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PASTORALA LA ÎNVIEREA DOMNULUI 2016
† IOAN,
Din mila lui Dumnezeu,
Arhiepiscop al Timișoarei și
Mitropolit al Banatului

Iubitului nostru cler, cinului monahal
și drept-credincioșilor creștini, har, milă și pace
de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi,
părintească binecuvântare.

„Îndrăzniți. Eu am biruit lumea“ 
                        (Ioan 16, 33)

 

Hristos a înviat!

Iubiţii mei fii duhovnicești,

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Care ne-a ajutat ca, 
după un urcuș pe scara postului, să ne bucurăm de acest 
mare praznic al Luminii. Dangătele de clopot și răsunetul 
de toacă ne-au chemat în bisericile și mănăstirile noastre, 
de unde să primim lumina Învierii lui Hristos. Niciodată 
nu a fost pe pământ o asemenea revărsare de lumină ca 
la acest praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. 
La Înviere, Hristos Domnul a lăsat pace și lumină în inimile 
Sfinților Săi Apostoli și a Preacuratei Sale Maici.

Lumina Învierii este mai presus de lumina soarelui, 
iar dacă lumina soarelui se va sfârși, lumina Învierii va 
rămâne veșnic. Această lumină rămâne mărturie în veșnicie că Cel Ce a spus despre Sine: „Eu sunt Lumina lumii“ 
(Ioan 8, 12) a biruit întunericul în care zăcea omul în urma căderii în păcat. Păcatul a coborât lumea în întuneric și a 
stins lumina din univers. Hristos a venit în lume ca să alunge păcatul din inima omului și să facă loc luminii Învierii. 
Astfel, omul poate să se bucure în veșnicie de darul Învierii lui Hristos.

Lumina Învierii lui Hristos nu o putem înțelege prin studiul ei sub aspect fotonic ca lumina soarelui, pentru că 
lumina soarelui este mai palidă decât umbra luminii Învierii Mântuitorului. Hristos este Soarele fără asfințit. Lumina 
Învierii este bucurie în Duhul Sfânt. Această lumină omul nu o poate vedea decât cu ochii săi duhovnicești. Așa 
cum la lumina soarelui cresc florile câmpului, tot așa la lumina Învierii, prin Duhul Sfânt, cresc sufletele oamenilor.

Lumina Învierii este dătătoare de viață, dar nu orice fel de viață, ci viață veșnică. Mintea omului este ogorul 
unde Hristos seamănă această lumină. De aici avem în graiul nostru românesc și expresia: „om luminat“. Hristos 
dorește să fim fii ai Luminii celei de Sus.

Martorii luminii Învierii nu mai sunt astăzi printre noi, însă la orice praznic al Învierii Domnului avem parte de 
bucuria luminii Învierii Sale. Azi a înveșmântat Dumnezeu creația Sa în lumină, așa cum a fost ea la început. Toți cei 
care s-au ostenit cu postul, cu rugăciunea și cu milostenia azi sunt îmbrăcați în lumina Învierii lui Hristos. Această 
lumină va fi hrana veșniciei noastre. Lumina Învierii nu mai are înserare, ea are doar răsărit. Ferice de omul care va 
avea parte de răsăritul luminii lui Hristos. 

Câtă seninătate și bucurie se așază pe fața unui osândit la moarte atunci când i se spune: „ai fost iertat“, dar câtă 
bucurie trebuie să fie în sufletul omului când, la Învierea lui Hristos, primește vestea că a fost salvat din moartea 
cea veșnică. Această bucurie o vedem azi pe fețele celor care cred în Înviere. Răstignitul a trecut prin casa morții 
și a sfărâmat-o, ca niciunul dintre pământeni să nu mai rămână acolo, în întunericul neiubirii și al suferinței. De azi 
omul nu se mai îndreaptă spre moarte, ci se îndreaptă spre marea responsabilitate ce vine din nemoarte.
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Iubiți frați și surori în Domnul,

Oare ne-am răstignit noi în acest post patimile pe Golgota inimii noastre, am îngropat noi omul cel vechi (cf. 
Rom. 6, 4) cu Hristos, pentru ca împreună cu El să învieze întru făptură nouă (cf. II Cor. 5, 17)? Hristos ne cheamă azi 
la înnoirea vieții. Sfântul Apostol Pavel le spune romanilor: „După cum Hristos a înviat din morți (…), așa să umblăm 
și noi întru înnoirea vieții“ (Rom. 6, 4). Astfel, făptura cea nouă trăiește întru dragoste, pace, îndelungă-răbdare, 
bunătate, facere de bine, credință, blândețe (cf. Gal. 5, 22-23).

Iubite mame creștine, aprindeți din fragedă pruncie candela credinței în inimile pruncilor pe care vi i-a dat 
Dumnezeu, aprindeți lumina în sufletul lor, așa cum s-a aprins acum, în această tainică noapte, lumânare de la 
lumânare. Sărbătoarea Învierii o trăim în comuniune sfântă unii cu alții, căci unii altora ne suntem mădulare (cf. 
Rom. 12, 5). Eu pot fi brațul tău atunci când ești la necaz. Să iertăm celor care ne-au greșit și să ne îmbrăcăm azi în 
veșmântul de lumină al iubirii care nu cade niciodată (cf. I Cor. 13, 8). 

„Îndrăzniți, Eu am biruit lumea“ (Ioan 16, 33) le-a spus Hristos Apostolilor și ucenicilor Săi, iar nouă, celor de azi, 
ne spune: „Îndrăzniți, iubiți-i pe semenii voștri“!

 
Iubiți credincioși,

Mormântul luminii s-a făcut cărare spre Cer pentru Hristos Domnul. Și al nostru mormânt va fi cărare spre Învierea 
cea de obște pe care ne-a dăruit-o Hristos Domnul prin Învierea Sa. Stelele cerului se veștejesc, însă lumina Învierii 
lui Hristos nu apune niciodată. Lumina ne așteptă să intrăm în bucuria ei la capătul cărării ce trece prin mormânt. 
Prin Învierea Domnului nostru Iisus Hristos a încetat a se mai auzi în univers glasul morții. De la acest praznic al 
Învierii omul este chemat să trăiască în simfonia luminii. Omul nu este o taină pentru Dumnezeu. El dorește ca 
omul să trăiască în simfonia luminii Sale și să evadeze din periferia vieții celei fără de Hristos. Fericit e omul care în 
viața lui a strâns un potir de lacrimi. Acesta este darul cel mai de preț pe care îl poate oferi omul lui Hristos în ziua 
cea mare a venirii Sale când va judeca viii și morții. Omul își spală sufletul în lacrimile pocăinței, căci lacrima este 
sângele iubirii. Lacrimile iubirii se prefac în stele pe bolta cerului.

 
Iubiții mei fii duhovnicești,

În Duminica dinaintea începerii Postului Mare, Biserica ne aduce aminte de izgonirea lui Adam din Rai, iar azi, 
pe lângă Învierea Domnului, ne mai aducem aminte și de întoarcerea lui Adam în Rai. Iată că și în acest post Hris-
tos l-a căutat pe Adam, dar și pe noi, ca să ne ridice din umbra morții și să ne așeze în lumina Învierii. Prin Învierea 
Sa, Fiul lui Dumnezeu ne-a smuls din brațele timpului și ne-a așezat pe aripile veșniciei. Hristos a fost o Persoană 
reală, a fost împuns cu sulița, iar din trupul Lui a curs sânge. Candela care s-a aprins la Învierea lui Hristos nu se va 
stinge niciodată, pentru că în ea a pus Hristos nu untdelemn, ci Sângele Său. Candela Sângelui luminează veșnicia.

Iubirea nu ne deschide perspectiva unor amintiri din viitor, ci a unui astăzi veșnic. Astăzi Hristos ne-a dăruit, 
prin Patima și Moartea Sa, dreptul la înviere. Până azi eram sortiți să ajungem în casa morții, iar de astăzi Hristos 
îi oferă omului dreptul la înviere, dreptul la veșnicie. Este cel mai mare dar pe care-l poate da Hristos omului, însă 
impune și o mare responsabilitate: a răspunde în veșnicie de tot ce ai făcut pe acest pământ. Azi se pune pe umerii 
omului bolta veșniciei. Viața o primim în dar, iar veșnicia, prin Jertfa lui Hristos. Hristos a luat pe umerii Săi Crucea 
ca tu să porți pe umerii tăi veșnicia. Povara sau bucuria ei. Dumnezeu l-a creat pe om și i-a dăruit vocația veșniciei, 
vocația fericirii, vocația iubirii, dar și libertatea de a alege. Tu, frate creștine, ce ai ales?!

Sfânta Evanghelie ne spune că mormântul era gol când au ajuns femeile mironosițe. Giulgiurile zăceau singure 
în mormânt (cf. Luca 24, 12). Și totuși Hristos S-a înălțat la Cer înveșmântat nu într-o cămașă țesută din fir de in, ci 
țesută din păcatele noastre. S-a îmbrăcat în păcatele noastre luându-le asupra Sa, iar El ne-a îmbrăcat pe noi cu Sine. 
Ne-am îmbrăcat cu Hristos Care devine veșmântul veșniciei noastre. Mare este taina Învierii: moartea naște viață!

Dacă până la Hristos mormântul era ușa casei morții, de acum el devine ușa Raiului. Moartea este doar o lacrimă 
pe obrazul istoriei. Hristos a experiat viața omului în integralitatea ei, de la suferință și până la moarte. Bătălia dintre 
moarte și viață nu a avut martori. Maria Magdalena nu zice că a văzut Învierea, ci zice că a văzut pe Domnul Care a 
biruit moartea (cf. Ioan 20, 18). Aceea era prima noapte care a fost mai luminoasă decât cea mai strălucită zi. Acum 
se naște ziua a opta, cea care va avea doar răsărit.

Istoria este martorul vieții, spuneau cei din vechime. Noi mai putem spune că istoria a fost martoră și a vieții și 
a Înălțării la Cer a Înviatului Hristos. Azi, chiar dacă privim mormântul gol, istoria ne spune al cui a fost acest mor-
mânt și când a trecut Hristos „dincolo“, în metaistorie. Hristos Domnul zice: „Eu sunt ușa. De va intra cineva prin 
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Mine se va mântui; și va intra și va ieși și pășune va afla“ (Ioan. 10, 7). Faptele reținute de istorie au fost reale, însă 
realitatea nu are timp, ea transcende timpul și trece în veșnicie. Dându-ne Hristos darul Învierii și al veșniciei, ne 
face să ne întărim credința că omul are rădăcini în Cer. Cei care au avut rupere de gândire au încercat boicotarea 
istoriei și n-au ascultat tăcerea lui Dumnezeu, adică mormântul gol al lui Hristos. Din simfonia vieții pământești a 
lui Hristos rămăsese doar cortina, giulgiul zăcând (cf. Ioan 20, 5). Iar dincolo de această cortină începe ultimul act, 
veșnicia. Astăzi ne naștem întru Înviere și primim accesul la cultura de „dincolo“. Prin Revelație, noi aparținem unei 
culturi cerești. Sunt oameni care refuză să aparțină unei astfel de culturi; ei intră în categoria celor care refuză de 
„a fi“. Noi, cei ce credem în Înviere, aparținem culturii și civilizației lui Hristos.

 
Iubiţii mei fii duhovnicești,

Prin Jertfa Sa pe Cruce, Hristos Domnul ne-a redat bucuria vieții și darul de a dobândi viața veșnică. Iertați-vă, 
iubiți-vă, mângâiați-vă și ajutați-vă, pentru a ajunge fii iubiți ai lui Dumnezeu.

Praznicul Învierii Domnului să aducă lumină și pace în inimile noastre și în țara noastră. Vă îndemn părintește 
să zicem împreună cu Sfântul Antim Ivireanul: „Voi întoarce cuvântul meu către tine, Țară creștină, și dimpreună 
cu tine mă voi bucura“ (Cazania la Sfinții Apostoli Petru și Pavel). 

Praznicul praznicelor și sărbătoarea sărbătorilor să vă înmulțească bucuria vieții.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi 
cu toți!

 
 Hristos a înviat!

