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„CĂLĂREȚUL TRAC” ȘI CĂLĂREȚII APOCALIPSEI 
(APOCALIPSĂ 6, 1-8)

† DANIIL arhiereul

„Au trecut deja 
două milenii de 
când călăreţii traci 
galopează nu se ştie 
de unde şi încotro, 
de-a lungul şi de-a 
latul Dunării, întot-
deauna de la stânga 
la dreapta. Şi nimeni 
nu ştie sigur cine 
sunt ei.” (Andrei Şarîi, 
Dunărea, fluviul 
imperiilor, Polirom 
2017, pg. 325). Într-
o viziune personală, 
văd călăreţul trac 
alergând pe câmpiile 
istoriei, de-a dreapta 
şi de-a stânga Dună-
rii, de la Carpaţi până 
la Mare, oprindu-se 
şi făcând popasuri 
la troiţe, mănăstiri, 
biserici, catedrale 
şi la moaşte sfinte, 
pentru a amâna şi 
întârzia venirea celor 
patru cai ai Apocalip-
sei: „Şi am văzut când 
Mielul a deschis pe 
cea dintâi din cele 
şapte peceţi, şi am 
auzit pe una din cele 
patru fiinţe zicând 
cu glas ca de tunet: 
Vino şi vezi. Şi m-am 
uitat şi iată un cal alb 
şi cel care şedea pe el 

avea un arc; şi i s-a dat lui cunună şi a pornit ca un biruitor ca să biruiască. Şi când a deschis pecetea a doua, am 
auzit, zicând, pe a doua fiinţă: Vino şi vezi. Şi a ieşit alt cal roşu ca focul; şi celui ce şedea pe el i s-a dat să ia pacea 
de pe pământ, ca oamenii să se junghie între ei; şi o sabie mare i s-a dat. Şi când a deschis pecetea a treia, am auzit 
pe a treia fiinţă, zicând: Vino şi vezi. Şi m-am uitat şi iată un cal negru şi cel care şedea pe el avea un cântar în mâna 
lui. Şi am auzit, în mijlocul celor patru fiinţe, ca un glas care zicea: Măsura de grâu un dinar, şi trei măsuri de orz un 
dinar. Dar de untdelemn şi de vin să nu te atingi. Şi când a deschis pecetea a patra, am auzit glasul fiinţei a patra, 
zicând: Vino şi vezi. Şi m-am uitat şi iată un cal galben-vânăt şi numele celui ce şedea pe el era: Moartea; şi iadul 
se ţinea după el; şi li s-a dat lor putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabie şi cu foamete, şi cu 
moarte şi cu fiarele de pe pământ.” (Apocalipsă 6, 1-8). 
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Răsfoind filele acestei viziuni, am putea vedea mai departe pe călăreţul trac descălecând de pe calul istoriei şi 
îngenunchind înaintea Celui ce vine pogorându-se din cer, călare pe un cal alb, urmat de oştile cereşti care vin după 
El, călare pe cai albi, purtând veşminte de vison alb, curat: „Şi am văzut cerul deschis şi iată un cal alb, şi Cel ce şedea 
pe el se numeşte Credincios şi Adevărat şi judecă şi se războieşte întru dreptate. Iar ochii Lui sunt ca para focului 
şi pe capul Lui sunt cununi multe şi are nume scris pe care nimeni nu-l înţelege decât numai El. Şi este îmbrăcat în 
veşmânt stropit cu sânge şi numele Lui se cheamă: Cuvântul lui Dumnezeu. Şi oştile din cer veneau după El, călare 
pe cai albi, purtând veşminte de vison alb, curat. Iar din gura Lui ieşea sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu 
ea. Şi El îi va păstori cu toiag de fier şi va călca teascul vinului aprinderii mâniei lui Dumnezeu, Atotţiitorul. Şi pe 
haina Lui şi pe coapsa Lui are nume scris: Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.” (Apocalipsă 19, 11-16). 

La biserica paleocreştină de la Densuş, călăreţii traci au descălecat, de aproape două mii de ani şi s-au făcut 
nevăzuţi, lăsându-şi în biserică doar caii pietrificaţi în pietrele de temelie ale celor patru stâlpi dinlăuntrul sfintei 
biserici. Călăreţul trac tinde, avându-i ca model şi icoană, înspre caii de foc de la carul înălţării sfântului prooroc 
Ilie la cer: „Pe când mergeau ei aşa pe drum şi grăiau, deodată s-a ivit un car şi cai de foc şi, despărţindu-i pe unul 
de altul, a ridicat pe Ilie în vârtej de vânt la cer. Iar Elisei se uita şi striga: «Părinte, părinte, carul lui Israel şi caii lui!» 
Şi apoi nu l-a mai văzut. Şi apucându-şi hainele le-a sfâşiat în două. Apoi, apucând mantia lui Ilie, care căzuse de 
la acesta, s-a întors înapoi şi s-a oprit pe malul Iordanului. Şi a luat mantia lui Ilie care căzuse de la acesta şi a lovit 
apa cu ea, zicând: «Unde este Domnul Dumnezeul lui Ilie?» Şi lovind, apa s-a tras la dreapta şi la stânga şi a trecut 
Elisei.” (IV Regi 2, 11-14). 

Călăreţul trac nu este decât o umbră, peste veacuri, a acestor cai de foc şi poate, un înaintemergător şi vestitor al 
cailor Apocalipsei! Călăreţul trac va fi împrumutat calul său atât Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de 
biruinţă, cât şi Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir. Astfel, călăreţul trac face saltul din mitologie 
în istorie şi din istorie în subconştientul colectiv al popoarelor ortodoxe din Sud-Estul Europei. 
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PROTOPOPUL ACADEMICIAN 
GEORGE POPOVICI, LUPTĂTOR PENTRU 

ÎNFĂPTUIREA MARII UNIRI
Preot dr. IONEL POPESCU

În vremurile de cumpănă prin care au trecut țara şi poporul nos-
tru, Dumnezeu a rânduit la cârma instituțiilor naționale şi bisericeşti 
bărbați vrednici, curajoşi, cinstiți, jertfitori pentru libertatea celor 
asupriți şi permanent preocupați de luminarea prin cultură a 
strămoşilor noştri.

Din rândul acestor apărători ai gliei străbune şi veghetori atenți 
la păstrarea şi la perpetuarea valorilor noastre morale, naționale şi 
bisericeşti face parte şi protopopul George Popovici al Lugojului1, 
personalitate remarcabilă a Bisericii bănățene, ale cărui osteneli pe 
tărâm pastoral, ştiințific, cultural şi patriotic au fost providențiale 
pentru românii ortodocşi trăitori în acest colț de țară.

Referindu-ne, aşadar, la protopopul George Popovici, trebuie 
să subliniem că preocuparea sa de căpetenie a fost aceea  de a-i 
pregăti pe români pentru ziua cea mare a Unirii2. Întru împlinirea 
acestui ideal național şi-a concentrat toate eforturile şi toată capa-
citatea sa de luptă. Astfel, la 12 octombrie 1918, este prezent la 
conferința de la Oradea, alături de membrii comitetului executiv al 
Partidului Național Român, în cadrul căruia s-a hotărât proclamarea 
independenței națiunii române oprimate din monarhie şi dreptul la 
autodeterminare a populației româneşti din Transilvania3. 

Manifestările organizate în vederea pregătirii Marii Uniri sunt 
încununate de adunarea convocată la 3 noiembrie 1918 pe cunos-
cuta Câmpie a Libertății din Lugoj, prezidată de episcopul unit Vale-
riu Traian Frențiu şi deschisă de protopopul George Popovici. Miile de 

români prezenți au ales atunci membrii Consiliului Național Român, format din 29 persoane, funcția de preşedinte 
revenind protopopului George Popovici4.

