 
Săraca și Timișeni-Şag. Realizările de pe tărâm coral au fost răsplătite cu numeroase premii și distincții: în anul 2011 
corul a obținut ,,Premiul I” la Concursul Județean ,,Lada cu Zestre”.
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Liturghie baptismală în parohia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Timișoara

Conform rânduielii vechi-creștine, botezurile 
se săvârșeau întodeauna unite cu Sfânta Liturghie 
în cadrul unei slujbe unitare numită ,,Taina inițierii 
creștine”. Credincioșii parohiei Timișoara – Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe au avut ocazia să participe 
la asemenea slujbă cu ocazia încreștinării celui de-al 
doilea copil al preotului paroh Cătălin Goia, în data de 
sâmbătă 4 iunie. 

Cu acest prilej, cu binecuvântarea Înaltpreasfinției 
Sale Ioan Selejan, Mitropolit al Banatului, Preasfințitul 
Episcop-vicar Paisie Lugojanul s-a aflat în mijlocul 
credincioșilor parohiei pentru săvârșirea sfintelor 
slujbe. Alături de preotul paroh, Cătălin Goia, au luat 
parte și alți preoți care au slujit împreună într-un sobor 
sărbătoresc: ieromonahul Nectarie (Mânăstirea Fârdea), 
ieromonahul Nectarie (Mânăstirea Recea), Preotul con-
silier economic Cristian Constantin (parohia Mehala), 
preotul Bogdan Stănilă (Parohia Leucoșești), preotul 
Vlad Stupariu (parohia Ionel), preotul Andrei Chiriluc 
(parohia Babșa), preotul Cristian Rujoni (parohia Balinț)  
și preotul Petru Hefler (parohia Nevrincea).

La momentul împărtășirii, respectând întocmai 
tipicul slujbei, nou-luminata Elisabeta s-a împărtășit 
cu Sfântul Trup și Sânge al Domnului prima, urmată 
de numeroși alți copii și credincioși. Întrucât parohia 
este foarte tânără și lucrările de construcție încă sunt în 
desfășurare, ieromonahul Nectarie (Mân. Fârdea) a ținut 
un scurt cuvânt la sfârșitul slujbei despre frumusețea 
simplității și despre importanța preotului paroh într-
o comunitate. A ținut, de asemenea, să amintească 
credincioșilor importanța sprijinului pe care trebuie să 
îl ofere preotului și familiei sale în parohie și a lăudat 
eforturile care s-au făcut și încă se fac la zidirea bisericii.

În încheiere, Preasfinția Sa Paisie Lugojanul a întărit 
cuvântul ieromonahului Nectarie și a concluzionat că 
frumusețea unei parohii și, implicit, a unei bisericii și 
comunități, reflectă dragostea de Dumnezeu și Bise-
rică a păstorului, încurajând în același timp pe preotul 
paroh, Cătălin Goia, în demersurile viitoare. Înainte de a 
slobozi credincioșii și a împărți anafura, Preasfinția Sa a 
încredințat pe toți cei prezenți de dragostea și binecu-
vântarea Înaltpreasfinției Sale Ioan Selejan, Mitropolitul 
Banatului. 
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Pomenirea eroilor în parohia Dumbrăvița I

De praznicul Înălțării Domnului, joi 9 iunie, și în parohia Dumbrăvița I, protopopiatul Timișoara II a avut loc cin-
stirea eroilor neamului românesc din toate timpurile.  Astfel, după Sfânta Liturghie săvârșită în biserica cu hramul 
Sfântul Vasile cel Mare, a fost oficiată slujba parastasului de către preoții slujitori Achim Vasile Baboș și Adrian Nicola, 
la aceasta participând și elevii Şcolii generale din localitate, cu un program comemorativ. 

Taina Sfântului Maslu în parohia Berecuța

Duminică, 26 iunie, cu începere de la orele 1700 a fost oficiată Taina Sfântului Maslu de obște în biserica cu hramul 
,,Învierea Domnului” din parohia Berecuța, protopopiatul Deta.