 Al vostru, al tuturor, de tot binele voitor,
† Ioan al Banatului



4 Învierea

PĂRINTELE DOMETIE MANOLACHE

– mărturii ale unei vieţi dedicate oamenilor –

Arhimandrit SIMEON STANA
Au existat și încă mai există, inclusiv în creștinism, opinii 

care afirmă exclusivitatea unei slujiri, a unui determinism 
latreutic ce-L are în vedere numai pe Dumnezeu. Și nu de 
puţine ori s-a facut caz și sunt mobilizaţi oameni și resurse 
spre împlinirea unor deziderate considerate exclusiv dum-
nezeiești, spre slujirea și slava deosebită adusă numai lui 
Dumnezeu. 

Hristos Domnul ne-a descoperit însă voinţa și dorul lui 
Dumnezeu – Tatăl, de a face totul pentru slujirea și mân-
tuirea omului.. “căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe 
Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţă veșnică” (Ioan 3, 16). 

Încredinţat fiind de mărturia Cuvântului lui Dumne-
zeu Întrupat, apostolul iubirii eterne ne spune: “dacă zice 
cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, 
mincinos este! Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său 
pe care l-a vazut, pe Dumnezeu pe Care nu L-a văzut, nu 
poate să-L iubească.” (I Ioan 4, 20).

Pentru conștiinţa creștină sunt mărturii, sau mai 
degrabă imbolduri, pentru a recreiona și restatornici, nu 
doar o lucrare duhovnicească, cât înseși viaţa fiecăruia 
dintre noi, cei ce ne numim cu numele lui Hristos, faţă 

de marea și mântuitoarea chemare a lui Dumnezeu, de a ierta, a lăsa greșeli a lor noștri, de a ne împărtăși din 
Izvorul Harului lui Hristos, devenind la rândul nostru revărsări de har peste și pentru fraţii și semenii noștri.. “căci 
din plinătatea Lui noi am luat și har peste har..” (Ioan 1, 16).

Nu puţini au fost aceia care, peste veacuri, de când Evanghelia Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
precum sămânţa s-a împrăștiat peste pământul Daciei, au adus roadă, au primit mai întâi în suflet, au murit loru-
și precum bobul de grâu, ca mai apoi, în răbdare, să învieze și să crească în sufletele lor și ale semenilor și fraţilor, 
dospind împreună aluatul prescurii ce se preface în Trupul lui Hristos.

Această icoană a Bisericii, a întrupării lui Hristos cu fiecare generaţie, prin cuvânt și faptă, au sădit-o în sufletul 
lor creștinii Daciei până în zilele noastre. Și nu este deloc exagerată bucuria acestora când descoperă în mijlocul lor 
oameni cu vocaţie, oameni cu râvnă, dar mai ales cu dor după Dumnezeu..., vocaţie, râvnă și dor pe care le închină 
prin slujire semenilor, căci în chipul plăpând, smerit, bolnav sau neputincios al fraţilor Îl recunosc pe Însuși Domnul 
Hristos care zice: “Adevărat vă spun că ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnaţi 
fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” (Matei 25, 40).

Monahii au primit în inima lor cuvântul Evangheliei, s-au rănit pe ei înșiși cu dor mare pentru Împărăţia ceru-
rilor și de atunci caută pe Hristos în chipul fiecărui frate, bucurându-se atunci cand îi intâlnește și cercetându-i 
cu dragostea cuvenită Domnului.

Istoria Mănăstirii de la Râmeţ aduce mărturii ale vieţuirii creștine și călugărești peste veacuri, incredinându-ne 
și în același timp întărindu-ne sufletește ca rugăciunea, viaţa duhovnicească au fost realităţi ale strămoșilor ce-L 
chemau pe Iisus în rugăciune tainică și-n liturghie, împărtășindu-L mai apoi prin cuvânt și faptă prin rostire și 
rostuire, împletind ortodoxia cu ortopraxia, bucurându-se de darul vieţii, al comuniunii de credinţă și slujire lui 
Dumnezeu și oamenilor.

Astfel, Sfântul  Părinte și Ierarh Ghelasie de la Râmeţ este o mărturie a conștiinţei de viaţă creștină peste vea-
curi, întărind cu rugăciunea și binecuvântarea pe toţi trăitorii de Hristos, pe nevoitorii Mănăstirii de la Râmeţ, dar 
și pe toţi credincioșii Transilvaniei creștine. Bucuria duhovnicească a credincioșilor ortodocși din Lavra Râmeţilor 
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se împlineste și prin pomenirea unuia din vlăstarele pline de roadă ce a crescut în pământul binecuvântat al stră-
moșilor. Părintele Dometie Manolache a fost mărturisitorul de credinţă și slujire adusă lui Dumnezeu și oamenilor, 
prin care Evanghelia s-a vestit, “s-a propovăduit între neamuri, s-a crezut în lume” (1 Timotei 3,16). Viaţa și cuvântul 
Păintelui Dometie au fost întruchiparea unei credinţe vii în Mântuitorul Hristos, căci ori de câte ori se ivea vreo 
pricină, cuvântul sau mâna acestuia se prefăceau în cuvântul sau mâna lui Hristos, Cel ce binevesteșţe, mângâie 
și binecuvântează pe tot omul.

Ivindu-se binecuvântatul prilej de a evoca și cinsti chipul de lumină al Părintelui Dometie Manolache lăsat 
moștenire posterităţii, m-am gândit că ar fi de mare folos înfăţișarea mărturiilor lăsate în sufletele și viaţa atât a 
monahilor cât și credincioșilor trăitori în părţile Banatului. A fost suficient să pomenesc numele Părintelui Dome-
tie Manolache și să apară chipuri vesele care mărturiseau nimic altceva decât bucuria și lumina pe care Părintele 
Dometie le-a lăsat în inimile acestora.

Maica Tatiana Tegeanu, ardeleancă din părţile  Gherlei și călugăriţă la Mănăstirea Timișeni, Arhiepiscopia Timi-
șoarei, deapănă cu deosebit entuziasm și bucurie, clipe trăite în preajma părintelui Dometie… De cum au ajuns 
la Mănăstirea Râmeţ, acesta le-a îndrumat spre strană, căci slujba mănăstirească era în toi, tinerele monahii s-au 
sfiit, mărturisind că nu cunosc cântarea bisericească și nici nu se remarcau prin cunoașterea tipicului. Părintele, cu 
aleasă abilitate duhovnicească le-a pus înainte ochilor conștiinţei o pildă din Pateric în care era pomenit un frate 
ce s-a arătat râvnitor în faţa avvei prin cunoașterea tipicului și a interpretării troparelor. Noaptea furtunoasă ce a 
urmat și i-a cuprins pe toţi de spaimă, l-a adus iarași pe tânarul novice în faţa avvei, care l-a lăudat cu rugăciunea 
înflăcărată către Domnul din vremea tulburării pricinuite de furtună, nicidecum urmând tipicul și arta interpretării 
alese a troparelor. Astfel, și tinerele măicuţe au inteles din tâlcuirea Păintelui Dometie, că și ele pot și trebuie să se 
îndeletnicească cu rugăciunea fierbinte către Hristos, Cel ce umple inimile oamenilor de har.

Într-o altă mărturie pe care ne-a adus-o maica Tatiana, era pomenit cuvântul Părintelui Dometie, plin de milosti-
vire către cei lipsiţi de îmbrăcăminte… De se întâmplă să caute vreo maică una din hainele sau lucrurile sale, dăruite 
cel mai probabil celor nevoiași, Părintele răspundea: “o vei afla dincolo.., în Împărăţia cerurilor!”, dovedind astfel 
credinţa nestrămutată în dragostea și milostivirea lui Dumnezeu, Cel ce răsplătește fapta cea bună, fapta creștină.

În același duh al dragostei creștine, tot maica Tatiana mărturisea că, ori de câte ori pleca din Mănăstirea Râmet, 
cu o părută asprime, Părintele Dometie se adresa: “…plecaţi ca de la o casa pustie?”,  găsind motivul de a le întoarce 
din drum și a le oferi bani pentru biletele de călătorie.

Între vieţuitoarele de azi ale Manăstirii Timișeni, din Arhiepiscopia Timișoarei, care l-au cunoscut încă din fra-
gedă pruncie pe Părintele Dometie se numără și monahia Ariadna Sâlea. Mai precis, maica Ariadna este născută 
și crescută în localitatea Râmeţ (n. 1963), casa părintească fiind așezată chiar lângă așezământul monahal, iar 
tatăl acesteia a fost crâsnic și colaborator apropiat al Părintelui Dometie, ajutându-l la slujbele săvârșite atât la 
biserica Parohiei Râmet cât și în celelalte biserici din zona unde Părintele Dometie a slujit ani de-a rândul. În inima 
și memoria maicii Ariadna, Părintele Dometie a rămas cu o dâră veșnică de lumină și bunătate, căci, după cum 
mărturisea aceasta, ori de câte ori îl întâlnea, sau acesta se întâlnea cu copiii satului, le oferea bomboane, le vorbea 
mângâietor și ziditor, întrebându-i dacă se roagă, dacă învaţă bine și sunt ascultători de părinţi, binecuvântându-i 
și îndemnându-i să înveţe rugăciuni..

Nu de puţine ori, mărturisea maica Ariadna, Părintele Dometie dăruia tot ce avea săracilor.., se întorcea la 
mănăstire fără încălţăminte, fără cămașă sau îmbrăcăminte.., trăind prin aceasta realitatea ipostazierii hristice, căci 
numai cel ce-L cunoaște și trăiește împreună cu Hristos, poate să treacă peste legile și măsurile firii, întelegînd că 
prin a te dezbrăca de hainele tale pentru Hristos, înseamnă a te îmbrăca, mai apoi, cu Însuși Hristos.  

Între cei care l-au cunoscut îndeaproape și aduc mărturie de viaţa evanghelică, de fapta creștină, a Părintelui 
Dometie Manolache,  sunt și monahia Ecaterina Florea din Aiud, cu metania la Mănăstirea Oașa din Arhiepiscopia 
de Alba Iulia, și apropiată a maicii Eudoxia Manolache, sora de sânge a Părintelui Dometie, precum și Părintele 
Teofil Bradea de la Oradea, care a remarcat în persoana Părintelui Dometie, pe lângă vieţuitorul smerit, aprins de 
virtuţile evanghelice, și trăitorul și cunoscătorul înălţimilor duhovnicești ale teologiei. Nu întâmplător, strădania 
Părintelui Dometie de a trăi viaţa monahală a fost împletită cu dorinţa de a cunoaște argumentele știinţei teologice 
în slujba edificării intelectuale și duhovnicești a tuturor oamenilor, cărora și-a închinat viaţa prin slujire preoţească.

Moștenirea duhovnicească a Părintelui Dometie Manolache rămâne pentru posteritate un tezaur de vieţuire și 
mărturisire creștină și călugărească, înţelegând prin acestea convingerile vii și înflăcărate, îngemănate în rugăciune 
și cuvânt, prin care propriile trări ale harului se împărtașeau semenilor prin faptele milosteniei creștine, desco-
perind astfel pe Hristos în chipul blând al monahului și preotului trimis de Dumnezeu la propovăduire în Lavra 
Râmeţului.  Astfel, Părintele Dometie împărtășește lumină din Lumina lui Hristos și se face călăuză nouă tuturor în 
călătoria spre Împărăţia lui Dumnezeu. 
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TINERII ȘI PROVOCĂRILE LUMII DE AZI
Preot VLAD STUPARIU

Omul este făcut pentru o tinerețe veșnică, 
spunea la un moment dat un părinte duhov-
nicesc trecut de puțină vreme de prima 
tinerețe. Dumnezeu ne-a făcut pe noi 
desăvârșiți și fără niciun cusur dar prin cădere 
am ales (și încă alegem cu aceeași sete distru-
gătoare) cele efemere în locul celor veșnice. 
Același părinte continua să ne spună, că omul 
însă își cheltuie potențialul vieții, și împreună 
cu el își cheltuie acest talant al tinereții și cu 
el dispare orice strălucire – și din suflet și din 
privire. 