Neobositul luptător pentru înfăptuirea Marii Uniri, protopopul Georghe Popovici a făcut parte din rândul clericilor 
bănățeni delegați la Alba Iulia. În ziua de 30 noiembrie 1918, delegații bănățeni s-au întrunit în sala restaurantului 
„Dacia” din oraşul unirii, protopopul George Popovici şi preotul istoric Ion Sârbu remarcându-se prin cuvântările 
înflăcărate cu privire la momentul istoric al zilei următoare5. La Alba Iulia, protopopul Lugojului a susținut, aşa cum 
a făcut ani la rând, „unirea fără condiții” a Ardealului şi a Banatului cu Patria mamă. Pentru activitatea de excepție 
desfăşurată în anii premergători unirii, pentru ostenelile, jertfele şi dragostea sa față de mărețul ideal al unității 
naționale, „prota Lugojului” a fost ales senator în primul parlament al României întregite, mai târziu fiind desemnat 
în demnitatea de vicepreşedinte al senatului6.

1  Biografia protopopului George Popovici poate fi reconstituită pe baza unor lucrări mai vechi, semnate de dr. A. Cosma, I.D. 
Suciu, Valeriu Braniște ș.a. și ale unora mai noi: Ion B. Mureșianu, Dr. George Popovici, membru corespondent al Academiei 
Române, în vol. „Academia Română și Banatul”, Timișoara, 1982, p.168-170; Dr. Vasile Lăzărescu și pr. dr. Vasile Muntean, 
Protopopul Dr. George Popovici (1862-1927), în „Mitropolia Banatului”, Timișoara, anul XXXVII, nr.4/1987, p.80-84; pr. prof. 
dr. Mircea Păcurariu, Dicționarul teologilor români, Ed. Univers Enciclopedic, București, 1996, p. 360-361; prot. conf. dr. Vasile 
Petrica, Institutul teologic diecezan ortodox român Caransebeș (1865-1927), Ed. Episcopiei Caransebeșului, Caransebeș, 2005, 
p. 261-268; prof. drd. Tiberiu Ciobanu, George Popoviciu (1862-1927), lucrările lui de istorie, în vol. Viața academică din Banat, 
1866-2006, Ed. Universuri universitare, Timișoara, 2006, p. 347-352.

2  Turcan, p. 238.
3  Lăzărescu, p. 693.
4  Ioan Munteanu, Vasile M. Zaberca, Marian Sârbu, Banatul și Marea Unire, Ed. Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1992, p. 

40-41.
5  Munteanu, Zaberca, Sârbu, p. 71.
6  Turcan, p. 238; Păcurariu, p. 360. Pentru importanta sa activitate național-patriotică, culturală și științifică, prot. G. Popovici 

a fost răsplătit cu ordinele: „Steaua României” și „Coroana României” în grad de Comandor și „Răsplata muncii pentru biserică”, 
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Deşi unirea Banatului cu România a fost proclamată la Alba Iulia, în cadrul Marii Adunări Naționale de la 1 
decembrie 1918, preluarea administrației acestei provincii de către autoritățile româneşti s-a făcut cu câteva luni 
mai târziu, datorită prezenței în regiune a trupelor sârbe şi franceze. În acest context, protopopul George Popovici 
preciza, la 24 mai 1919: „Urmând glasul vremii, delegații noştri care s-au putut strecura la Alba Iulia, participând la 
memorabila adunare din 1 decembrie 1918, au declarat categoric, conform dorinței poporului român bănățean, că 
aderă la unirea întregului Banat cu România”. Dorința bănățenilor de a se uni cu frații români din celelalte provincii, 
arăta protopopul Lugojului, a ținut seamă de faptul că „legăturile noastre cu oltenii şi basarabenii au fost intime şi 
de lungă durată pe vremuri apuse [...]. Locuim în mase compacte şi suntem conştienți de originea noastră latină 
şi de solidaritatea noastră cu frații din Dacia Traiană”7. 

Întrucât Banatul „ajunsese o problemă spinoasă la Conferința de pace de la Paris”8, protopopul George Popovici 
s-a implicat cu trup şi suflet în acțiunea de redactare a unor memorii cu privire la drepturile istorice ale românilor 
asupra acestei provincii şi de organizare a două adunări populare pe Câmpia Libertății de la Lugoj (10 iunie 1919) 
şi la Timişoara (10 august 1919)9.

Modul de desfăşurare al „măreței adunări” de la Lugoj, la care „70.000 de români au manifestat pentru integri-
tatea Banatului” este descris de ziarul „Banatul”, materialul fiind preluat de către protopopul George Popovici în 
lucrarea sa Memorii cu privire la integritatea Banatului10.

„Mulțimea de români falnici cu preoți şi învățători în frunte”11, îmbrăcați în straie naționale, a venit pe jos, unii 
de la sute de km, zeci de mii de români bănățeni călătorind cu 10 trenuri şi peste 3000 de trăsuri şi căruțe. Fiecare 
delegație purta drapelul tricolor, la adunare fiind prezente, de asemenea, corurile şi corporațiile româneşti.

Impresionanta adunare de la Lugoj a fost deschisă de protopopul George Popovici cu rugăciunea „Împărate 
ceresc ...”, urmată de o cuvântare amplă despre istoria Banatului, care are „hotare geografice ideale, trei ape mari, 
Dunărea, Tisa şi Mureşul [...], iar spre est (răsărit n.n.) se razimă pe creştetul puternic al Carpaților din confiniul 
ardelean”.

În încheierea documentatului său discurs, „prota Lugojului” arăta că delegații bănățeni prezenți la Alba Iulia   „şi-
au spus acolo cuvântul lor”  însă, cu toate acestea, „nici astăzi nu putem face nimic în cea mai frumoasă şi bogată  
parte a  Banatului,  fiindu-ne mâinile legate, glasul înăbuşit şi întrunirile imposibile acum când se decide pentru 
vecie viața noastră”.

Ceilalți vorbitori: diacon dr. Avram Imbroane, diacon dr. Cornel Corneanu, dr. Victor Bârlea, prot. Gherasim Sârbu 
şi preot dr. Ion Sârbu au subliniat, la rândul lor, că „Banatul e pământ românesc şi nu poate fi despărțit prin alipirea 
unei părți a acestuia la statul sârb”.

Adunarea populară de la Lugoj a adoptat o moțiune privind integritatea Banatului, înaintată regelui Ferdinand 
I şi „delegaților noştri de la Paris, spre a o comunica conferinței de pace, ca exprimarea neclintită a voinții unanime 
a tuturor Românilor bănățeni”12. Pe lângă aceasta, au fost expediate telegrame regelui Ferdinand I, reginei Maria, 
generalului Franchet d’Esperery, lui Iuliu Maniu şi istoricului Nicolae Iorga, semnate de protopopul dr. George 
Popovici, în calitate de preşedinte şi de dr. Avram Imbroane, referent13. De altfel, protopopul Lugojului „a redactat 
memoriul politic-istoric asupra Banatului, semnat de toți fruntaşii români din Banat, prin care se cerea încorporarea 
integrală a acestei provincii la sânul Patriei”14. Tot el a conceput memoriul delegației bănățenilor, trimis României 
ca şi memoriul înaintat generalului Berthelot15.

Adunarea populară de la Timişoara, ținută la data de 10 august 1919, prezidată de către protopopul George 
Popovici, a adoptat, „cu însuflețire”, o moțiune structurată în şapte puncte, prin care a fost declarată „uniunea pe 
vecie a întregului Bănat cu statul român sub sceptrul dinastiei române” şi a cerut „respectarea tratatului din 4 August 
1916, încheiat de către statul român cu marile puteri aliate”, prin care Banatul „cu hotarele sale naturale Dunărea, 
Tisa şi Murăşul” să rămână între granițele României16.