Cu acest prilej la invitația părintelui Zoran Milovanov, parohul locului, au slujit părinții: Călin Negrea de la paro-
hia Gătaia, Iulian Popa de la parohia Colonia Gătaia, Gornic Milivoi de la parohia sârbă Sânmartinul Sârbesc, Dan 
Dologa de la parohia Teș și Valentin Bugariu de la parohia Birda. 

La momentul potrivit părintele Iulian Popa a susținut cuvântul de învățătură ocazional, în care a amintit celor 
prezenți despre importanța conștientizării întâlnirii noastre cu Hristos în spațiul eclezial, prin dimensiunea sfințitoare 
a Ortodoxiei, a Tainelor Bisericii. Tot aici regăsim Cuvântul lui Hristos din paginile Scripturii care ne sunt adresate 
nouă în mod direct. Prin intermediul acestora, Domnul Iisus Hristos dialoghează în mod direct cu omul. De aici și 
rostul participării clericilor și credincioșilor în sens comunitar în rugăciune, jertfă și părtășie de darurile lui Dum-
nezeu din biserica parohială.
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Concurs județean de reviste școlare religioase

Joi 16 iunie s-a desfășurat 
cea de-a XIV-a ediție a Con-
cursului de reviste religioase 
școlare și parohiale. Această 
ediție s-a desfășurat în orga-
nizarea Mitropoliei Banatu-
lui și a Inspectoratului Şcolar 
Județean, Timiș din inițiativa și 
în coordonarea prof. Ana Usca 
și prof. Ionela Ghimboașă de 
la Şcoala Gimnazială nr. 25 din 
Timișoara. 

Această fază județeană a 
avut loc în sala festivă a Arhiepi-
scopiei Timișoarei, în prezența 
părintelui Sorin Lungoci, con-
silier eparhial, prof. Daniela 
Buzatu, inspector de Religie, 
prof. Ana Usca și prof. Ionela 
Ghimboașă. Au fost prezenți: 
profesori de religie, preoți, elevi 
de la Şcoala Gimnazială ,,Antim Ivireanul” din Timișoara, ș.a. 

Prof. Ana Usca a expus motivul și scopul derulării acestei întreceri județene la care anul acesta au participat 21 
de publicații (reviste, foi volante) din ciclul primar, gimnazial, liceal și parohial. A fost precizat de vorbitor faptul că 
aceste inițiative scrise de elevi sunt coordonate de profesorii de religie și sunt redactate de școală în ansamblul ei 
sau de o clasă din cuprinsul școlii. 

În urma deliberării juriului au fost obținute următoarele premii:
Reviste școlare:
Secțiunea Liceu:

PREMIUL I
,,Foaie de suflet”, Cole-

giul Național ,,C. D. Loga” 
din Timișoara (coord. prof. 
Alina Florei)

,,Homo religiosus”, 
Liceul Teoretic ,,Vlad 
Țepeș” din Timișoara 
(coord. prof. Maria Train)

PREMIUL al II-lea
,,Nebănuitele trepte”, 

Colegiul Tehnic ,,Ion 
Mincu” din Timișoara 
(coord. prof. Oltița Cuza)

Secțiunea Gimnaziu:

PREMIUL I
,,Foaie de suflet”, Şcoala 

Gimnazială, nr. 25 (coord. 
prof. Ana Usca)
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,,Bucuria Cuvântului”, Şcoala Gim-
nazială ,,Antim Ivireanul” din Timișoara

PREMIUL al II-lea
,,Steaua Polară”, Şcoala Gimnazială 

nr. 7 ,,Sf. Maria” din Timișoara 
,,Clopoțelul”, Şcoala Gimnazială, nr. 