Despre tinerețe nu se vorbește foarte 
mult în plan teoretic pentru că fiecare om 
experimentează în propria-i viață această 
stare minunată pe care a lăsat-o Dumnezeu. 
Trebuie totuși să știm și să conștientizăm că 

tinerețea este o stare care nu ține cont de vârsta omului. Deși pare paradoxal, putem ( și am putea spune că este 
chiar de dorit ) să ne păstrăm tinerețea chiar și după ce ajungem la bătrânețe dacă am dobândit-o la vremea 
potrivită. Basmele noastre străbune, adunate din gura poporului, cum spune Petre Ispirescu, ne vorbesc  de o 
„tinerețe fără de bătrânețe și viață fără de moarte”, o formulare foarte frumoasă despre o realitate duhovnicească 
de neapărată trebuință pentru orice creștin aflat pe calea mântuirii.  Viața în Hristos este un urcuș care ne duce de 
la bătrâneţe spre tinerețe și de la moarte spre viață. De la bătrânețea sufletului, zdrobit de „multe feluri de păcate și 
de fapte netrebnice”1 la tinerețea veșnic vie, tinerețea ca mod de a fi, ca stare permanentă. Să nu uităm că Domnul 
Hristos se adresează în mod special tinerilor din  vremea Sa, dar și din toate vremurile până la sfârșit de istorie când 
răspunde la întrebarea tânărului: „ce să fac ca să moștenesc viaţa veșnică?” (Marcu 10,17; Matei 19,16; Luca 18,18). 
Sfântul evanghelist Marcu notează un amănunt important„ Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis...” (Marcu 10, 
21). Dumnezeu privește la noi cu dragostea lui dumnezeiească, numai noi să putem spune: „Da, Doamne, toate 
le-am păzit din tinerețile mele.”   

Spunând toate cele de mai sus vine firesc întrebarea, dacă se deosebește cu ceva tânărul din ziua de astăzi cu 
tânărul din vremurile de demult? ( sau chiar cu tânărul de acum 100 de ani ) și, dacă ajungem la concluzia că este o 
diferență mare între cele două „tinereți”, care ar fi aceste diferențe? Drumul spre aflarea unor răspunsuri plauzibile 
la aceste întrebări nu este deloc facil. Unul din „tinerii mai de demult” ai generației post-decembriste, părintele 
Pantelimon Șușnea de la Mănăstirea Oașa, care a fost și încă este un reper al multor tineri din zilele noastre, spunea 
că în perioada liceului, când era încă elev, era îngrozit de gândul că va ajunge adult pentru că i se părea că adulții 
nu mai au nicio sclipire în ochi, nu mai au nicun ideal de viață și trăiesc un cotidian plat, că se plafonează. „Eram 
îngrozit, continuă părintele, de gândul că și ei au fost tineri ca mine și uite cum au ajuns și eu sunt tânăr și voi 
ajunge la fel. Nu știam cum să evit ceea ce eu consideram o condamnare la o îmbătrânire a sufletului, la o moarte 
a idealului.”2 

Când ești tânăr încă ai vise și idealuri, crezi în ideal, dar când înaintezi în vârstă se consumă acel entuziasm și 
acea efervescență specifice tinereții, se consumă și oamenii intră într-o rutină, care nu este ceva rău în sine, dar de 
multe ori o rutină neasumată duce la o autosuficiență și o autolimitare care îmbătrânesc lăuntric sufletului omului. 
Tânărul zilelor noastre, bombardat încă din copilărie de duhul nihilist al culturii consumeriste, simte o destrămare, 
o descompunere sufletească și duhovnicească. Nenumărate sunt mărturiile tinerilor care mărturisesc că efectiv 
se degradează și nu știu cum să mai oprească această degradare. Simt cum tinerețea li se consumă și cum toate 
calitățile tinereții se deteriorează: entuziasmul, prospețimea, dinamismul, inițiativa, aspirațiile. Li se slăbește în 
mod fulgerător tăria de caracter, voința și așa ajung la o îmbătrânire spirituală.   

1  Condacul din Duminica a IV-a după Sf. Paști
2  Interviu cu pr. Pantelimon Șușnea realizat de jurnalistul Alex Dima pentru emisiunea România,Te iubesc la Pro Tv în anul 

2015
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De multe ori tinerii vor, dar nu sunt prea lămuriți de ceea ce vor. Există dorințe autentice, vrednice de dorit, dar 
există și alte dorințe induse.Toată industria comerțului știe foarte bine să genereze dorințe, la care să răspundă 
cu produse. Pe lângă acestea sunt și dorințe reale, de multe ori nedefinite. Când te adresezi unui tânăr, trebuie să 
știi să te adresezi din interiorul lui, nu să-i vorbești din afară. Astfel el să se recunoască în ceea ce îi spui tu, să-și 
recunoască trăirile, experiențele, problemele pe care le simțea, dar nu le avea definite. E foarte important ca tinerii 
să se oglindescă în tine, să simtă prospețimea tinereții duhului din sufletul tău.

Cea mai mare primejdie care atacă tineretul astăzi (și o dată cu tineretul atacă însăși rădăcina societății actuale) 
este duhul nihilist al lumii contemporane. Nihilismul acesta, spre deosebire de alte mișcări potrivnice lui Dum-
nezeu, apărute de-a lungul veacurilor, deschide un univers cu totul nou, în care Dumnezeu nu mai există și mai 
sugestiv, oamenii nu mai doresc ca Dumnezeu să existe. Omul modern L-a „ucis” pe Dumnezeu fiind conștient că 
o dată cu aceasta și-a omorât și propria credință. „Prima datorie a omului, după ce devine inteligent și liber este să 
alunge mereu ideea de Dumnezeu din mintea și din conștiința lui.” 3 Iată unul din postulatele „revelației nihiliste” 
completat de afirmația unui cunoscut anarhist francez al secolului al XIX-lea, Pierre-Joseph Proudhon care afirmă că 
„Omenirea trebuie să fie făcută să vadă că Dumnezeu, dacă există, îi este dușman”. Iar ateismul bolșevic din secolul 
trecut (care a lăsat răni adânci în societatea noastră vizibile și astăzi ) a fost, fără îndoială un război pe viață și pe 
moarte împotriva lui Dumnezeu și a tuturor lucrărilor Lui. Nihilismul revoluționar stă împotriva lui Dumnezeu în 
mod irevocabil și explicit, dar nihilismul filosofic și existențialist este la fel de contrar lui Dumnezeu ( deși poate nu 
tot timpul la fel de evident), prin faptul că presupune că viața modernă trebuie să continue de acum încolo fără 
Dumnezeu.  

În rândul tinerilor, această ideologie a nimicului apare prin condiționarea neînfrânării poftelor trupești și prin 
distragerea permanentă de la ceea ce este esențial în viața lor. Astăzi trăim haluciant și fără nicio perspectivă, fără 
nicio țintă, ci doar ca să mai treacă timpul pentru a ne desfăta de plăceri lumești și trecătoare. Afirmațiile scriito-
rului Alex Ștefănescu arată și mai limpede unde am ajuns zicând că „Noi, oamenii, am inventat, ca ființe culturale, 
necesități pe care nu le aveam din naștere (cum ar fi fumatul, ce plăcere să tragi un fum de trabuc…) și, în același 
timp, le-am intensificat, le-am complicat, le-am deviat pe cele ancestrale până la a le face de nerecunoscut. Ființa 
umană ar trebui definită nu ca un animal politic, ci ca un animal hedonist. Omul e un animal hedonist.”4

Toate bucuriile tinereții au devenit resursa pe baza căreia plăcerea ( sau altfel spus pofta sau desfătarea) a început 
să conteste toate celelalte dimensiuni ale tânărului: relația cu semenii, munca etc. Pofta și desfrâul care se realizează 
prin intermediul distracției deloc inocente a zilelor noastre devine drogul care îl însingurează pe om, îl face tot mai 
dependent de materiile care-i procură plăcerea, îl face mai individualist și mai egoist. Prin distracție, azi tânărului i 
se anulează toate sensurile care-i dădeau împlinirea în lume și îl face prizonier clipei. Scopul distracției este de a-i 
lăsa omului accesul numai la plăcere (poftă), o poftă consumată de unul singur, de multe ori în fața televizorului 
sau calculatorului. Prizonieri într-o măsură tot mai mare direcției de a te distra cu orice preț5, lipsiți de orice obiectiv 
care să le dea sens vieții, tinerii noii generații sunt tot mai predispuși depresiei și tristeții. Este paradoxal faptul că 
în consumul de sine, (unde produsul a devenit însuși omul, care trebuie consumat) cum este cultura distracției, 
a spectacolului și a consumului, un mare procent al lumii dezvoltate economic suferă de depresie și o mai mare 
parte, de tristețe cronică.

Lupta pe care o are de dat astăzi tânărul cu duhurile răutății acestui veac este foarte inegală și există un risc 
foarte mare ( încă neconștientizat la dimensiunea reală) ca tinerii să fie zdrobiți ( lăuntric și sufletește în primul 
rând) dacă nu sunt ajutați de cei ce au trecut deja prin tăvălugul vieții și au ieșit biruitori. Ne arată calea de urmat 
Sfântul Apostol Pavel  când spune „de aţi avea zeci de mii de învăţători în Hristos, totuși nu aveţi mulţi părinţi.” 
Pământul nostru românesc încă mai are părinți purtători de duh pe care noi trebuie să-i cercetăm, pentru că părinții 
duhovnicești ne nasc, fie că suntem tineri sau tineri mai de demult.  

În contextul acestor mari provocări contemporane, declararea anului 2016 ca Anul omagial al educaţiei religi-
oase a tineretului creştin ortodox este binevenită și chiar necesară. Avem nădejdea că acțiunile ce vor fi întreprinse 
vor stimula lucrarea în rândul tinerilor și vor sprijini cum se cuvine, dând un suflu proaspăt asociaților studențești 
creștin-ortodoxe din întreaga țară, care de-a lungul celor 26 de ani de lucrare misionară au atras multe suflete către 
Viața care este Hristos Domnul nostru.

3  Ieromonah Serafim Rose, Nihilismul: Rădăcina Revoluției în epoca modernă,  Editura Sophia, București, 2013, pag.94
4  http://www.psychologies.ro/cunoaste-te-2/dezvoltare-personala-cunoaste-te-2/alex-stefanescu-omul-este-un-animal-

hedonist-514489
5  Revista Familia Ortodoxă  nr. 2/2016, p. 5
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A venit Bunavestire
Și-a adus o mare știre
Înainte de april 
De la îngerul Gavriil

Că din cetatea Nazaret
Se va naște omul drept
Din fecioara Maria
I-a zis îngerul intrând la ea

Fiind trimis de Dumnezeu
Să ai în pântecele tău
Pe cel sfânt
Pe acest pământ
Mântuire aducând

De aceea Domnul a trimis
Pe înger la Maria în vis
Și vei naște un fiu i-a zis
Și cu numele Iisus

Dar Maria se întreba
Cum se poate așa ceva
Că eu nu știu de bărbat
Și îngerul lângă ea s-a așezat

Tu Marie nu te teme
Că vestea prin înger vine
Dumnezeu a rânduit
Și în pântece ai primit
Pe cel unic pe pământ
Toată împărăția Lui va fi
Și pe toți ne va iubi.

 PETRU IOSIF TOMA

- Bunavestire -

O rugă se-nalță spre cerul curat,
Suind spre celeste-nălțimi
Și clopote cântă în vers cadențat
Un imn de mărire solemn, avântat,
Pe aripi de îngeri în slavă purtat,
În numele Sfintei Treimi.

E rostul veciei în Tatăl Ceresc,
Înalt Ziditorul a toate,
La voia Lui, veacuri în șir se-mplinesc,
Lumina se naște, pustiuri rodesc,
Măriri se înalță și glorii pălesc,
El vede și știe și poate.

Stă-n dreapta Sa Fiul, Iisus Dumnezeu,
Păstorul ce turma-și adapă.
El vindecă, iartă și-alină mereu,
Spre jertfă străbate Calvarul cel greu,
Drum neted e marea sub umbletul Său
Și Lazăr se scoală din groapă.

Și Duhul Ceresc, de la Tatăl solie,
Coboară deplin pe pământ,
Dând minții lumină, făpturii tărie,
Fiind pretutindeni, veghind în vecie,
Ca viața clădită-n iubire să fie
Sub pavăza Duhului Sfânt.