Strădaniile depuse de către protopopul George Popovici pentru înfăptuirea mărețului ideal al unității naționale 
şi a păstrării integrității Banatului s-au concretizat la 22 iulie 1919, dată la care armata română a intrat în Lugoj, 

cl. I (Turcan, p. 238).
7  Ibidem.
8  Popoviciu, protopopul Lugojului, Memorii ..., p. 78-79.
9  Lăzărescu, Muntean, p. 83; Munteanu, Zaberca, Sârbu, p. 72 și 79. 
10  Ziarul „Banatul”, nr. 27 din 12 iunie 1919, apud Popoviciu, p. 59-77.
11  Ibidem
12  Ibidem, p.69-75.
13  Ibidem, p. 77.
14  Turcan, p. 238.
15  Lăzărescu, Muntean, p. 84.
16  Popovici, p. 77-78.
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întâmpinată cu lacrimi de bucurie, cu ovații şi cu flori de 
mii de români. După „Doxologia” oficiată de preoții români, 
a urmat discursul episcopului greco-catolic Traian Frențiu 
şi Te-Deum-ul din biserica ortodoxă. În fața corpului 
ofițeresc şi a numeroşi credincioşi, „prota Lugojului” a ros-
tit un cuvânt de bun venit, în cadrul căruia a subliniat că 
legăturile dintre bănățeni şi olteni durează de secole, iar 
acum „Providența divină a rânduit ca urmaşii acestor olteni 
(Regimentul român făcea  parte din Divizia a II-a din Olte-
nia) să ne scape de jug”17.   

Pe lângă pilduitoarea activitate desfăşurată întru 
susținerea idealurilor unității naționale, protopopul Lugo-
jului s-a implicat în rezolvarea problemelor pastoral-misio-
nare ale protopopiatului pe care îl conducea şi ale parohiei 
pe care o păstorea. Sub înțeleapta sa păstorire, parohia 
lugojeană a fost reorganizată, colaborarea cu asociațiile 
şi cu fundațiile bisericeşti şi culturale s-a intensificat, reu-
niunile vestite ale meseriaşilor lugojeni s-au bucurat per-
manent de sprijinul său, protopopul fiind tot mai apreciat 
pentru conferințele pe care le susținea18.

Remarcabilă şi vrednică de amintit este şi activitatea 
protopopului George Popovici în cadrul „ASTREI”. Astfel, el 
a participat la adunarea de constituire a despărțământului 

ASTRA (29/11 iulie 1898, Lugoj) şi a fost ales în primul comitet de conducere al despărțământului Lugoj. În această 
calitate, protopopul lugojean a participat, împreună cu alți intelectuali din oraş, la adunarea generală din comuna 
Sacu, unde a oficiat un serviciu religios şi a deschis întrunirea, precum şi la adunarea de la Criciova, în cadrul căreia 
a fost reales director al despărțământului lugojean19.

În cadrul despărțământului „ASTRA” Lugoj, intelectualii lugojeni şi protopopul George Popovici au susținut pre-
legeri şi conferințe cu o tematică foarte variată, prin care se urmărea ridicarea nivelului cultural, cât şi răspândirea 
cunoştințelor utile în rândul sătenilor20.

Intelectual rasat, înzestrat cu o solidă cultură teologică şi laică, protopopul George Popovici s-a făcut cunoscut 
şi prin activitatea sa publicistică. Astfel, el a publicat numeroase articole în „Candela” de la Cernăuți21 şi în „Foaia 
Diecezană” de la Caransebeş22, în „Luminătoriul” şi „Dreptatea” de la Timişoara23, în „Drapelul” de la Lugoj şi în „Gazeta 
Transilvaniei”24 de la Braşov25. De asemenea, fiind membru al Societății istorice din Bucureşti, cunoscutul om de 
cultură Corneliu Diaconovici l-a cooptat în rândul colaboratorilor săi la Enciclopedia Română26.

Prin lucrările sale cu caracter ştiințific, între care pe primul loc se situează Istoria Românilor Bănățeni, (Ed. autoru-
lui, Lugoj, 1904)27, un adevărat „compendiu al istoriei Banatului”, „prota Lugojului” dovedeşte că „este primul istoric 
profesionist al Bisericii Ortodoxe Române din Banat”, apreciază profesorul Tiberiu Ciobanu.

În concluzie, protopopul academician George Popovici al Lugojului şi-a înscris numele în galeria iluştrilor slujitori 
ai Bisericii bănățene şi ai culturii naționale, care au dăruit posterității lucrări de certă valoare teologică şi ştiințifică, 
au contribuit la opera de luminare prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin cultură a înaintaşilor noştri şi au luptat, cu 
trup şi suflet, pentru apărarea drepturilor naționale ale românilor aflați sub stăpânire străină şi pentru înfăptuirea 
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.   

17  Munteanu, Zaberca, Sârbu, p. 326-329.
18  Turcan, p. 238.
19  Dumitru Tomoni, Societate, cultură și politică. „ASTRA” ÎN Banat (1896-1948), Timișoara, Ed. „Învierea”, 2009, p. 83-94.
20  Ibidem, p. 94-96.
21  Turcan, p. 238.
22  Petrica, p. 265.
23  Lăzărescu, Muntean, p. 80.
24  Ibidem.
25  Petrica, p. 264.
26  Lista lucrărilor la: Turcan, p. 238-239; Lăzărescu, Muntean, p. 81; Petrica, p. 265-266. Au rămas în manuscris două volume 

de Cuvântări bisericești și un volum cu Diferite însemnări asupra Banatului, Turcan, p. 239.
27  Prof. drd. Tiberiu Ciobanu, George Popovici (1862-1927). Lucrările lui de istorie, în vol. Viața academică din Banat, 

1866-2006, Timișoara, Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, 2006, p. 347-352.
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CRÂMPEIE FILOCALICE DESPRE RĂBDARE (II)
Ierom. drd. NECtArIE ArvAI

Sfântul Talasie Libianul face diferenţa între răbdare şi îndelungă-răbdare, celei dintâi asociindu-i înfrânarea şi 
celei de-a doua dragostea, rezultatul fiind despătimirea, adică faptul că această  sinergie a virtuţii “ usucă plăcerile 
trupeşti şi sufleteşti.”1 Îndelunga-răbdare împreună cu iertarea devin remediu al mâniei şi împărtăşitoare de sme-
renie. “ Răbdarea este iubirea de osteneală a sufletului. Iar unde este iubirea de osteneală, s-a scos afară iubirea 
de plăcere.”2 

 Răbdarea devine temelie pentru nevoinţă şi pentru curăţia conştinţei, întrucât fără acestea, nevoitorul va fi 
potopit de delăsare şi descurajare, în această situaţie făcându-se o asociere între iubire şi răbdare, ca unele ce se 
infuenţează reciproc, nevoitorul prin iubire dobândind şi răbdarea tuturor celor ce vin asupra lui, indiferent dacă 
sunt cu voie sau fără voia sa, acest fapt reprezentând particularitatea învăţăturii despre răbdare a Sfântului Talasie.

 Prin răbdare se proliferează în viaţa nevoitorului împlinirea făgăduinţelor date lui de către Dumnezeu, fapt ce 
devine un imbold pentru lucrarea de îndumnezeire. “Căruia i s-a dat făgăduinţa, i se cere înfrânare. Aceasta dăinuind, 
naşte răbdarea, care este o deprindere mult iubitoare de osteneală. Semnul răbdării este dragostea de osteneli. 
Mintea îndrăznind spre ele, nădăjduieşte să dobândească cele făgăduite şi să scape de ameninţări.”3 

Răbdarea este focul ce curăţeşte atât pe monahii începători, cât şi pe cei deprinşi cu nevoinţa, învăţându-i 
“nevoinţa supunerii şi răbdând focul tuturor întristărilor vieţii după Dumnezeu şi aşa învăţând cu osteneală şi 
cu răbdare multă ascultarea, topindu-şi năravurile sale vechi deprinde smerenia, recâştigă strălucirea şi se face 
vrednic de comorile cereşti, de viaţa cea nepieritoare şi de locul cel fericit, de unde a fugit durerea şi suspinarea şi 
unde s-a sădit veselie şi bucurie neîncetată.”4 Se poate observa calea ce duce de la răbdare la dobândirea fericirii 
veşnice, de la neputinţele omeneşti la starea de îndumnezeire, dobândită prin răbdarea sinelui şi a tuturor celor 
ce vin asupra lui. 

Un alt aspect al răbdării îl prezintă Cuviosul Teognost care vorbeşte despre această virtute, nu din perspectiva 
de a duce cu seninătate cele rele ce vina asupra cuiva, ci din perspectiva aşteptării timpului oportun de a acţiona, 
în dorul după desăvârşire. 