18 din Timișoara

 Foi volante școlare:
PREMIUL I
,,Lumină pentru suflet”, Liceul Teo-

retic ,,David Voniga” din Giroc

PREMIUL al II-lea
,,Fantasticii”, Liceul Teoretic ,,Dositei 

Obradovici” din Timișoara

 Reviste parohiale: 
PREMIUL I
,,Vatră nouă”, revistă a Comunității Locale din Giarmata Vii (coord. pr. Vasile Suciu)
,,Sfeșnicul”, revistă a Şcolii Gimnaziale și a Parohiei Mașloc (coord. prof. Maria Pavlovici Pătruț)

PREMIUL al II-lea
,,Arhanghelul”, revistă de cultură și religie rurală editată de Asociația ,,Arhanghelul” din Birda (coord. pr. Valentin 

Bugariu).

Sfârșit de an școlar la Școala Antim Ivireanul din Timișoara

Miercuri, 22 iunie, la Şcoala Gimnazială „Sfântul Antim Ivireanul” din Timișoara a avut loc festivitatea de încheiere 
a anului școlar 2015- 2016. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, la eveniment 
a fost prezent Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. La manifestare au 
luat parte elevii și profesorii unității de învățământ, reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Timișoarei și ai Asociaţiei Pro-
logos, clerici timișoreni, precum și foarte mulţi părinţi și bunici. 

 Evenimentul a debutat cu o 
rugăciune de mulţumire rostită 
de către părintele Silviu Damșe, 
duhovnicul școlii, iar corul de 
copii al școlii a cântat tropa-
rul Rusaliilor și a intonat Imnul 
național. A urmat festivitatea de 
premiere, în cadrul căreia au fost 
acordate diplome elevilor, atât 
pentru rezultatele excepționale 
la învățătură, la diferitele con-
cursuri județene și naționale 
de creație, orientare turistică, 
olimpiade, cât și pentru buna 
purtare în anul școlar ce s-a 
încheiat.

La finalul festivității, elevii 
școlii au fost premiați și la Cam-
pionatul de Gramatică Graiul românesc, ediția pilot, respectiv au primit ultimul număr al revistei școlare Bucuria 
cuvântului în cadrul proiectului finanțat de Consiliul Județean Timiș.
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Preot nou la Racovița

Credincioșii Parohiei Racovița 
au trăit luna aceasta momente 
de mare bucurie, întrucât 
l-au primit pe noul lor păstor 
sufletesc. Cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, 
Arhiepiscopul Timișoarei și Mitro-
politul Banatului, evenimentul 
a început prin oficierea Sfintei 
Liturghii de către un sobor de 
preoți, alcătuit din părintele 
Ioan Cerbu, conducătorul Pro-
topopiatului Lugoj, părintele 
Ioan Pociump, cel care a păstorit 
această comunitate peste 30 de 
ani, părintele Ovidiu Foale de la 
Parohia Topolovățu Mare și părin-
tele Ciprian Berariu, noul părinte 
duhovnicesc. La Dumnezeiasca 
Liturghie au participat numeroși 
credincioși atât din Racovița, cât 

și din alte parohii învecinate. Răspunsurile liturgice au fost date de corul mixt al parohiei.
După săvârșirea Sfintei Liturghii, părintele Ciprian Berariu a fost instalat de părintele protopop Ioan Cerbu, pri-

mind însemnele oficiale oferite la instalarea fiecărui preot paroh: Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheile bisericii. 
La final, noul preot paroh a exprimat cuvinte de mulțumire lui Dumnezeu, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit 

Ioan, pentru numirea sa în această parohie, precum și tuturor preoților și credincioșilor care au fost alături de el în 
această zi importantă din viața sa.

Doi ani de activitate în cadrul Grupului psaltic al A.S.C.O.R. Timișoara
 
Grupul psaltic al Asociației Studenților Creștini Ortodocși din Timișoara a poposit Duminică, 26 iunie în parohia 

„Înălțarea Domnului” din localitatea Găvojdia. 
După obicei, tinerii au îmbrăcat portul popular românesc al străbunilor lor și au dat răspunsurile la Sfânta 

Liturghie slujită de preotul paroh Emanuel Vântu.
Pentru grupul psaltic A.S.C.O.R. Timișoara a fost zi de sărbătoare, întrucât s-au împlinit doi ani de activitate care 

constă în participarea, o dată sau de două ori pe lună, la Sfânta Liturghie într-una din parohiile Arhiepiscopiei 
Timișoarei, cântând muzică psaltică și purtând costume populare românești. 