Pe sacre altare e crucea-n lumină
Ca semn vestitor spre mulțimi.
E Tatăl și Fiul în pacea divină
Și Duhul cel Sfânt spre trăire deplină
Și fruntea se pleacă și gândul se-nchină
În numele Sfintei Treimi.

MARIA ANIA

- În numele 

Sfintei Treimi -    

- Dacă... -
Dacă umerii poartă povară,
Dacă brațul greu îl știe,
Dacă viața trece-amară
Și totuși inima-i vie,
Adună speranțe în piept – 
Ești încă puternic și drept.

Dacă ochi lacrimi adună, 
Dacă trupu-i veșnic robit,
Dacă porți în cuget furtună

Și totuși ești fericit,
Adună credință de sus – 
Ești om sub crucea de dus.

Dacă fruntea ninge dureri,
Dacă zâmbetul sângeră stins,
Dacă’nduri urgii și tăceri
Și totuși ești neatins,
Adună speranță, credință și dor – 
Ești om între oameni și nemuritor.

 Dr. TEONA SCOPOS
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- La Praznicul Bunei Vestiri- 
Dumnezeu întru a Sa dreptate
Astăzi voit-a face dreptate
Și hotărâre a luat
Pe arhanghelul Gavriil l-a delegat
La Nazaret să pornească
Și la Fecioara Maria să se oprească,
Apoi așa să spună,
Ți-aduc vestea-cea bună
Din cer de la Dumnezeu
Al Cărui sol sunt eu
Și așa îți zic ţie
Bucură-te Marie,
Care bucurie
La toată lumea să fie
Și la cea cerească
Și la cea pământească.
Căci ceea ce este va dăinui

Și un nou lucru se va dărui.
Că așa vrea Tatăl cel ceresc
Să mântuiască neamul omenesc.
Drept aceea Sfântă Fecioară Maria
Ție nu ți se va strica fecioria
După ce vei naște fiu
Pe Dumnezeu Cel viu
De aceea vei fi numită mereu
Maica lui Dumnezeu,
Împărăteasă cerească vei fi
Și pe oameni îi vei ocroti
Cu rugăciuni neîncetate
Să ne ierte de păcate
Dumnezeu Cel iubitor
Și al nostru Mântuitor.
De aceea astăzi îți spunem ţie
Bucură-te Sfântă Fecioară Marie.

 Protosinghel MIHAIL DUMA

- De-ar fi să treci- 
de-ar fi să treci,

cer întreg
peste furtuni și ape,

aproape ca Iisus,
 

câte-aș avea să-ţi spun
dincolo de cuvânt

în loc de rămas bun...  

  doar atât,
cale de multe vieţi,

 
      aș vrea să înţeleg

cine eram
înainte de a ne ști

în grădina Ghetsimani;

sensibilul va dăinui,
iar inteligibilul, 

nepotrivnic în gând,

 invocând stilul gotic,
ascunsa entitate
în tainic ipostas,
adâncului de sus

ar fi să-i poarte 
două edificii

în plan nespus,

doar atât,
cale de o moarte;

și așa
ne-ar regăsi

îngerii luminii
în plan conjunctural 

caracteristic,
în timp ce munţii cei veșnici
   ar odrăsli ucenici identici...

 
și totuși

 când va fi să pleci,
cred c-o să-ţi spun

 „rămas bun”,

doar atât,
în plan real.

LUMINIȚA IRINA NICULESCU
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PRECIZĂRI ALE SfâNTULUI SINOD AL BISERICII 
ORTODOxE ROMâNE 

PRIVIND ANUL ELECTORAL 2016
În perspectiva alegerilor locale şi 

legislative din anul 2016, din dorinţa 
de a face cât mai clară atitudinea Bise-
ricii Ortodoxe Române  faţă de viaţa 
politică şi campaniile electorale, 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române face următoarele precizări:

În calitate de cetăţean şi de părinte 
duhovnicesc al tuturor enoriaşilor săi, 
indiferent de orientarea lor politică, 
preotul are libertatea, binecuvântarea 
şi îndatorirea de a participa la viaţa 
cetăţii, sprijinind activităţile menite 
să promoveze binele comun. În 
vederea respectării opţiunilor politice 
ale credincioşilor săi, preotul are 
obligaţia de a păstra neutralitatea în 
timpul campaniilor electorale, atât în 
declaraţiile publice, cât şi în activitatea 
practică faţă de problemele cu 
caracter politic. Opţiunea politică a 

preotului va fi exprimată doar prin votul personal secret.
În conformitate cu Sfintele Canoane, arhiereului, preotului, diaconului, monahului şi monahiei din Biserica Ortodoxă 

Română le este interzis să facă politică partinică, să fie membri ai unui partid politic, să candideze la alegerile parla-
mentare sau locale,  să participe la campanii electorale şi să ocupe funcţii de demnitar/înalt funcţionar public la nivel 
central sau local.

Clericul sau monahul care se implică în politică în calitate de membru sau de candidat al unui partid încalcă legă-
mântul depus la hirotonie, hotărârile Sfântului Sinod și regulamentele bisericești, caz în care va trebui să aleagă între 
cariera politică și misiunea clericală/viaţa monahală. Abaterile de acest fel vor fi judecate în Consistoriile eparhiale.

Totuși, Sfântul Sinod, aplicând principiul iconomiei (dispensă),  în vederea împlinirii misiunii sociale la care sunt 
chemaţi clericii în viaţa comunităţilor pe care le păstoresc, a aprobat ca, în situaţii excepţionale, preoţii şi diaconiisă 
candideze, însă doar ca independenţi şi doar pentru calitatea deconsilier local şi consilier judeţean în România 
cu aprobarea scrisă a ierarhilor lor.

În acest caz, preoţii şi diaconii care au obţinut, în mod excepţional, aprobarea bisericească de a candida pentru 
a deveni membri în consiliul local sau consiliul judeţean vor fi suspendaţi de la slujirea liturgică pe întreaga perioadă 
a campaniei electorale (pentru evitarea oricăror suspiciuni referitoare la folosirea de mijloace pastorale în campania 
electorală), vor adopta în timpul campaniei electorale un comportament adecvat demnităţii preoţeşti, vor respecta 
legislaţia în vigoare privind campaniile electorale şi alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi nu vor 
folosi în scopuri electorale lăcaşurile de cult.

Sfântul Sinod reînnoiește apelul său către liderii partidelor politice din România de a nu permite recrutarea de 
membri din rândurile clerului și nici folosirea în scopuri politice a persoanelor, spaţiilor, slujbelor și însemnelor 
bisericești.

Sfântul Sinod reamintește faptul că Biserica Ortodoxă Română nu susţine vreun partid politic sau vreo ideologie 
politică, însă îndeamnă pe toţi cetăţenii să-i aleagă pe acei candidaţi care arată credinţă în Dumnezeu și responsa-
bilitate faţă de comunitate, apără și susţin demnitatea vieţii umane, a familiei tradiţionale și promovează educaţia 
școlară integrală care îmbină cunoașterea intelectuală cu formarea morală și spirituală.

SECRETARIATUL SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
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ACTUALITATEA BISERICEASCĂ
Vizite pastorale și slujiri arhierești

În Duminica a treia din Sfân-
tul și Marele Post al Paștilor – 
3 aprilie – numită și a Sfintei 
Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte 
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și 
Mitropolitul Banatului, a partici-
pat la Dumnezeiasca Liturghie a 
Sfântului Vasile cel Mare în bise-
rica „Pogorârea Duhului Sfânt” a 
Parohiei Lugoj III, din Protopopi-
atul Lugoj. Aici, Înaltpreasfinția Sa 
a fost întâmpinat de un sobor de 
preoți în frunte cu părintele paroh 
Caius Capotescu și de un număr 
impresionant de credincioși lugo-
jeni. După Sfânta Liturghie, Chiri-
arhul eparhiei a rostit un cuvânt 
de învățătură, în care a vorbit des-
pre semnificațiile duhovnicești ale 
Sfintei Cruci, despre lepădarea de 

sine, precum și despre importanța taumaturgică și soteriologică a urmării lui Hristos.
În continuare Înaltpreasfinția Sa, împreună cu soborul de preoți, a sfințit o troiță aflată în proximitatea 

bisericii parohiale.

*
Tot în Duminica a treia din Post, 

sute de credincioși au venit la Cate-
drala mitropolitană din Timișoara, 
pentru a participa la Sfânta Litur-
ghie, oficiată de Preasfințitul Părinte 
Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Timișoarei. Ierar-
hul a slujit împreună cu părintele 
Zaharia Zaharou de la Mănăstirea 
„Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, 
Marea Britanie, care a și ținut un 
cuvânt de învățătură. După slujbă, 
Preasfinția Sa a oferit părintelui 
Zaharia o icoană cu Sfântul Ierarh 
Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul 
Banatului. 

*
În Duminica a patra din Sfântul și Marele Post – 10 aprilie - Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei 

și Mitropolitul Banatului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor parohiei Timișoara Zona Pârvan, participând la 
Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare. La slujbă au participat credincioși și studenți. Răspunsurile 
liturgice au fost date de către grupul studenților din parohie. După Sfânta Liturghie, Chiriarhul a rostit un bogat 
cuvânt de învățătură, în care a evidențiat înțelesurile duhovnicești ale pericopei evanghelice din Duminica a 4-a 
a Postului Mare, ce relatează despre vindecarea fiului lunatic.
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*
În Duminica a cincea din Postul cel 

Mare – 17 aprilie – Înaltpreasfințitul 
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei 
și Mitropolitul Banatului, a partici-
pat la Sfânta Liturghie la Mănăstirea 
Timișeni-Șag, prilej cu care a sfințit 
și o troiță de lemn aflată la intrarea 
în incinta mănăstirii.  Sfânta Litur-
ghie a fost săvârșită de un ales sobor 
de preoți și diaconi în frunte cu pr. 
Marius Florescu, redactor la Centrul 
eparhial. 

Îndată după cuvântul rostit s-a 
mers la troița cea nouă, unde a 
avut loc slujba de sfințire oficiată 
de Înaltpreasfinția Sa. În continuare 
s-a desfășurat un scurt moment de 
rugăciune și de închinare și la crucea 
eroilor martiri din decembrie 1989 
aflată în curtea exterioară a mănăs-
tirii, cruce, care mai mulți ani a stat 

chiar în fața catedralei mitropolitane, până la construirea noului monument.

*
În ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe – sâmbătă 23 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepi-

scopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a participat la Sfânta Liturghie, în capela cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie 
Tesviteanul” a Parohiei Sânandrei Colonie. Slujba a fost oficiată de părintele Mircea Szilagyi, protopopul Protoieriei 
Timișoara II și de părintele paroh Teodor Cocan, în prezența autorităților locale și a unui număr mare de credincioși, 
care, la momentul cuvenit, s-au împărtășit cu Sfintele Taine. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic 
„Theosis”, condus de dr. Alexandru Dan Adam. 

După Dumnezeiasca Liturghie, 
Părintele Mitropolit Ioan, împreună 
cu soborul preoților și cu o mulțime 
de credincioși, a mers în procesi-
une până la noua biserică a paro-
hiei, pentru a binecuvânta lucrările 
efectuate la acest lăcaș de cult. La 
finalul slujbei de binecuvântare, 
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a ros-
tit un cuvânt de învățătură, în cadrul 
căruia a evocat exemplul de mărturi-
sire și dăruire, pe care mucenicul lui 
Hristos, Gheorghe, ni-l pune înainte, 
atât prin viaţa sa jertfelnică, cât și 
prin credinţa sa statornică.

La final, părintele paroh Teodor 
Cocan a mulțumit Înaltpreasfințitului 
Părinte Mitropolit Ioan, atât pentru 
bucuria adusă credincioșilor cu 
prilejul oficierii slujbei de binecu-
vântare a noului lăcaș de cult, cât și 
pentru duhovnicescul cuvânt de învățătură.
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*
Mii de credincioși timișoreni au venit, în 

Duminica Intrării Domnului în Ierusalim – 
24 aprilie, la Catedrala mitropolitană „Sfinții 
Trei Ierarhi” din Timișoara, pentru a parti-
cipa la Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului 
Ioan Gură de Aur. Slujba a fost săvârșită de 
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul 
Timișoarei și Mitropolitul Banatului, înconjurat 
de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsu-
rile liturgice au fost date de Corul Catedralei, 
dirijat de pr. Dan Dragomir. După Sfânta Litur-
ghie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a adresat 
un cuvânt de învățătură, în care a evidențiat 
înțelesurile duhovnicești ale praznicului.