Şi în dobândirea desăvârşirii trebuie răbdare indiferent cât de prins de dorire este sufletul pentru aceasta, ea 
realizându-se treptat, în funcţie de capacităţile duhovniceşti ale fiecăruia. Nepătimirea trebuie lucrată în timp prin 
înfrânare, răbdare, stăruinţă, lepădare şi smerenie,şi astfel treptat, nevoitorul “ aşteaptă după acestea, la vreme 
bine rânduită, harul nepătimirii, ca pe un liman de odihnă după multă furtună şi tulburare. Căci nu este nedrept 
Dumnezeu, ca să nu le deschidă, când trebuie, uşa nepătimirii, celor ce au umblat drept.”5 Răbdarea devine uni-
tatea ce măsoară timpul favorabil împărtăşirii harismelor, fără aceasta ajungându-se fie la risipirea celor primite, 
neînţelegându-li-se  sensul, fie la utilizarea lor în exces, fără discernământ, pierzându-li-se sensul şi rolul pentru 
care au fost dăruite.6

Ilie Ecdicul consideră răbdarea a fi întărirea sufletului virtuos care prin această virtute rămâne statornic şi de 
neclintit, indiferent care sau câte ar fi asalturile asupra lui, răbdarea dând sens tuturor virtuţilor, fiind modalitatea 
de a le fundamenta şi de a le spori până la măsura desăvârşirii, prin răbdare plinindu-se şi întărindu-se orice lucrare 
duhovnicească. “ Sufletul împrejmuit de virtuţile pomenite7 îşi are cetăţuia sa, care este răbdarea, neclătinată de 

1  Talasie Libianul, Cuviosul şi de-Dumnezeu-purtătorul Părintele nostru Talasie Libianul şi Africanul, Despre dragoste, 
înfrânare şi petrecerea cea după minte, către Pavel presbiterul, Suta a doua, Al cărei acrostih este acesta: Roagă-te pentru mine, 
frate preacinstite, că mari rele aştept, vrednice de mine, întristări pentru suflet şi dureri pentru trup, în op. cit., p. 19.

2  Ibidem, p. 25.
3  Ibidem, Suta a patra, Al cărei acrostih este acesta: Cu toate acestea, roagă-te stăruitor către Domnul Dumnezeul nostru, să 

ne izbăvească pe noi şi din relele adevărate, şi din cele neadevărate, dar socotite adevărate,  p. 42.
4  Teodor al Edesei, Ale Sfântului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Teodor marele ascet şi Episcop al Edessei, 

Una sută capete foarte folositoare, în op. cit., p. 248.
5  Teognost, A cuviosului Părintelui nostru Teognost, Despre făptuire, contemplaţie şi preoţie, Al cărei acrostih este acesta: 

Preacuvioşilor Părinţi Lazăr şi Varlaam, Teognost presmeritul şi nevrednicul întregii lumi, Despre preoţie, în op. cit., p. 298. În 
cazul de faţă Cuviosul Teognost compară aşteptarea nevoitorului în a dobândi nepătimirea la vremea la care Atotştiinţa lui 
Dumnezeu cunoaşte că-i va fi de real folos, cu aşteptarea pe care ar fi trebuit să o aibă Adam până la maturizarea lui morală, 
înainte de a gusta din pomul cunoştinţei binelui şi a răului. A se vedea Facere 3, 1-24.

6  Matei 7, 6; Luca 21,19;  Evrei 5, 12-14.
7  Se face referire la post şi priveghere, ca modalităţi de curăţire ale trupului; la milă şi adevăr, ca metode ce curăţesc sufletul; 

şi atât  la vorbirea cu Dumnezeu, cât şi la vederea Lui, ca lucrări ce curăţesc mintea. 
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ispite.”8 Sinergia virtuţilor este evidenţiată, în ceea ce priveşte răbdarea, prin faptul că virtutea rugăciunii se dezvoltă 
şi este protejată de răbdare, iar la rândul ei, răbdarea este susţinută de smerenie această interdependenţă arătând 
profunzimea filocalică a nevoinţei duhoniceşti ce are ca scop ultim îndumnezeirea. 

Un imbold în dobândirea răbdării ca şi cale ce crează mediul favorabil lucrării duhovniceşti, este considerat 
de către Cuviosul Nichita Stithatul a fi „ întristarea după Dumnezeu”9. Spre deosebire de tristeţea trupească ce are 
grave consecinţe asupra funcţionării biologice a trupului, îmbolnăvindu-l şi ducându-l chiar până la moarte, tris-
teţea duhovnicească deschide sufletul omului spre a răbda  „ în osteneli şi în ispite”10; se creează astfel conturarea 
unui imbold şi adjuvant în sporirea răbdării, întrucât prin întristarea după Dumnezeu se dobândeşte nădejdea în 
dragostea Acestuia şi astfel, răbdarea în tot ce trebuie întreprins spre dobândirea vieţii îndumnezeite. „Tuturor celor 
ce lucrează întru răbdare poruncile, după omul din afară şi dinlăuntru, şi caută numai la slavă lui Dumnezeu li se dă 
cinstea cunoştinţei cereşti, pacea sufletului şi nestricăciunea, ca unora ce nu sunt numai auzitori, ci şi împlinitori 
ai legii harului.”11 

8  Ilie Ecdicul, Culegere din sentinţele înţelepţilor strădalnici, întocmită de strădania şi osteneala celui mai mic presbiter şi 
avocat (ecdic), Ilie, I Capete morale, Vei afla aci, de vei cerceta cu stăruinţă, / O fântână din care izvorăşte o rouă de gânduri 
morale, în op. cit., p. 326.

9  Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre făptuire, despre fire şi despre cunoştinţă, Ale Preacuviosului Nichita Stithatul, 
monahul şi presbiterul din Preasfânta Mănăstire a Studiţilor, ucenicul Sfântului Simeon Noul Teolog, Suta întâi a capetelor dspre 
făptuire, în op. cit., p. 269.

10  Ibidem.
11  Ibidem, Ale aceluiaşi, Suta a treia a capetelor despre cunoştinţă, despre iubire şi despre desăvârşirea vieţii, p. 385.
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DASCĂLUL GHEORGHE BĂLTEANU, 
PARTICIPANT LA MAREA UNIRE DE LA 1918

Preot IONUȚ FUrDEAN

Pe dascălul Gheorghe Băl-
teanu l-am „cunoscut”  în peri-
oada petrecută ca preot paroh 
la Jdioara, din scrierile preotului 
Dimitrie Blidariu (fost deținut 
în temnițele comuniste) mai 
exact din cronica parohială, dar 
şi din cuvintele unor enoriaşi în 
a căror memorie încă stăruie 
amintirea unui dascăl, ctitor al 
şcolii şi bisericii din Jdioara.

Dascălul Gheorghe Băl-
teanu, s-a născut în data de 1 
iulie 1881 în localitatea Topleț, 

județul Caraş-Severin şi pleacă la Domnul în data de 23 decembrie 1961 îngropat fiind în cimitirul din Topleț. Părinții 
săi se numesc Nicolae şi Petria. Fiu de țăran urmează clasele primare la Topleț, apoi şcoala gimnazială la Orşova 
unde l-a avut profesor pe renumitul Traian Hențiu. Se înscrie la Şcoala Normală din Caransebeş unde cunoaşte 
personalități de seamă ca: Petru Barbu, George Cătană, Dimitrie Cioloca şi Mihail Gaşpar.

Se căsătoreşte în anul 1902 cu Savela Săvescu din Rusca Montană, de profesie învățătoare, împreună cu care 
frecventează cursurile Universității de Vară de la Vălenii de Munte, organizate de Nicolae Iorga.

În septembrie 1900 este numit învățător de țară la Şcoala Confesională din localitatea Jdioara, județul Caraş-
Severin. Situația era grea, şcoala necesita reparații, dar împreună cu sătenii reuşeşte să construiască o şcoală nouă, 
inaugurată în anul 1909.