În această Duminică grupul psaltic a fost condus de Loredana Mînzat, absolventă a Facultății de Ştiințe Eco-
nomice din Timișoara, iar Apostolul 
a fost citit de Alin Moga, absolvent al 
Facultății de Teologie din Timișoara.

Tot în această Duminică, după 
Sfânta Liturghie tinerii au poposit 
la biserica din cadrul Centrului de 
Recuperare și Reabilitare Neuro-
psihică - Găvojdia, unde preotul 
de caritate Radu Pamfil i-a primit 
cu bucurie. Tinerii din A.S.C.O.R. au 
petrecut un timp alături de copiii de 
la Centrul de Plasament din Găvoj-
dia, împărțindu-le alimente, cântând 
și bucurându-se împreună.
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 A trecut la Domnul părintele pensionar Gheorghe Cristescu

S-a născut la 14 iulie 1951, în satul Borzești, județul Botoșani, fiind 
absolvent al Şcolii Generale de Muzică și Arte Plastice din Botoșani 
(1965), al Seminarului Teologic Caransebeș (1973) și al Institutului 
Teologic de Grad Universitar din Sibiu (1978).

La 1 august 1973 a fost numit secretar la oficiul protopopesc 
din oraș și diacon la parohia „Adormirea Maicii Domnului“ Lugoj. 
La 6 septembrie 1973 a fost hirotonit diacon, iar la 31 ianuarie 1990 
a fost hirotonit preot. Tot în anul 1990, s-a înființat parohia Lugoj 
„Pogorârea Sfântului Duh“, pe seama căreia a fost numit preot paroh, 
la 1 aprilie 1990. În august 1990, a început lucrările de construcție la 
biserica parohială, biserică târnosită de mitropolitul Nicolae, la data 
de 13 noiembrie 1994. În perioada 1992-1994 a zidit și casa paro-
hială. Cu ajutorul Unității de Pompieri și al Centrului de Instrucție a 
Jandarmeriei din Lugoj, a ridicat și biserica „Sfântul Iosif Mitropoli-
tul“ pe Dealul Viilor din localitate, prima liturghie fiind oficiată aici 
la 15 septembrie 2002.

În anul 1997, a solicitat primăriei un teren în suprafață de 50.000 
m2 pentru amenajarea unui cimitir parohial, teren care i-a fost dat 
în folosință gratuit pentru o perioadă de 99 de ani. Pe acest teren 
a construit și o capelă mortuară.

În anul 1997, a înființat fundația social-caritativă „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe“, pe lângă oficiul parohial, fundație care oferea 
duminical masa de prânz pentru 50 de persoane.

Fiind absolvent al Şcolii de Muzică, a desfășurat o activitate corală 
remarcabilă în cadrul mai multor coruri din Lugoj, a fost dirijorul 
corului și al orchestrei seminarului din Caransebeș și a activat în cadrul cunoscutei formații corale „Ion Vidu“ de pe 
lângă Casa de Cultură din Lugoj. Cu acest cor a participat, atât ca și corist, cât și ca solist, la mai multe concursuri 
republicane și internaționale. 

De asemenea, la 1 ianuarie 2004 a fost încadrat ca preot militar pe seama unităților din Lugoj, iar apoi ca preot 
la Centrul de Instrucție Jandarmi din oraș, de unde s-a pensionat la limită de vârstă. 

Pentru toate realizările sale, la 11 decembrie 1999, mitropolitul Nicolae Corneanu l-a hirotesit întru iconom 
stavrofor.