*
Joi 28 aprilie, în toate Bisericile Ortodoxe, s-a săvârșit Denia din Sfânta și Marea Vineri, numită și Denia celor 

12 Evanghelii.  Și la Catedrala mitropolitană din 
Timișoara, sute de credincioși timișoreni au par-
ticipat la slujba Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri, 
oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, 
Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatu-
lui, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La 
final Chiriarhul a rostit un cuvânt de învățătură. 

Potrivit tradiției liturgice, în Sfânta și Marea 
Vineri, la Catedrala mitropolitană din Timișoara, 
un sobor de preoți și diaconi a săvârșit, în 
prezența unui număr mare de credincioși, 
slujba Vecerniei punerii în mormânt, în cadrul 
căreia se scoate în mijlocul bisericii Sfân-
tul Epitaf.  Sfânta slujbă rememorează eve-
nimentele mântuitoare din Sfânta Zi de Vineri, petrecute la Ierusalim, când Iosif din Arimateia a cobo-
rât Trupul Domnului de pe Cruce, îngropându-l într-un mormânt nou, peste ușa căruia a prăvălit o piatră. 

*
Vineri 29 aprilie, la orele serii, sute de timișoreni au venit la Catedrala din Timișoara, pentru a participa la Slujba 

Deniei Prohodului Domnului. Sfânta slujbă a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul 
Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoţi și diaconi.

Credincioșii au înălţat rugăciuni și au cântat antifonic Prohodul Domnului în jurul Sfântului Epitaf, împreună cu 
întreg soborul slujitorilor, închipuind, tainic, pe cei 
care, cu evlavie, L-au coborât pe Mântuitorul Hristos 
de pe Cruce și L-au așezat în mormânt.

La sfârșitul Doxologiei, a avut loc tradiţionala 
procesiune în jurul Catedralei mitropolitane, care 
simbolizează ducerea către mormânt a Mântuito-
rului. După procesiune, toţi credincioșii prezenţi au 
intrat în sfântul locaș, trecând pe sub Sfântul Epitaf. 
Apoi, Sfântul Epitaf a fost reașezat în Mormânt, cân-
tându-se troparul „Iosif cel cu bun chip…”. La fina-
lul deniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan 
a adresat un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia 
a reliefat contextul evenimentelor petrecute în cea 
mai tulburătoare zi din istoria omenirii.
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Pelerinajul Foriilor la Timișoara
Sâmbătă, 23 aprilie seara s-a 

organizat la TImișoara îndătinatul 
pelerinaj al Floriilor. Credincioșii 
care au luat parte la procesiune au 
pornit din locații diferite și la trei ore 
diferite. La acest pelerinaj au partici-
pat grupuri de tineri și de credincioși 
din parohiile timișorene, precum și 
reprezentanţi ai Asociaţiei Studenţi-
lor Creștini Ortodocși.

Cele trei grupuri de pelerini au 
fost întâmpinate la Catedrala mitro-
politană de Înaltpreasfințitul Părinte 
Ioan, Mitropolitul Banatului, care i-a 
binecuvântat pe cei prezenți și i-a 
îndemnat să rămână în continuare 
la slujba Vecerniei cu Litie, ce a fost 
oficiată de către Preasfințitul Părinte 
Paisie Lugojanul, împreună cu un 

sobor de preoți și diaconi.  Răspunsurile liturgice au fost date de către Corul bizantin al Facultății de Teologie din 
Timișoara, condus de către diac. dr. Ion Alexandru Ardereanu. 

Olimpiada Națională de Religie la Timișoara

În perioada 18-22 aprilie s-a desfășurat la Timișoara Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă, clasele VII-XII. 
Deschiderea oficială a debutat la Catedrala mitropolitană din Timișoara printr-o rugăciune de Te Deum și slujba 
Acatist a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, care a adresat 
un cuvânt de bun venit, de apreciere și de încurajare elevilor prezenți. „Este o bucurie pentru cetatea Timișoarei, 
că elevi din toate județele țării, întâi de 
toate, au venit să se roage la catedrala 
din Timișoara, unde se află moaștele 
Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, și 
i-am declarat pe toți acești tineri, ucenici 
ai Sfântului Iosif. Bucuria noastră a fost 
mare, pentru că am văzut, că au venit și 
elevi de la liceele militare, ceea ce ne dă 
garanția că oștirea română, va rămâne 
pe mai departe creștină, și va păzi și va 
apăra acest pământ creștin românesc, 
moștenit de la strămoșii noștrii” a spus 
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan. De ase-
menea, au luat cuvântul Cătălin Pâslaru, 
Inspector Școlar General în Ministerul 
Educației Naționale și Romeo Moșoiu, 
consilier în cadrul aceluiași minister, prof. 
Aura Daniela Danielescu, Inspector Școlar General ISJ Timiș, prof. Daniela Buzatu, Inspector de Religie ș.a. 

Vineri, 22 aprilie, în sala de concerte „Mihai Perian”, din cadrul Colegiului Național de Artă „Ion Vidu” din Timișoara, a 
avut loc festivitatea de premiere a elevilor participanți la Olimpiada de Religie Ortodoxă, etapa națională, desfășurată 
în perioada 18-22 aprilie în orașul de pe Bega. La festivitatea de premiere au participat 250 de elevi din clasele VII-
XII, împreună cu profesorii însoțitori din cele 41 de județe ale țării. În urma susținerii probei scrise, au fost obținute 
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patru note de 10 (zece). În cadrul festivității de premiere au fost acordate 18 premii, 26 mențini și numeroase 
premii speciale. 

Clasa a VII-a: 
Premiul I (10)– Antonia Adelina Avram, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”, Maieru, jud. Bistrița-Năsăud
Premiul II (9.80)– Maria Pelaghia Panțiru, Colegiul Național Iași
Premiul III (9.70)– Teodora Agavriloae, Liceul „Ștefan cel Mare” Codăiești, jud. Vaslui.
Clasa a VIII-a:
Premiul I (10)– Ștefania Florentina Sîrbu, Școala Gimnazială Dărmănești, jud. Dâmbovița
Premiul II (9.90)– Maria Alexandra Iancu, Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu Cornu”, jud. Prahova
Premiul III (9.80)– Daniela Gabriela Niculae, Școala Gimnazială Nr. 1, Popești, jud. Giurgiu
Clasa a IX-a:

Premiul I (9.70)– Andreea 
Elena Farcaș, Colegiul Național 
„Gib Mihăescu”, Drăgășani, jud. 
Vâlcea

Premiul II (9.50)– Mihaela 
Loredana Ignat, Colegiul Național 
„Nicu Gane”, Fălticeni, jud. Suceava

Premiul III (9.30)– Giorgiana 
Huțuleac, Colegiul Național „Gh. 
Roșca Codreanu”, Bârlad, jud. 
Vaslui

Clasa a X-a:
Premiul I (10)– Ștefana Maria 

Pașca, Colegiul Național „Silvania”, 
Zalău, jud. Sălaj

Premiul II (9.80)– Ana Maria 
Oaida, Colegiul Național „Dece-
bal”, Deva, jud. Hunedoara

Premiul III (9.60)– Mihaela 
Gălean, Colegiul Național „M. 

Eminescu”, Botoșani
Clasa a XI-a:
Premiul I (10)– Maria Grumeza, Colegiul Național „M. Eminescu”, Suceava
Premiul II (9.90)– Alexandra Teodora Concită, Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu”, Bârlad, jud. Vaslui
Premiul III (9.80)- Ioana Argatu, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia
Clasa a XII-a:
Premiul I (9.90) – Diana Prahanca, Colegiul Național „Octavian Goga”, Marghita, jud. Bihor
Premiul II (9.60)– Nicolae Fernando Zancu, Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov
Premiul III (9.50)– Alexandra Braha, Colegiul Național „Costache Negri”, Galați
Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă, clasele VII-XII, a fost organizată de Ministerul Educației Naționale 

și Cercetării Științifice și Inspectoratul Școlar Județean Timiș, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, al Primăriei 
Municipiului Timișoara și a altor parteneri educaționali – Mitropolia Banatului și Universitatea de Vest din Timișoara.

Conferință internațională la Timișoara

În perioada 25-28 aprilie a avut loc la Timișoara conferința „Diaspora în cercetarea științifică și învățământul 
superior din România – Diaspora și prietenii săi”, eveniment aflat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Luni, 25 aprilie, la Opera Națională Română din Timișoara, a avut loc deschiderea oficială a conferinței, urmată 
de un eveniment de networking. La deschiderea oficială au fost prezenți Klaus Iohannis, Președintele României, 
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, Preasfințitul Părinte Paisie Lugo-
janul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, Adrian Curaj, Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, 
rectori ai universităților timișorene, cercetători, profesori și un număr mare de studenți.
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Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a atras 
atenția asupra faptului că țările din Estul 
Europei exportă cea mai importantă 
materie pe care o are civilizația și anume 
materia cenușie a omului. În acest sens, 
Înaltpreasfinția Sa a propus ca țara noastră 
să primească o compensație în bani, pentru 
fiecare român bine pregătit care pleacă în 
Occident, cu ajutorul cărora să fie moder-
nizate, în special, școlile. „Am vorbit cu mai 
mulți europarlamentari din România, cărora 
le-am propus să discute cu europarlamentari 
din țările baltice și Polonia, să facem front 
comun pentru a cere Consiliului Europei o 
compensație morală, dublată de una finan-
ciară. Se pare că, în 2014 – 2015, exportul 
României s-a ridicat la suma de 50 miliarde 
de euro, însă nimeni nu a calculat, până 
acum, valoarea exportului de intelectuali-
tate din România spre Occident. Nu vrem 
să ne aducem aminte de vremuri de odini-
oară, când un neamț era vândut pe câteva 
mii de mărci, dar, totuși, cred că s-ar cuveni 
ca țara noastră să primească o compensație 

în bani, pentru dotarea laboratoarelor universităților. Un student român bine pregătit care pleacă în Occident, va 
fi un câștig pentru Occident; dacă rămâne în țară, va fi un câștig pentru țară”, a precizat Mitropolitul Banatului.

Congresul internațional de istorie a presei la Timişoara

În ziua de 15 aprilie în 
Aula Academiei Române – 
Filiala Timișoara, a avut loc 
deschiderea Congresului 
Internațional de Istorie a Pre-
sei, ediția a IX – a, cu tema: 
„Tradiții ale presei științifice”. 

Congresul a fost organi-
zat de Asociația Română de 
Istorie a Presei, în colaborare 
cu Academia Română – Fili-
ala Timișoara, Institutul de 
studii banatice „Titu Maio-
rescu”, Societatea Enciclope-
dică a Banatului, Institutul de 
Cultură al Românilor din Voi-
vodina (Serbia) și Mitropolia 
Banatului.

Conferința inaugurală a 
fost susținută de acad. Eugen 
Simion, Președintele Secției de Filologie și Literatură a Academiei Române și director al Institutului de Istorie și 
Teorie Literară „George Călinescu” din București, având ca temă „Condiția presei scrise azi”. Tot atunci a susținut o 
expunere și Înaltpreasfințitul Mitropolit Ioan al Banatului,cu tema: Presa bisericească, punct de convergență între 
religie şi ştiință, pe care o vom publica în numărul următor al Învierii. 
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Binecuvântare de cruci la parohia Timișoara Zona Steaua
Vineri 15 aprilie, Parohia Timișoara – Zona Steaua a primit vizita Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul 

Timișoarei și Mitropolitul 
Banatului, pentru a bine-
cuvânta și sfinți crucile ce 
urmează a fi puse pe cele 
două turle ale bisericii cu 
hramul „Nașterea Maicii 
Domnului”. 