Se implică şi în ridicarea noii biserici parohiale din Jdioara, activează în strana bisericii împreună cu elevii săi, 
cărora le insuflă dragostea față de Biserică, şcoală şi neam. Se îngrijeşte totodată de înființarea unui cor pe patru 
voci pentru a da răspunsurile la Sfânta Liturghie în noua biserică din Jdioara.

Toată această activitate depusă îl recomandă ca pe un ctitor al şcolii şi bisericii din Jdioara.
Poet extraordinar, cuprinde în creația sa simțămintele naționale de patriotism, devine un reprezentant de seamă 

al acelor locuri; astfel, în 26 decembrie 1918, face un memoriu prin care revendică Banatul ca fiind al României şi 
îl înmânează generalului francez Berthelot care trecea prin gara din Topleț.

În anul 1919 este numit în funcția de inspector şcolar al județului Caraş-Severin dar refuză acest post.
Episcopul Miron Cristea îl cheamă la sine, ştiindu-i pregătirea şi ținuta morală pentru a-l preoții, dar refuză 

socotindu-se nevrednic.
În anul 1925, pleacă din Jdioara la Topleț, satul său natal, unde va rămâne învățător până la sfârşitul vieții.
Poezia a rămas modul său de a se exprima, de a trăi şi de a mişca sufletele celor care îl ascultau vibrând din vioara 

şi versurile sale dorul de satul natal, zbuciumul sufletesc al țăranului, dragostea față de învățătură, şi dragostea 
față de valorile sfinte ale Bisericii.

Pe lângă toate aceste preocupări, dascălul Bălteanu se distinge ca patriot desăvârşit şi în febra veştii că la Alba 
Iulia se adună poporul pentru a înfăptui marele ideal național – Unirea – este delegat să participe la Marea Adunare 
de la data de 1 decembrie 1918. N-a fost doar un act de voință şi responsabilitate ci şi un act plin de curaj, ştiind 
că duce cu el la Alba Iulia năzuințele celor pe care îi reprezenta.

Demn de amintit este faptul că în satul natal, Topleț, prin strădania preotului Gheorghe Bubă este pus din nou în 
lumina vie şi adevărată a prețuirii, a recunoştinței şi a comemorării prin diferite activități desfăşurate, menite de a ne 
aminti despre personalitatea acestui mare dascăl, poet, om de litere şi nu în ultimul rând, un fiu al Bisericii noastre.

Dat fiind faptul că ne aflăm în anul centenar al Marii Uniri, se cuvine să-l pomenim pe dascălul Bălteanu, partici-
pant la Marea Adunare de la Alba Iulia din anul 1918 şi să nu uităm că el a dus cu el în inima lui, acolo la Alba Iulia, 
năzuințele oamenilor din aceste părți ale Banatului, de fapt ale strămoşilor noştri care au luptat ca noi să fim liberi.
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SEMNALE EDItOrIALE

MARIA ALExANDRA PANTEA - RelatăRi din 
pRimul Război mondial pRezentate în pResa 

ecleziastică din banat
Dr. FLOrIN-COrNELIU POPOvICI

Înainte de a fi o carte, Relatări din primul război mondial prezentate în presa ecleziastică din Banat (Bucureşti, 
Editura Tritonic, 2017, 302p) este o dublă adecvare la context: primul război mondial şi o sută de ani de Românie 
modernă. Şi unul, şi celălat ne-au obişnuit cu Marea Istorie. Maria Pantea iese din rândul celebrator de factură 
,,macro”, propunându-ne o ,,abatere” deliberată de la canoane, un excurs de în mica istorie, la fel de trepidantă şi de 
importantă ca şi Istoria cu majuscule, accentul fiind pus, de data aceasta, pe latura umană, pe destinele individuale. 
Maria Pantea procedează prin individualizare, implicit prin particularizare, reținând partea de detaliu, de amănunt 
care, în cazul omului obişnuit care are ocazia de a-şi face cunoscute trăirile şi simțirile prin intermediul presei, are 
legături conexe cu intimismul. Ceea ce rezultă este o colecție, o sumă de mărturii extrase din presa vremii, dar nu 
luată pe de-a-ntregul, ci defalcată, de interes fiind doar cea religioasă, ortodoxă şi greco-catolică, de unde viziunea 
echilibrată, nepărtinitoare. Iată deci două note de originalitate detectabile la o primă evaluare a volumului, la care 
se mai adaugă una: toposul preferat de autoare este Banatul istoric. Cartea Mariei Pantea, centrată pe reconstituire, 
veritabil act de restitutio in integrum, e construită pe subiectivism, iar relatările conținute au valoare de spove-
danie-confesiune: ,,Spre deosebire de alte documente păstrate, textele publicate în presa ecleziastică din Banat 
scot în evidență drama Marelui Război. Transmit emoția şi suferința prin care trecea familia românească şi reflectă 
evenimentele care au produs schimbări radicale în societate.” (p.11) 

Paradoxal, dar poate deloc întâmplător, Maria Pantea, doctor în istorie, se apropie mai mult de latura filologică, 
decât de cea istorică, termenul de relatare, de povestire indicând certe indicii ce amintesc de sfera extinsă a nara-
tivului. Indiferent însă de natura relatării, din textele propuse cititorului de mileniu trei, aflat, iată, în an Centenar, 
lipseşte cu desăvârşire aspectul ficțional, ,,osatura” narativă având ca leitmotiv realitatea necosmetizată. Tonul 
evocator este cel care brăzdează volumul de la un capăt la altul. La Maria Pantea, Războiul Prim devine personaj 
central ce acaparează, influențează, curmă sau frânge destine. E un război creat de oameni, cu oameni, o realitate 
dură, atroce, care operează selecții. Războiului îi supraviețuieşti sau nu, chestiune de viață şi de moarte. De unde 
şi aspectul antropologic, centrat pe om, al cărții. Sunt mărturii ale unor oameni care au trăit războiul, l-au văzut 
din interior, au pătimit, au fost actanți direcți, fie că au luptat în linia întâi, fie că au pătimit în spatele frontului. Pe 
toți, războiul i-a prins în tentacule, i-a făcut captivi. Mărturiile conținute în volum, un mic tratat de antropologie, 
sunt ele însele mărturii ale memoriei scrise care se cere grabnic recuperată şi valorificată. Potențialul existent este 
unul uriaş, arhivele abundă de documente care aşteaptă să fie scoase la lumină şi cercetate în amănunt: ,,Aseară 
am sosit în  Przemysl, unde să ne recreăm de oboseala de noi încă necunoscută. Ni se rupse vestmintele şi bărboşi, 
cum eram, ni eră ruşine, să ne arătăm în oraş, deşi ne corăiau mațele de foame. Adevărați sălbatici! Bag seama aşa 
e răsboiu, n-ai ce face. Acum ne-a ajuns soartea, nu ştiu spre folosul, ori nenorocul nostru, să rămânem în cetatea 
renumită a oraşului amintit, să-l apărăm. Destul că am ajuns sub acoperiş, de care până aci nu am avut parte, 
rătăcind prin păduri seculare, şi să ne bucuram nespus de mult, când se deschidea vre-o câmpie înaintea noastră, 
unde surprinderile nu puteau fi aşa dese. Focul tunurilor e grozav. Suflet de om nu se poate obişnui cu el. Focul 
de puşcă îl luăm în râs, când scăpăm de tunuri. […] Cadavrele te mişcă adânc; vaetele mai ales seara, dupăce se 
linişteşte focul, te îngrozesc deadreptul. Seara, dupăce se mai părăseşte agitația răsboiului, ajungi, să mai simțeşti 
milă față de răniți, ziua nu ai răgaz pentru aşa ceva.” (pp.29-30 –scrisoare trimisă de pe front de profesorul Avram 
Sădean, lui Roman Ciorogariu, directorul Institutului Pedagogic-Teologic, în 21 septembrie 1914 şi reprodusă în 
,,Anuarul Institutului Pedagogic-Teologic Ortodox din Arad, anul şcolar 1914-1915”). 