A trecut la Domnul joi, 2 iunie 2016, iar înmormântarea a avut loc luni, 6 iunie, la Timișoara, unde a domiciliat 
împreună cu soția și cu fiica în ultimii ani. 
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ITINERARIUL PASTORAL AL 
ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE IOAN, 

MITROPOLITUL BANATULUI
1 iunie 

- primește un grup de copii la reședința mitropolitană, cu 
prilejul Zilei internaționale a copiilor 

- vizitează șantierul noului sediu al Facultății de Teologie din 
Timișoara

 2 iunie 

- participă la Sfânta Liturghie în biserica din curtea reședinței 
mitropolitane, alături de absolvenții Facultății de Teologie din 
Timișoara și rostește un cuvânt ocazional

- efectueazăă vizite pastorale la mănăstirile Românești, Fârdea 
și Partoș

5 iunie

- participă la Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană din 
Timișoara și rostește cuvânt de învățătură

6 -7 iunie

- participă la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la reședința patriarhală din București

9 iunie

- săvârșește Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană și slujba de pomenire a eroilor neamului românesc. 
Rostește un cuvânt de învățătură

- participă la slujba de sfințire a crucilor și clopotelor bisericii din parohia Biled

12 iunie

- participă la Sfânta Liturghie la biserica din Jimbolia și rostește cuvânt de învățătură

- săvârșește slujba de sfințire a clopotelor de la biserica parohiei Giarmata și tot aici slujba de sfințire a capelei 
din cimitirul parohiei 

13 iunie
- primește pe P.C. Părinte Nicolae Fiț de la mănăstirea Timișeni

- primește pe P.Cuv. Maică stareță Filoteea Nistor de la mănăstirea Luncanii de Sus

- primește pe P.C. Părinte Vasile Bădescu de la parohia Timișoara Blașcovici, însoțit de doamna Codruța Măguran 
de la Centrul pentru cultură și artă al județului Timiș
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- primește pe domnul Ovidiu Jiman de la Filarmonica Banatul din Timișoara

14 iunie

- primește pe domnul Virgil Morar, pictor bisericesc din Iași

- primește pe domnișoara Cătălina Popa de la protopopiatul Timișoara II

-  primește pe doamna Claudia Albulescu și pe domnul Adrian Paulescu de la Asociația Părinți pentru Ora de 
Religie

- primește pe P.C. Părinte Cristian Niculescu de la parohia Timișoara Elisabetin

- primește pe P.C. Părinte Cosmin Panțuru de la parohia Timișoara Fabric

- primește un colectiv de redactori de la TRINITAS TV

16-26 iunie

- participă la Sfântul și Marele Sinod al Ortodoxiei, desfășurat la Academia teologică ortodoxă din Creta, Grecia

27 iunie 

- primește pe absolventul de Teologie Constantin Mutașcu, împreună cu soția

- efectuează o vizită la șantierul noului sediu al Facultății de Teologie din Timișoara

- efectuează o vizită la șantierul capelei parohiei Bazoșul Nou 

28 iunie

- primește pe domnul inspector Vasile Ioan Mihoc de la Inspectoratul pentru situații de urgență Timiș

- primește pe domnul Sorin Drăgoi, city manager la Primăria Municipiului Timișoara

- primește pe P.C. Părinte Cristian Niculescu de la parohia Timișoara Elisabetin

- primește pe P.C. Părinte Dorin Muntean de la parohia Bazoșu Nou, împreună cu soția

- primește pe P.C. Părinte Cosmin Panțuru de la parohia Timișoara Fabric

- primește pe domnul dr. Marius Craina, managerul Spitalului județean din Timișoara

- primește pe domnul Laurențiu Georgescu, director de investiții la Universitatea de Vest din Timișoara

29 iunie

- participă la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Timișoara Viile Fabric și rostește un cuvânt de învățătură

30 iunie 

 - primește pe P.C. Părinte consilier Daniel Alic de la Episcopia Caransebeșului