În prezența numeroșilor 
credincioși și împreună cu 
un sobor de preoți, con-
dus de părintele vicar Ionel 
Popescu, Înaltpreasfințitul 
Părinte Mitropolit Ioan a 
sfințit cele două cruci, după 
care a rostit un cuvânt de 
învățătură.

La final, părintele paroh 
Ioan Mezinca a mulțumit 
Înaltpreasfințitului Părinte 
Ioan, atât pentru bucuria 
adusă enoriașilor parohiei 
cu prilejul acestui popas 
duhovnicesc în mijlocul lor, 
cât și pentru duhovnicescul 
cuvânt de învățătură.

Conferința Părintelui Constantin Necula la Timișoara
În cadrul programului de comunicări prepascale, organizate de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, împreună cu 

Arhiepiscopia Timișoarei și 
Asociaţia Studenţilor Creș-
tini Ortodocși, Filiala Timi-
șoara, a avut loc, miercuri, 
6 aprilie, în Sala „Capitol” 
a Filarmonicii Banatul, 
conferința „Creștini de 
ocazie”, susținută de părin-
tele conf. dr. Constantin 
Necula, de la Facultatea de 
Teologie Andrei Șaguna 
din Sibiu. La eveniment 
au participat Preasfințitul 
Părinte Paisie Lugojanul, 
Episcop-vicar al Arhiepi-
scopiei Timișoarei, părin-
tele cons. Sorin Lungoci, 
de la Sectorul învățământ 
și activități cu tineretul, 
împreună cu sute de 
credincioși timișoreni. 
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Comuniunea preoților din Protopopiatul Timișoara II

Vineri 22 aprilie preoții 
din cadrul Protopopiatu-
lui Timișoara II s-au întru-
nit pentru a sluji împreună 
Sf. Liturghie a Darurilor 
mai înainte sfințite, pentru 
spovedanie și comuniune 
euharistică. Câțiva preoți 
în vârstă au fost rânduiți ca 
și duhovnici, și au spovedit 
pe preoții mai tineri, iar din 
timp a fost rânduit un sobor 
de preoți slujitori, care a 
săvârșit Sfânta Liturghie. La 
momentul potrivit preoții 
s-au împărtășit cu Trupul și 
Sângele Domnului.

Pelerinaj cu tinerii din parohia Mâtnicu Mic

Tinerii Parohiei Mâtnicu Mic au avut 
bucuria de a participa la mijlocul lunii 
aprilie, la un pelerinaj, ce a avut drept 
scop îmbogățirea stării sufletești, pre-
cum și dobândirea unor noi cunoștințe 
religioase, geografice și istorice. Primul 
obiectiv al călătoriei a fost atins la Deva, 
unde s-a vizitat Cetatea Devei, consi-
derată una dintre cele mai importante 
fortificaţii medievale din Transilvania. 
Tot în acest oraș a fost vizitată și Cate-
drala episcopală, ce îl are ocrotitor pe 
Sfântul Ierarh Nicolae. Călătoria a con-
tinuat cu vizitarea Castelului Huniazi-
lor din Hunedoara, unul din cele mai 
importante monumente de arhitectură 
gotică din România. Acest castel este cea mai mare construcție medievală cu dublă funcționalitate (civilă și militară) 
din România. Următorul popas s-a concretizat prin vizitarea Bisericii Sfântul Nicolae din Densuș, cea mai veche 
biserică din Romania în care se mai țin slujbe. 

Un alt obiectiv istoric a fost vizitarea Sarmisegetuzei Regia, capitala și cel mai important centru militar, religios și 
politic al statului dac înainte de războaiele cu Imperiul Roman. A fost nucleul unui sistem defensiv strategic format 
din șase fortărețe dacice din Munții Orăștiei, folosit de Decebal pentru apărare contra cuceririi romane.

O oază de liniște sufletească a fost întâlnită la Schitul Poiana Mărului, situat într-un peisaj de poveste, unde 
călătorii s-au putut reculege și au putut medita. Mirosul îmbietor al pădurii, cântecul păsărilor și vorba duioasă a 
gazdelor au constituit motive suficiente pentru a promite și o altă revenire în acest colț de rai.

Pelerinajul a continuat cu vizitarea Catedralei episcopale din Caransebeș cu hramurile ,,Învierea Domnului” și 
,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, unde pelerinii au primit informații cu privire la istoricul acesteia și a Episcopiei 
vizitate, putându-se închina la o parte din moaștele Sfântului Ierarh Iosif Cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Andrei 
Șaguna. A urmat un scurt tur al orașului, cu scopul de a primi câteva date istorice ce privesc renumita cetate a 
Banatului de Munte.
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Concurs de pictură la Școala Antim Ivireanul

Școala Gimnazială “Sf. Antim 
Ivireanul” în parteneriat cu Arhi-
episcopia Timișoarei a organizat 
concursul de pictură pe sticlă: 
“Icoana – fereastra spre cer”, ediția 
a II-a, în cadrul programului Să 
şti mai multe, să fii mai bun!,în 20 
aprilie 2016, la sediul școlii. Au 
participat peste 90 de elevi (de la 
clasele pregătitoare până la clasa 
a VII-a) de la Școala Gimnazială “Sf. 
Antim Ivireanul”, Gimnazială nr. 25 
– Timișoara, Colegiul Tehnic “Ion 
Mincu” – Timișoara, Liceu Teoretic 
“Vlad Țepeș” – Timișoara, Școala 
Gimnazială Sânmihaiu Român, 
Școala Gimnazială Utvin (Sânmi-
haiu Român), Colegiul Național 
Bănățean – Timișoara, Școala Gim-
nazială nr. 27 – Timișoara și Școala 
Gimnazială “Take Ionescu” nr. 16.

Copiii au pictat pe sticlă icoana Sfântului Antim Ivireanul după un șablon pus la dispoziția participanților de 
către organizatori. În perioada de jurizare, elevii au participat la jocuri distractive susținute de studenți ai Facultății 
de Educație Fizică și Sport, Universitatea de Vest, Timișoara.

Premiile au fost asigurate de IHM Total Consult SRL, Arhiepiscopia Timișoarei și Școala Gimnazială “Sf. Antim 
Ivireanul”.

Comuniunea preoţilor din protopopiatul Sânnicolau Mare
Joi 7 aprilie preoţii protopopiatului Sânnicolau Mare și-au început ședinţa lunară de lucru cu Sfânta Liturghie a 

Darurilor Înainte Sfinţite, oficiată în biserica parohială „Nașterea Maicii Domnului” din Sânnicolau Mare de către preo-
tul Valentin Cazac de la parohia Bulgăruș, Liturghie în cadrul căreia toţi preoţii s-au împărtășit, după ce în prealabil,  s-a 
spovedit fiecare în parte.  Împărtăşania 
preoţilor protopopiatului nostru, 
ca şi comuniunea dragostei, prin 
împărtăşirea din acelaşi potir, în Postul 
Mare al Sfintelor Paşti, este o frumoasă 
tradiţie de la care nu se face excepţie.

Odată spovediţi și împărtășiţi, în 
sala de ședinţe a noului Oficiu Proto-
popesc din str. Calea lui Traian nr.15A, 
preoţii au luat atitudine împotriva 
preoţilor caterisiţi care oficiază Sfin-
tele Taine sau alte ierurgii, cerând 
Centrului Eparhial ca aceștia să fie 
sancţionaţi potrivit legii. Totodată au 
discutat pe tema personalităţilor din 
fiecare parohie în parte, cu făgăduinţa 
că vor întocmi materialele corespun-
zătoare în vederea realizării de către 
Eparhie a unui volum dedicat personalităţilor de la parohii și mănăstiri care a marcat viaţa bisericească de-a lungul 
timpului.
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Popas arhieresc la Sânpetru Mare

Duminica V-a din Postul Paștilor – 17 aprilie –  a fost pentru credincioșii parohiei din Sânpetru Mare o zi cu 
încărcătură duhovnicească deosebită. După Sfânta Liturghie, la care, pe lângă preotul paroh Ștefan Dumitrescu a 
slujit și arhidiaconul Gheorghe Băbuţ de la Biserica cu Lună din Oradea, începând cu orele 16 s-a săvârșit Sfântul 
Maslu de obște, Taină oficiată de către 11 preoţi între care și protopopul Sânnicolaului Mare, Gheorghe Sutac și la 
care au fost prezenţi peste 150 de credincioși.

Aceștia au trăit o aleasă bucurie 
sufletească, când, la un moment dat 
a poposit între ei, alăturându-li-se în 
rugăciune însuși Întâistătătorul Bise-
ricii Bănăţene, Înaltpreasfiţitul Părinte 
Mitropolit Ioan.

După ce a citit Evanghelia VI-a și 
a rostit ultima rugăciune, ceea ce a 
însemnat mult pentru toţi cei pre-
zenţi, care s-au arătat emoţionaţi 
până la lacrimi, Înaltul Ierarh a rostit și 
un ales și pătrunzător cuvânt de învă-
ţătură despre Taina Sfântului Maslu, 
insistând și asupra Tainei Pocăinţei, 
exemplificând în acest sens viaţa 
Cuvioasei Maria Egipteanca.

Felicitând apoi pe preotul paroh ca 
și pe enoriașii parohiei Sânpetru Mare 
și nu mai puţin pe cei din Adminis-
traţia Locală, și ei prezenţi la această 
Sfântă Taină, în frunte cu primarul Vio-

rel Popovici, pentru jertfelnicia și munca pe care o depun la înălţarea noii biserici, ajunsă la nivelul boltei, Înaltul 
Ierarh i-a impulsionat și i-a încurajat, asigurându-i că Dumnezeu la va răsplăti însutit pentru tot ceea ce ei fac spre 
împodobirea casei lui Dumnezeu.

Îndată, după oficierea Sfintei Taine, Înaltul Ierarh a mers cu preoţii, Administraţia Locală şi cu cei ce lucrează 
la înălţarea sfintei biserici, la biserica în construcţie, aici muncitorii prezentându-i Înaltului Ierarh lucrările pe care 
urmează să le mai execute până de Sfintele Paşti. 

Simpozionul interjudețean„Sfântul Ierarh Iosif cel Nou – ocrotitorul Țării 

Banatului”
Vineri, 22 aprilie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul 

Banatului, la sala „Christiana”a Mănăstirii „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș”, a avut loc desfășurarea lucrărilor primei 
ediții a Simpozionului interjudețean „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou – ocrotitorul Țării Banatului” organizat de Școala 
Gimnazială „Anghel Saligny” din Banloc în parteneriat cu Mitropolia Banatului / Arhiepiscopia Timișoarei, Inspec-
toratul Școlar Județean Timiș, Primăria comunei Banloc, Mănăstirea Partoș, Parohia Ortodoxă Banloc, precum și 
cu alte multe instituții de învățământ din mai multe județe din țară (Caraș - Severin, Arad, Bihor, Harghita, Argeș, 
Sibiu, Olt, Constanța). 

Evenimentul se înscrie pe linia unor ample manifestări care sunt organizate în acest an în Eparhia noastră cu prile-
jul aniversării a 360 de ani de la nașterea în Cer a Sfântului Ierarh ocrotitor al Banatului și a 60 de ani de la canonizarea 
sa. Un număr remarcabil de dascăli coordonați de doamnele profesoare Claudia Bilanin și Ecaterina Vasilica Chiu 
de la Școala din Banloc și-au dat mâna pentru buna reușită a proiectului, implicând și tineri talentați de la școli din 
diverse părți ale țării. Rezultatele au fost cu adevărat impresionante: 268 copii din 38 de școli și grădinițe au realizat 
un număr de 319 lucrări, 29 elevi au compus poezii, 35 cadre didactice au participat cu 27 de lucrări științifice, 8 
cadre didactice au realizat prezentări PPT, iar alte 11 au realizat 10 proiecte educaționale. Activitatea de pregătire a 
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contribuțiilor cadre didactice. 
O parte din lucrările realizate 
au fost expuse în expoziția 
„Minți luminate, mâini dibace” 
ce va funcționa pe toată 
durata sărbătorilor pascale 
în câteva din sălile Centrului 
social al Mănăstirii. Amintim 
de asemenea că toate lucră-
rile pregătite pentru acest 
simpozion au fost adunate și 
tipărite cu ajutorul Primăriei 
Banloc într-o revistă oma-
gială purtând același titlu cu 
simpozionul - „Sfântul Ierarh 
Iosif cel Nou – ocrotitorul Țării 
Banatului” - și care a fost ofe-
rită participanților la sosirea 
lor, dimpreună cu mapele de 
lucru.