 Întreg textul cărții Mariei Pantea, o sumă de voci, e structurat pe veridicitate şi pe autenticitate. Războiul povestit 
(unele relatări par decupate din romane de bună calitate), dincolo de artificii lingvistice, de metafore şi de figuri 
de stil, e o realitate brutală, macră, ce sfâşie sau demoleză paradigme, ce distruge şi pune pe baze noi, ce operează 
adânc în corpusul social. Unele răni nu se mai cicatrizează niciodată: ,,Dragi părinți, taică şi maică! Cum a fost când 
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am plecat, ştiți şi dumeavoastră. Iar eu nu pot să uit niciodată....Sosise porunca de chemare într-o zi de Sâmbătă, 
în zori. Eram la coasă peste grădini, în poeniță. Abia răsărise soarele. Iarba înrourată răspândea o mireazmă dulce. 
Limba coasei alergă înaintea mea cântând ascuțit. Eram uşor şi vesel. Boarea dimineții îmi alintă obrajii, ca o scaldă 
fermecată. Cântam. În jur de mine se tot învârtea un ciocârlan moțat, săltând peste brezde. Peste sat plutea lumina 
aurie a soarelui. Din când în când la cap de brazdă, mă opream şi, cu stânga de toporâşte, îmi ascuțeam coasa. Nu 
ştiu cum, în ziua aceea îmi părea aşa de drag sunetul ascuțitului îmi ziceam:

-Draga mea coasă, ce unealtă sfântă eşti tu! Eşti şi folositoare şi mângâietoare. Lucrezi şi cânți. Aduci folos şi 
înseninezi şi sufletul totodată. Sculă binecuvântată de Dumnezeu!...[…]        M-am răzimat în coasă şi am întins mai 
bine urechea spre sat. În grădină la Constantin Diacului parcă erau zece morți nu alta. Leica Maria se înăduşea în 
sughițuri de plâns. Şi bocetele dumisale pătrundeau limpezi până la mine. Se căina după Ion...

Apoi, maică dragă, când te-am văzut urcând spre poieniță, m-am oblit de spate, mi-am şters coasa şi ți-am ieşit 
înainte. Veneai să mă chemi la cancelarie. Plângeai şi tu, ca după mort. Abia mi-ai putut zice:

-Sandule, a sosit!...
Ştiam cine sosise: cartea de la împăratul. Se pornea bătaia.”(pp.42-43) (scrisoarea caporalului Alexandru, datată 

10 septembrie 1914, reprodusă în ,,Calendar pe anul de la Hristos 1915”). 
Relatări din primul război mondial prezentate în presa ecleziastică din Banat are un veritabil caracter coagu-

lant-recuperator. Maria Pantea dezabstractizează, pune istoria în afara datelor şi a cifrelor seci de manual, în afara 
rapoartelor şi a statisticilor sterile. E o carte care impresionează, cu puternic impact emoțional, care pune accent 
pe emoții, pe voluptatea dramelor (individuale şi colective) pe care le conține. Importanța ei depăşeşte cu mult 
domeniul istoriei, fiind interesantă şi din punct de vedere publicistic, sociologic, cultural, filosofic, psihologic, 
politic, militar ş.a.m.d.

Înainte de a trece la cazuri concrete extrase din presa ecleziastică a vremii, în care apelul la memoria scrisă 
este unul pregnant, Maria Pantea oferă câteva observații sintetice în partea introductivă, pregătind astfel scena 
relatărilor la vreme de război. Începând prin a sublinia drama reprezentată de conflagrație, în fața căreia cei mai 
mulți se raportează ca la un dat (un ,,accident” al devenirii, dar şi o fractură de destin), calitatea de subiect inepu-
izabil din care se hrăneşte istoria, autoarea îşi motivează alegerea pentru presa ecleziastică: dacă în cazul presei 
politice a vremii opoziția față de autorități era una vehementă, în ceea ce priveşte presa bisericească aceasta era 
mai puțin supusă cenzurii. Decelabil din context este rolul multiplu al presei ecleziastice: oglindă a transformărilor 
din societatea românească, portavoce a Bisericii, intelectualității şi deopotrivă a oamenilor de rând (de unde şi 
unitatea în diversitate), vector de comunicare, informare şi popularizare, depozitară a unor mostre de limbaj şi a 
unor formule de adresare-redactare specifice vremii (de unde şi importanța filologică), destinată, cu precădere, 
să ridice moralul trupei, nivelul conştiinței individuale şi colective. Lor li se adaugă ideea de patriotism, cu tot ce 
presupune acesta: ,,Fiecare om e un erou! Şi mult este de plâns, căci multe fapte vitejeşti, cari fură plătite cu viața 
celor cari le-au isprăvit, se dau uitării, nevăzute şi neremarcate în îmbulzeala luptei.” (pp.58-59) (material reprodus 
din  ,,Calendar pe anul de la Hristos 1916”).

  Publicațiile din care autoarea îşi extrage material de studiu sunt dintre cele mai diverse: ,,Revista preoților”, 
,,Foaia Diecezană”, ,,Foaie Oficioasă”, ,,Calea Vieții”, ,,Biserica şi Şcoala”, ,,Anuarul Institutului Pedagogic-Teologic 
Ortodox din Arad”, ,,Foaie Oficioasă a Diecezei Lugojului”, ,,Calendarul Românului”. La fel de importante sunt şi 
anuarele şi calendarele poporale, în care vocea poporului prinde contur, se face ascultată. Aparținând fie de ritul 
ortodox, fie de cel greco-catolic, publicațiile respective exprimă poziția oficială a Bisericii. Faptul că sunt scrise 
în limba română certifică existența presei ecleziastice române la vremea Primului Război Mondial, un război al 
națiunilor, după cum se ştie. Adeptă a stilului comparatist şi a punerii în balanță (calități esențiale ale cercetătorului 
avizat), Maria Pantea, cea care oferă o viziune de ansamblu, observă şi punctează diferențele dintre presa ortodoxă 
şi cea greco-catolică şi felul în care înțeleg să se raporteze la război şi la realitatea social-politică a vremii. Dacă la 
începutul conflagrației mondiale cele două biserici se concentrează pe criticarea intrării României în război, ulterior 
se constată o schimbare radicală de optică, ce trece de la contestare vehementă la apărarea interesului național.

Relatări din primul război mondial prezentate în presa ecleziastică din Banat surprinde dramatismul unei lumi 
în schimbare, nevoită să facă față unei CRIZE majore generalizate. Parte integrantă din presa în sens generic, presa 
ecleziastică are rolul de ,,seismograf”. Savoarea lexicală, bogăția informativă din care se poate deduce felul în care 
gândeau şi acționau oamenii în vreme de război, sunt în prelungirea capitalului de încredere de care se bucura 
presa ecleziastică în rândul combatanților, dar şi al celor rămaşi acasă, cei care susțineau, după posibilități, frontul. 
Ortodoxă sau greco-catolică, presa ecleziastică din timpul Primului Război Mondial şi-a adus aportul la configurarea 
unei stări de spirit adecvate care să contrabalanseze dezechilibrele majore ale momentului. De altfel, religiozitatea şi 
credința în Dumnezeu este o constantă şi o realitate de necontestat în acele vremuri de răstrişte, când, mai mult ca 
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oricând, soldații din tranşee 
sau civilii năpăstuiți simțeau 
nevoia unui refugiu spiri-
tual: ,,Cea mai scumpă carte 
pentru ostaşul din răsboiu 
este cartea de rugăciune. 
Atâtea scrisori câte ne vin, 
tot cărți de rugăciuni cer 
şi tot de bunul Dumnezeu, 
unicul ajutor vorbesc. Căci 
mai ales în primejdiile acele 
mari se intuiază nimicnicia 
omului, în fața atotputinței 
d-zeeşti.” (p.153) (fragment 
extras din ,,Biserica şi Şcoala”, 
12 septembrie 1915). Ceea 
ce impresionează cu ade-
vărat este solidaritatea în 
suferință.

Relatări din primul răz-
boi mondial prezentate în 
presa ecleziastică din Banat 
au valoare de document în 
accepțiunea clasică a ter-
menului, dar şi de docu-
ment afectiv, idee întărită 
şi de valoarea testamentară 
a unora dintre ele (se au în 
vedere aici relatările ultime 
ale celor care dau dovadă 
de sacrificiul suprem şi al 
căror tribut de sânge este 
subliniat prin expresia ce 
a făcut carieră în epocă ,,a 
murit moarte de erou”). 
Există două tipuri de relatări 
cuprinse în volum de către 
Maria Pantea: relatările ofi-
ciale (comunicate, statistici, 
necroloage, colecte inițiate 
de Biserică întru ajutorarea 
frontului, decorarea celor 
distinşi prin fapte de vitejie, 

medalioane ce au ca obiect elogierea unor personalități) şi relatările personale, ,,domestice” (scrisorile, cugetările, 
poveştile recuperate de pe front şi-apoi repovestite şi făcute publice). E un melanj de stiluri narative, în care limba 
literară se împleteşte cu cea a omului simplu, poporană, depozitară de savoare lexicală şi de exotism. Odată cu 
oamenii care sunt amintiți în carte apar şi toposurile unde s-a scris istoria, pe unde a trecut frontul şi unde s-au 
consumat bătălii şi fapte de eroism, toposuri de sânge. Ljig, Cracovia, Olkus, Votbrom, Censtohovo, Galiția, Przemysl, 
Bieț, Antwerpen, Mitrovița, Praga, Ivangorod, Volhinia sunt doar câteva dintre ele. Evocarea şi cartografierea aces-
tora este extrem de utilă, fiindcă, dincolo de împlinirea unei datorii morale de căpătâi, ajută la refacerea mentală 
a unor scene de luptă şi la recuperarea atmosferei epocii. Pentru că eroismul nu ține cont de vârstă, relatările din 
volum au ca protagonişti adulți, dar şi copii (v. Un erou român la vârsta de 12 ani), fapt care sporeşte încrederea în 
izbândă, dar şi responsabilitatea implicării într-o cauză comună. Importanța modelelor de urmat este incontestabilă.
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 Relatări din primul război mondial prezentate în presa ecleziastică din Banat e o carte de învățătură care îşi 
conține morala: felul cum ne raportăm la înaintaşi, felul cum îi onorăm şi cinstim ne reprezintă pe de-a-ntregul, e 
cartea noastră de vizită. Parte din identitatea ce ne defineşte, din ceea ce suntem ca indivizi şi popor le-o datorăm 
străbunilor noştri. Deloc întâmplător, Thomas Carlyle, cunoscut şi citit în epocă, invocat în relatări, dă greutate 
volumului: ,,Eroismul zice tot Carlyle este legătura divină care uneşte în toate timpurile pe omul cel mare cu ceilalți 
oameni. În religia creştină, eroismul care uneşte omul cel mare cu ceilalți oameni este creațiunea lui Dumnezeu. 
Nu e o divinizare omenească, ci o dumnezeire reală relevată în sufletele credincioşilor de Dumnezeu Isus.” (p.119)

 Adevărata notă de originalitate pe care o aduce Maria Pantea este aceea că abordează un teritoriu insuficient 
explorat, acela al mărturisirilor directe. Carte cu oameni şi despre oameni, carte cu învingători şi învinşi, cu des-
tine frânte sau împlinite, Relatări din primul război mondial prezentate în presa ecleziastică din Banat are rolul de 
a sensibiliza conştiințe. Conectată la realitatea dură a războiului, ea subliniază rolul presei în general şi al presei 
ecleziastice în special, într-o vreme când informația, în funcție de felul în care este folosită (în slujba cetățenilor 
sau manipulatoare, în defavoarea lor), poate face diferența dintre a fi şi a nu fi: ,,Presa ecleziastică a jucat un rol 
important pentru românii din Banat, prin informarea populației despre evenimentele de pe front.” (p.12) sau ,,[…] 
în anii războiului un rol important revine presei ecleziastice, care a reflectat cel mai bine transformările petrecute 
în societatea românească. În presa ecleziastică pot fi identificate atât articole care demonstrează fidelitatea față 
de împărat şi clasa politică din monarhie, cât şi articole emoționante, care transmit drama prin care trecea soci-
etatea românească în acei ani. Paginile presei ecleziastice din Banat, reprezentată de publicații apărute la Arad, 
Caransebeş şi Lugoj, reflectă atât poziția Bisericii şi a intelectualității româneşti, cât şi cea a oamenilor de rând, 
transmițând drama marelui război.” (p.13) 

Uneori, aspectul picaresc, aventuros care se degajă din relatări înveşmântează protagoniştii într-o aură de 
legendă. Ei sunt cei care însuflețesc, dau viață, trezesc din apatie şi din letargie. Faptele lor eroice au rol formator. 
Implicarea activă a preoților-militar pe front, popularizarea faptelor de arme prin decorarea şi cinstirea eroilor, 
predicile pentru soldați, relatatările străinilor de pe frontul românesc fac din Relatări din primul război mondial 
prezentate în presa ecleziastică din Banat o carte necesară. La fel de important este şi profilul aureolat de glorie 
al soldatului-țăran: ,,Eu am conducerea peste o companie din batalionul căpitanului... Soldații sunt  mai toți fără 
excepție români. Sunt fericit că trăiesc în mijlocul acestor oameni, cari în treacăt fie zis, sunt şi ei entuziasmați 
pentru mine, şi eu li sunt  nu numai comandant, ci şi medic şi prietin. Pe lângă desvoltarea spiritului războinic, 
patriotic şi colegial, scopul meu este în acelaş timp şi întărirea relațiunilor bune şi paşnice şi a armoniei naționale, 
ceeace aici mi-a reuşit pe deplin!

[…] Toată purtarea lor e ceva înălțător de suflet, iar răbdarea şi stăruința lor e deadreptul ceva miraculous!” 
(fragment reprodus din ,,Revista preoților”, 16/29 august 1915).

Războiul e privit ca examen suprem, ca probă supremă de maturitate. A-l trece cu brio, încununat de lauri şi 
înnobilat de mărețe fapte eroice, a binemerita de la patrie e o chestiune rezervată doar aleşilor, oameni plăcuți 
lui Dumnezeu. Lor şi numai lor se cuvine să le aducem prinosul nostru de recunoştință, respectul şi dragostea 
nețărmurită: ,,[…] voi mergând acum în luptă, mergeți la examen că sunteți oameni, că nu în zadar ați petrecut 
timpul de învățătură de până acum, mergeți să săvârşiți munca pentru care v-ați pregătit până acuma: învingerea 
duşmanului, apărarea țării, a femeilor, a copiilor, a neputincioşilor, a vetrelor, a mormintelor strămoşeşti, a clădi-
rilor, a bisericilor, a crucilor noastre, a tot ce avem mai scump. Munca aceasta nu e numai pentru ziua de azi ori 
de mâine, e pentru zeci ori pentru sute de ani. Spre voi privesc dară nu numai mai marii voştri, nu numai cei de 
acasă, copii, moşnegi şi toți cari vă roagă să-i apărați, ci spre voi privesc neamurile viitoare, privesc strămoşi din 
morminte, privesc îngeri, priveşte Dumnezeu...Voi sunteți aceia care puteți zice ca apostolul <<priveala ne-am 
făcut lumei şi îngerilor şi oamenilor>>.

Aceasta este munca la care sunteți chemați acum. O muncă grea, nu-i vorbă, de greutățile ei nici nu mai vorbim. 
Dar cum ar putea fi uşoară o muncă ce un om are să o isprăvească nu numai pentru sine ori pentru casa sa, ci pentru 
zeci şi sute de ani? E muncă grea, dar dacă e mare vrednicie a săvârşi o muncă cum e aceasta, e mare vrednicie a 
suferi şi greutățile ei. Deci nu trebuie să fii necăjit pentru acelea şi să fii mândru că tu eşti între aceia care au fost 
aflați vrednici că numele lor se află scrise în cartea vieții, în cartea viitorului. Tu eşti unul dintre aceia a căror nume 
se va pomeni până va fi țara şi neamul nostru, cum se pomenesc numele sfinților apostoli şi ai tuturor aleşilor lui 
Dumnezeu.” (p.221) (scrisoarea preotului greco-catolic Nicolae Brânzeu către fratele său, reprodusă în ,,Calea Vieții, 
nr. 2 din 1 februarie 1916). Înălțătoare vorbe, uriaş sacrificiu de sine! 