  Programul zilei a început prin primirea invitațiilor în incinta Mănăstirii, închinarea la mormântul Sfântului Iosif 
cel Nou și săvârșirea unui Te-Deum în biserica mare. După o scurtă pauză participanții s-au reunit în sala Christi-
ana pentru derularea propriu zisă a programului. Acesta a debutat cu un cuvânt de bun venit adresat de Starețul 
Mănăstirii tuturor participanților, după care au luat cuvântul rând pe rând d-na Marinela Jurchița, directorul Școlii 
Banloc, dr. Cornel Toța, primarul comunei Banloc, d-nul Marcel Miclău director executiv AJOFM, d-l Varga Ștefan, 
primarul comunei Livezile, d-l Vasile Todi, președintele Uniunii jurnaliștilor din Banat, d-na Mihaela Raducea din 
partea Universității de Vest, părintele Ciprian Boșca, preot paroh Banloc. Câteva momente artistice susținute de elevi 
ai școlilor din Banloc, Deta, Livezile au făcut trecerea la următorul moment al întâlnirii când referatele pregătite din 
timp de profesorii vorbitori au fost susținute în cadrul celor două secțiuni care au lucrat în paralel: cea științifică și 
cea didactică. La încheierea prezentărilor, toți participanții s-au reunit în plen, moment în care a urmat festivitatea 
de premiere a lucrărilor copiilor pregătite pentru acest eveniment. Diplomele au fost înmânate de doamna director 
Marinela Jurchița, iar părintele stareț Varlaam a oferit organizatorilor și ostenitorilor medalii omagiale care amintesc 
de dubla comemorare din acest an  Sfântului Iosif cel Nou. Un mic recital de muzică clasică și o agapă pregătită de 
Mănăstire și Primărie au încununat frumosul program al acestei zile.

Participanții, organizatorii și evaluatorii Olimpiadei Naționale de Religie 

în vizită la Mănăstirea Partoș și la conacul de la Banloc
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Pentru participanți, ziua de miercuri, 20 aprilie, a fost o zi itinerantă ei vizitând la inițiativa și cu binecuvântarea 
Chiriarhului nostru câteva mănăstiri importante din Eparhie (Săraca, Partoș, Timișeni). La mănăstirea Partoș elevii 
participanți împreună cu dascălii lor - conduși de doamna inspector Daniela Buzatu și părintele consilier Sorin Lun-
goci - au fost întâmpinați de copii îmbrăcați în straie populare care le-au oferit icoane cu Sf. Iosif cel Nou și acatiste 
închinate acestuia. Oaspeții au vizitat apoi cele două biserici, s-au închinat la mormântul Sfântului Iosif cel Nou, au 
împărtăși impresii, au servit o gustare și, nu în ultimul rând, au aflat informații importante legate de istoria locului 
și viața Sfântului ierarh retras pentru ultimii ani ai vieții în această străveche Mănăstire. Programul a continuat la 
castelul din Banloc, unde profesorii și elevii au fost întâmpinați și salutați de doamna director al Școlii Gimnaziale 
Banloc Marinela Jurchița, iar apoi au ascultat în relatările părintelui stareț de la Partoș, Varlaam Almăjanu și ale 
domnului primar al Comunei, Cornel Toța, lucruri frumoase și esențiale atât despre clădire, aflată acum în propri-
etatea Arhiepiscopiei noastre și care demarează ample procese de restaurare, cât și despre ultimul ei proprietar, 
regina Elisabeta, fosta principesă a României și suverană a Greciei. Prânzul a fost servit prin organizarea Primăriei 
și a Mănăstirii în interiorul conacului, după care au urmat momente de plăcută recreere în parcul acestuia, parc în 
care se găsesc și specii unici de arbori și care încă păstrează în el din frumusețea trecutului. 

În următoarea zi, joi 21 aprilie, oaspeții colțului nostru de țară au fost membrii Comisiei Naționale de evaluare 
și organizare a Olimpiadei de Religie. Aceștia au vizitat pentru început conacul din Banloc după care au descins 
la Mănăstirea Partoș  unde, după prezentarea locului făcută de către părintele stareț, s-au închinat și s-au rugat 
la mormântul Sfântului , au vizitat Centrul Social „Sfântul Iosif”, precum și expoziția „minți luminate, mâini dibace” 
organizată cu ocazia Simpozionului interjudețean ” Sfântul Iosif cel Nou – ocrotitorul Țării Banatului” (22 aprilie) și 
care e găzduită în această perioadă în cadrul Centrului. Tot în această locație distinșii oaspeți au servit și masa de 
prânz și au primit daruri din partea Mănăstirii. 

 Activitate cu tinerii la Făget

În dimineața zilei de sâmbăta 16 aprilie în biserica parohiei Făget II cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” a 
fost săvârșită slujba Sfintei Liturghii de către preotul paroh Cristian Fărcaș împreună cu părintele Ioan Jurj de la 
parohia Făget I, slujbă la care au participat copiii și elevii de la  Liceul Teoretic Traian Vuia din Făget în cadrul orei de 

religie fiind îndrumați de profeso-
rii Mihaela-Erika Popovici și Marcel 
Lugojan, cărora s-au alăturat elevii 
de la centrul educațional Patriarh 
Miron Cristea din Făget coordonați 
de preotul Emanuel Gafița. 

Biserica și-a deschis porțile 
pentru a-i primi pe acești tineri, 
care în număr mare au venit 
să fie împreună la o altfel de 
activitate decât cele cotidiene. 
Fiind o întâlnire de suflet dedicată 
copiilor și tinerilor din orașul 
Făget și aflându-ne în perioada 
Postului Mare, cei prezenți și-au 
plecat genunchii în scaunul de 
spovedanie unde s-au mărturisit, 
iar mai apoi în cadrul  Sfintei  
Liturghii la chemarea preotului: 
“Cu frică de Dumnezeu cu credință 
și cu dragoste să vă apropiați”  au 
venit cu toții să primească Taina 
Sfintei Împărtășanii. 

Multă bucurie și folos duhov-
nicesc au avut acești tineri în urma prezenței lor în sfânta biserică, fapt remarcat la finalul întâlnirii de părintele 
protopop al  Făgetului Bujor Păcurar, care a subliniat faptul că în anul dedicat tinerilor și educației lor în Patriarhia 
Română, Biserica și-a sporit chemarea adresată acestora de a fi “mlădițe roditoare în via lui Hristos”.
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Cerc misionar la parohia Duboz-Cadăr

În duminica a patra din Postul Mare – 10 aprilie – s-a desfășurat cea de a patra întrunire pe grupe în cadrul 
cercurilor misionare a Protopopiatului Lugoj, în Parohia Duboz -Cadăr, la care a participat un număr foarte mare 
de credincioși. 

Fiind perioada Sfântului și Marelui Post, întrunirea a fost precedată de Sfânta Taină a maslului, oficiată de un sobor 
de nouă preoți, având ca protos pe Prea Onoratul Părinte Protopop Ioan Cerbu. Din sobor au făcut parte: preoții Ionuț 

Cristea – Parohia Duboz-Cadăr, 
Laurian Popa -  Parohia Nițchidorf, 
Răzvan Mateș- Parohia Blajova, 
Mircea Maier-  Parohia Buziaș 2, 
Sergiu Zaharia-  Parohia Buziaș 1, 
Nicolae Gherlea- Parohia Bacova, 
Gheorghe Luminosu-  Parohia 
Silagiu și Ionuț Bogdan- Parohia 
Sinersig.

Cuvântul de învățătură adecvat 
Duminicii a patra din Post, legat și 
de Sfânta Taină a Maslului, a fost 
rostit de Prea Onoratul Ioan Cerbu, 
care a făcut referire la vindecarea 
neputințelor omenești prin harul 
vindecător primit prin Sfintele 
Taine și în special cea a Sfântului 
Maslu.

În partea a doua a întrunirii 
Părintele Protopop a discutat cu 

preoții prezenți  noile hotărâri ale Sfântului Sinod, precum și ale Permanenței Consiliului Eparhial. De asemenea, 
pentru uniformizarea serviciilor religioase s-au luat în discuție și anumite tradiții locale specifice Sărbătorii Pas-
cale, încercându-se păstrarea rânduielilor bisericești prevăzute în cărțile noastre de cult, precum și îmbinarea lor 
cu unele tradiții locale. Agapa frățească organizată la casa parohială din Parohia Duboz a încheiat ziua liturgică a 
Duminicii a patra din Post.

Pelerinaj de Florii la Gătaia

Sâmbătă 23 aprilie s-a desfășurat 
prima ediție a pelerinajului de Florii 
în orașul Gătaia. La acest eveniment 
au participat mai mulți locuitori ai 
orașului, organizați în trei grupuri, 
după numărul celor trei parohii înve-
cinate. 

Procesiunea a început la ora 
17.00, odată cu plecarea primului 
grup de credincioși din fața bisericii 
parohiei Sculea, însoțiți de preotul 
paroh Ioan Marcu. La ora 17.05 a ple-
cat cel de al doilea grup, din fața bise-
ricii parohiei Colonia Gătaia, însoțiți 
de preotul paroh Iulian Popa. Cele 
două grupuri s-au întâlnit la podul 
Bârzavei, care desparte cele două 
parohii, odinioară parohie și filie, și 
au pornit împreună pe aleea Repu-
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blicii. La troița de aici au fost asteptați de părintele Călin Negrea, alături de cel de al treilea grup de credincioși și 
s-au îndreptat cu toții către biserica din centrul orașului, unde s-a săvâșit slujba Vecerniei cu Litie. 

Toți participanții au avut în mâini ramuri de salcie, copiii au purtat icoana Intrării Domnului în Ierusalim, iar unii 
credincioși au dus prapori. Bucuria a fost imensă în inimile celor prezenți, marcând un fapt istoric, așa cum l-a numit 
în cuvântul de învățătură părintele Ioan Marcu, pentru viața celor trei biserici ale orașului. Părintele Iulian Popa 
a mulțumit lui Dumnezeu pentru acest minunat moment, precizând că asemenea ramurilor de salcie înfrunzite, 
simbol al vieții asupra morții, locuitorii orașului au înflorit duhovnicește. La final preotul Călin Negrea a mulțumit 
preoților și credincioșilor pentru osteneala și răbdarea de a lua parte la acest minunat eveniment, rugând pe Bunul 
Dumnezeu ca și cu alte ocazii să îi învrednicească a se ruga împreună.

Seri duhovnicești în Protopopiatul Sânnicolau Mare
Cu binecuvântarea ÎPS 

Sale Părintele Ioan, Mitropoli-
tul Banatului, marţi 12 aprilie 
și joi 14 aprilie, Protopopiatul 
Sânnicolau Mare a organizat 
câte o seară duhovnicească 
la parohia Comloșu Mare și 
respectiv la parohia Variaș.

La parohia Comloșu Mare, 
în prezenţa celor 15 preoţi și 
câteva zeci de credincioși, 
după oficierea vecerniei, 
începând cu orele 18:00, 
părintele protopop Ghe-
orghe Sutac a vorbit celor 
prezenţi despre importanţa 
celei de-a cincea săptămâni 
din Postul Mare în care se 
oficiază cele două denii mari 
– Canonul cel Mare al Sf. 
Andrei Criteanul și Acatistul 
Bunei Vestiri – ca și despre 
obligaţia morală a fiecărei 
familii ca în perioada ce a 
rămas să se regăsească pe 
sine și fiecare membru, de la 
bătrâni la copii, să se pregă-
tească prin Sfintele Taine ale 
Spovedaniei și Împărtășaniei 

să ajungă să se poată închina cu vrednicie “Sfintei Învieri”.
Arătând că au fost rânduiţi doi preoţi să alcătuiască câte o expunerepe tema familiei și tinerilor, respectiv preotul Ion 

Ursuleţu de la Teremia Mare, “Familia creștină azi” și preotul Cristian Capotă – Grabaţ, “Biserica și tinerii”, îi invită pe aceștia 
să susţină lucrările, urmând ca după aceea să se precizeze ce s-ar putea întreprindere de către Biserică pentru rezolvarea 
acestor probleme pe care le resimte din plin întreaga societate.

După susţinerea lucrărilor de către cei doi preoţi, lucrări temeinic elaborate și frumos susţinute, mai mulţi preoţi și 
credincioși prezenţi au venit cu completări eficiente și la obiect, arătând cu toţi că tot binele pe care îl așteptăm trebuie să 
plece înainte de toate de la noi înșine, precum și aceea că sintagma “cei 7 ani de acasă” de care se vorbește astăzi tot mai 
puţin, ar trebui scoasă din nou din praful uitării.

Cu câteva cântece religioase, executate de corul parohiei s-a încheiat seara duhovnicească de la Comloșu Mare. 
La fel au decurs lucrurile și la parohia Variaș, joi 14 aprilie, cu precizarea că lucrarea “Familia creștină azi” a fost elaborată 

și susţinută de preotul Valeriu Cioica de la Periam, iar “Tinerii și Biserica” de către preotul Dan Șirianţu de la parohia Saravale.
Și aici au fost prezenţi 15 preoţi și peste câteva zeci de credincioși, care au trăit cu aceeași bucurie clipele acestei seri 

duhovnicești. 
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Felicitări sincere merită atât preotul Cezar Cojocaru de la Comloșu Mare cât și preotul Ilie Cristea de la Variaș, care au fost 
nu numai gazde bune ci și buni organizatori, care au depus strădanii susţinute în desfășurarea apreciabilă a momentelor 
amintite.

Activități ale A.S.C.O.R. Timișoara
Asociația Studenților Creștini 

Ortodocși Români din Timișoara a par-
ticipat sâmbătă 16 aprilie  la un volunta-
riat ecologic în localitatea Dobrești din 
judeţul Timiș. 

Membrii A.S.C.O.R. Timișoara au 
plantat 60 de bucăţi de nuci elită pen-
tru locuitorii din Dobrești, pe o suprafaţă 
de 3840 m.p. teren dat de catre primă-
ria comunei Bara. Pe terenul mănăstirii 
Dobrești s-a  plantat o suprafaţă de 0,5 
ha cu puieţi de stejar roșu. În toate gro-
pile s-au administrat amendamente 
calcice. S-a utilizat o motoforeză Makita 
care a asigurat o productivitate ridicată 
și ritmică a lucrarilor de plantat. 

Parte din membrii A.S.C.O.R. au 
efectuat lucrări de întreţinerea planta-
ţiilor efectuate de catre aceștia în anul 
2014, plantaţii care au un bun procent 
de reușită.  

Organizarea muncii, conducerea 
tehnică și dotarea cu puieţi,  inclusiv  motoforeza,  a fost asigurată de către ing. silvic pensionar Mircea Morariu, președinte 
ONG „Păduri pentru viitor“. Din partea mănăstirii Dobrești s-a avut sprijinul eficient de activist ecologic al domnului Ioan 
Crețu, masterand teolog. Stareţul mănăstirii Dobrești, părintele Matei Buliga, a asigurat pe șantier apa potabilă și la termi-
narea lucrărilor a oferit tuturor participanţilor un prânz. 

Această acţiune de voluntariat ecologic se află la cea de-a șasea ediţie.
*

Grupul psaltic A.S.C.O.R. Timișoara a participat duminică, 17 aprilie  la Sfânta Liturghie oficiată de părintele paroh Damian 
Griguţa, la biserica „Înălțarea Domnului“ din localitatea Gherman, comuna Jamu Mare.

Îmbrăcați în straie populare românești, tinerii au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie, cântând muzică psaltică. 
Grupul psaltic a fost condus de Codruța Sbârnă, studentă la Facultatea de Electronică și Telecomunicații, iar Apostolul 

a fost citit de Oana Onufrei, studentă la Facultatea de Teologie din Timișoara.  După Sfânta Liturghie au fost vizitate două 
familii nevoiașe, apoi s-a făcut un popas la Mănăstirea Partoș. Aici s-a cântat troparul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, la 
mormântul Sfântului Banatului din incinta mănăstirii.
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SIMPOZION NAțIONAL DE TEOLOgIE – 
“SfINţII PĂRINţI ȘI ACTUALITATEA 

EDUCAţIEI CREȘTINE”

În zilele de 27-28 mai anul 
curent, se va desfășura simpo-
zionul naţional de teologie cu 
tema Sfinţii Părinţi şi actualita-
tea educaţiei creştine, organizat 
de Facultatea de Litere, Istorie 
și Teologie (Departamentul 
de Teologie), în colaborare cu 
Mitropolia Banatului. Scopul 
simpozionului este acela de-a 
explora sensurile și semnifica-
ţiile duhovnicești ale educaţiei 
creștine, precum și reliefarea 
unor repere majore ale for-
mării spirituale în lumea con-
temporană. O reflecţie asupra 
principiilor educaţionale ale 
Sfinţilor Părinţi se impune cu 
atât mai mult cu cât asistăm 
astăzi la o promovare a edu-
caţiei prin intermediul unor 
valori străine de spiritualita-
tea ortodoxă. Educaţia pe care 
Sfinţii Părinţii o propun lumii 
de azi e mai mult decât o ști-
inţă academică, ea este o cale 
duhovnicească prin care, așa 
cum spunea Părintele Antonie 
de Suroj, „focul din ochii tine-
rilor devine lumina din ochii 
celor bătrâni”.

Propunerile de lucrări tre-
buie să conţină numele și pre-
numele autorului, titlul aca-
demic, afilierea instituţională 
(dacă este cazul), numărul de 
telefon, precum și un scurt 
abstract (150-200 de cuvinte). 
Titlurile comunicărilor trebuie 
trimise până la data de 23. 05. 

2016 la următoarea adresă de email: dlemeni@yahoo.com

Lucrările simpozionului se vor desfășura la mănăstirea Timișeni-Șag, lucrări care vor fi publicate la o editură 
acreditată CNCS. Cazarea și masa vor fi asigurate de organizatori.
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ITINERARIUL PASTORAL AL 
ÎNALTPREASfINțITULUI PĂRINTE IOAN, 

MITROPOLITUL BANATULUI
3 aprilie 
- participă la Sfânta Liturghie la biserica Timișoara 

Zona Pârvan – biserica studenţilor și rostește cuvânt de 
învățătură

5 aprilie
- primește pe domnul prof. Beniamin Pârvoni din 

Făget
- primește pe teologul Dorian Oprișor din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte col. Radu Bogdan însoțit de 

domnul col. Iulian Daneliuc
- primește pe domnul pastor Laurențiu Timiș de la 

biserica baptistă Betel din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Marius Ioana de la parohia 

Timișoara Zona Pârvan
6 aprilie
- primește pe P.Cuv. Părinte Teodor Hotea de la mănăs-

tirea Petroasa Mare
7 aprilie
- primește pe domnul academician Ion Păun Otiman, 

președintele Academiei Române filiala Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Dragan Georgiev de la paro-

hia Ferendia
- primește pe P.C. Părinte Ionuț Furdean de la parohia 

Jdioara
- primește pe doamna preoteasă Maria Câmpean din 

Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Sabin Nicoli de la parohia 

Moravița
- primește pe P.C. Părinte Cristian Tomescu de la parohia Timișoara Fabric Est
- primește pe P.C. Părinte pensionar Vasile Bica din Timișoara
8 aprilie
- primește pe doamna prof. univ. Lavinia Pop din Caransebeș
10 aprilie
- participă la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Lugoj III și sfințește troița ridicată lângă biserică. Rostește 

cuvânt de învățătură
12 aprilie
- primește pe P.C. Părinte Ioan Vasile Cheregi de la Spitalul din Jebel
- primește pe P.C. Părinte protopop Bujor Păcurar de la Făget
- primește pe domnul ing. Ion Nină din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Ștefan Dumitrescu de la parohia Sâmpetru Mare, însoțit de primarul localității, domnul 

Viorel Popovici
- primește pe P.Cuv. Părinte stareț Varlaam Almăjanu de la mănăstirea Partoș
13 aprilie
- primește pe domnul ing. Gheorghe Bradea din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte protopop Gheorghe Sutac de la Sânnicolau Mare, însoțit de domnii Gavrilă Horvat și 

Ioan Colceriu din localitatea Gheorghieni – Covasna
14 aprilie
- primește pe domnul Sorin Grindean din Timișoara



28 Învierea

- primește pe P.C. Părinte Cosmin Panțuru de la parohia Timișoara Fabric
- participă la Academia Română filiala Timișoara la deschiderea Conferinței Asociației inginerilor din România și 

rostește un cuvânt ocazional
15 aprilie
- participă la Academia Română filiala Timișoara la deschiderea Congresului internațional de istorie a presei, 

susținând și o expunere
- participă la biserica nouă a parohiei Timișoara Zona Steaua la sfințirea crucilor de pe turle și rostește un cuvânt 

de învățătură
17 aprilie
- participă la Sfânta Liturghie la biserica mare a mănăstirii Timișeni și rostește un cuvânt de învățătură. Sfințește 

noua troiță de la intrarea în mănăstire și rostește o rugăciune la troiţa eroilor martiri din Decembrie 1989
- participă la Taina Sfântului Maslu la parohia Sânpetru Mare
18 aprilie
- primește pe P.C. Părinte Valerian Clempușac de la parohia ucraineană din Dragomirești
19 aprilie
- primește pe Excelența Sa Pande Lazarevski, ambasadorul Republicii Macedonia în România
- primește pe doamna Ionela Menghe, redactor la Radio România Internațional
- primește pe doamna prof. Nicoleta Mușat de la Universitatea de Vest din Timișoara
- primește pe doamna prof. Diana Avrămuică de la Facultatea de Arte din Timișoara
20 aprilie
- primește pe rapsodul Ioan Crețean din București
- primește pe domnii Romeo Coșniță și Liviu Cordun de la Serviciul de telecomunicații speciale
- primește pe P.C. Părinte Marcel Vlaicu de la parohia Timișoara Cetate
- primește pe domnul gen(r) Ioan Andraș din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Cosmin Panțuru de la parohia Timișoara Fabric
- primește pe domnul Ioan Sperlea din Dumbrăvița
21 aprilie
- primește pe P.C. Părinte prof. Dorinel Săvescu de la Liceul Carmen Sylva din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Gheorghe Săvulescu din Târgoviște
- primește pe doamna Nicoleta Drăgan din Timișoara
- primește pe doamna Adina Sandu din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte consilier cultural Daniel Alic de la Episcopia Caransebeșului
23 aprilie
- de praznicul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe participă la Sfânta Liturghie la parohia Sânandrei Colonie și 

binecuvântează lucrările de la biserica nouă a parohiei. Rostește cuvânt de învățătură
- participă la pelerinajul Floriilor la catedrala mitropolitană, participă la slujba vecerniei cu litie și rostește cuvânt 

de învățătură
24 aprilie
- în Duminica Floriilor săvârșește Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană și rostește cuvânt de învățătură
25 aprilie
- primește pe P.C. Părinte col. Radu Bogdan, însoțit de domnul maior Sorin Homeag
- primește pe P.C. Părinte conf. dr. Nicolae Morar de la Facultatea de Teologie ortodoxă din Timișoara
- primește pe domnul consilier Nicu Bădină de la Consiliul local al Municipiului Lugoj
- participă la Opera Română la deschiderea conferinței internaționale Diaspora şi prietenii săi 
26 aprilie
- efectuează vizite misionare în eparhie
27 aprilie
- primește pe domnul Victor Morar, pictor bisericesc, de la Iași
- primește pe P.C. Părinte Eftimie Cristea de la parohia Variaș, însoțit de domnul Nicolae Birău, primarul localității 
28 aprilie
- săvârșește Denia celor 12 Evanghelii la Catedrala mitropolitană și rostește cuvânt de învăţătură
29 aprilie
- săvârșește Denia Prohodului Domnului la Catedrala mitropolitană și rostește cuvânt de învăţătură