13Învierea

PREOT DR. IONEL POPESCU - 
bucuRia slujiRii pRin cuvânt 

Preot prof. dr. SOrIN COSMA

Cu binecuvântarea Înalt-
preafințitului Ioan Selejan, 
Mitropolitul Banatului, 
apare cel de-al doilea volum 
purtând semnătura Părinte-
lui Dr. Ionel Popescu, intitu-
lat: Bucuria slujirii prin cuvânt 
(vol. II; articole şi studii, Ed. 
Partoş, 2018, 339 pagini), ce 
cuprinde studii şi articole.

Primul volum, cu acelaşi 
titlu, a văzut lumina tiparului 
în 2016, şi s-a bucurat de 
frumoase aprecieri atât 
din partea teologilor şi a 
preoților, cât şi din partea 
unor distinşi oameni de 
cultură.

Judiciar ales, titlul celor 
două volume sugerează 
două lucruri: 

În primul rând, bucuria 
autentică ce se realizează 
ca relație de comunicare şi 
comuniune prin cuvânt, fapt 
pe care autorul reuşeşte să-l 
transmită prin varietatea 
temelor şi diversitatea 
aspectelor tratate, a spiritului 
de observație realist şi 
obiectiv, a imaginilor pline 
de vibrație; într-o expunere 
coerentă şi un mod de 
exprimare sincer şi fluent. 

În al doilea rând, bucuria 
slujirii cuvântului reprezintă 

o realitate concretă ce rezultă din însăşi consacrarea autorului în misiunea învățătorească a Bisericii, desfăşurată ca 
profesor şi director la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeş şi ca lector universitar la Facultatea 
de Teologie din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reşița-Caransebeş; precum şi în activitatea preoțească de 
propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu, pe care o împlineşte cu multă vocație atât de la amvonul bisericii, cât 
şi în diversele şi multiplele ocazii pastorale.

Prezentul volum cuprinde articole, studii şi comunicări susținute de autor în cadrul unor manifestări ştiințifice, 
ori publicate în revistele bisericeşti şi laice, precum şi în diferite volume, din anul 1986 şi până în prezent.

Cele aproximativ 45 materiale sunt reluate din revistele sau foile bisericeşti în care au văzut pentru prima dată 
lumina timpului, sau unele dintre ele sunt publicate în acest volum pentru prima dată.

Majoritatea studiilor şi articolelor au apărut în publicațiile bisericeşti din Banat, din Timişoara şi Foaia Diecezană 
din Caransebeş, iar altele au văzut lumina tiparului în volume, precum: Identitate şi cultură. Studii privind istoria 
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Banatului, Bucureşti, 2009; vol. Taină şi Mărturisire, Caransebeş, 2014; „Gândirea” Sinaia, 2002; Studia Judaica, Cluj-
Napoca, 2004, etc.

Din diversitatea şi complexitatea problemelor prezentate în prezentul volum, distingem mai întâi pe cele refe-
ritoare la viața bisericească desfăşurată istoric şi cultural în Eparhia Caransebeşului şi Timişoarei, întregite cu eve-
nimente vechi şi noi din istoria Patriei; cu evocarea unor personalități marcante în misiunea Bisericii Bănățene, 
precum şi cu studii de specialitate, menite să lămurească diverse aspecte de actualitate.

Făcând o caracteristică generală a actualității temelor tratate în prezentul volum, vom invoca cuvintele 
Înaltpreasfințitului Ioan, Mitropolitul Banatului, imortalizate în Prefața volumului, intitulată „Trudă prin cuvânt”:

„Iubite cititorule, în prezenta lucrare vei găsi rostiri din Sfânta Scriptură, care au fost împărtăşite celor ce îşi 
hrănesc sufletul din cuvântul rostit cu putere din față Sfântului Altar.

Părintele Ionel Popescu se dovedeşte a fi un bun cronicar ce seamănă, pentru istoria bănățeană, momente trăite 
de dânsul în acest areal al Banatului...

A deschis şi porțile de fier ale închisorilor comuniste, unde i-a cercetat, prin cuvânt, pe unii dintre preoții din 
Bant, care nu s-au lepădat de Evanghelie...

S-a aplecat apoi şi asupra suferințelor celor buni şi harnici credincioşi din Banat, care au fost depărtați în Bărăgan...
Un loc aparte îl ocupă şi momentul binecuvântat de Dumnezeu, din anul 1918...
Prin scrisul său, autorul a făcut cunoscute evenimentele din Decembrie 1989, de la Timişoara, aşa cum au fost 

prezentate în două publicații germane: «Süddentsche Zeitung» şi «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
Putem considera această lucrare ca fiind o contribuție a scrisului duhovnicesc şi a istoriei trăite bănățene.
Cuvintele din această carte vor rămâne ca mărturie depusă de un preot în față Altarului Bisericii şi  a istoriei 

neamului”.
Prin cele 7 volume de autor şi 3 volume de coautor, numele Părintelui Dr. Ionel Popescu se remarcă a fi de 

referință în cultura Bisericii Bănățene, pe măsură să aducă bucuria slujirii prin cuvânt descălilor care, într-o formă 
sau alta, şi-au adus contribuția la formarea personalității sale.
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SFÂNTUL CUVIOS PAISIE AGHIORITUL – UNUL 
DINTRE CEI MAI MARI SFINȚI AI BISERICII

ANDrEI BrAtIȘ

Aproape toți 
credincioşii din 
Biserica Orto-
doxă, din lumea 
întreagă, au auzit 
de Părintele Paisie 
– aşa cum i se spu-
nea în timpul vieții. 
Mulți dintre ei au 
şi citit măcar unul 
din volumele seriei 
cu titlul Cuvinte 
Duhovnicești, care 
conțin învățăturile 
sale, dintre care 
poate cele mai 
cunoscute sunt: Cu 
durere și dragoste 
pentru omul con-
temporan Viața de 
familie. Cu toate 
acestea, nu sunt 
mulți cei care îi 
cunosc viața în 
amănunt. Ieromo-
nahul Isaac, unul 
dintre ucenicii 
Sfântului Paisie, 
este primul autor 
de la care ne-a 
rămas o descriere 
destul de amplă 
a vieții Sfântului. 
Însă cel mai bine ne 
putem da seama de 
măsura sfințeniei la 
care a ajuns Sfân-
tul Paisie, încă din 
timpul vieții sale 
pământeşti, din 
cartea domnului 
Dionysios Farasio-

tis, Marii inițiați ai Indiei și Părintele Paisie. 
Această carte îi oferă cititorului posibilitatea de-al cunoaşte şi mai bine pe Părintele Paisie. Aici se vede cu 

adevărat înălțimea duhovnicească la care ajunsese. Citindu-i viața putem spune că Starețul a fost pur şi simplu un 
călugăr care s-a nevoit mai mult decât ceilalți, care a iubit mai mult decât ceilalți, care s-a dăruit mai mult decât 
ceilalți, şi în acest fel a ajuns la măsura sfințeniei încă din această viață. Dar, citind această lucrare putem să ne dăm 
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seama că Părintele Paisie este de fapt unul dintre cei mai mari sfinți pe care i-a dat Biserica de-a lungul timpului. 
Cartea este scrisă de un grec, pe nume Dionysios Farasiotis, pasionat şi atras în tinerețile lui de practicile religiilor 
orientale, în special de cele hinduse, şi care la un moment dat îl cunoaşte pe Părintele Paisie, şi îi cunoaşte mai apoi 
şi pe cei mai importanți guruşi ai Indiei. Voi reda în continuare, foarte pe scurt, rezumatul acestei cărți, pentru a 
înțelege mai bine relația dintre cei doi.

În prima parte a cărții sunt relatate căutările spirituale din tinerețe, atracția autorului spre hipnoză şi magie. 
Sunt povestite diferite experiențe spirituale avute în urma practicării, în special, a hipnozei, prin care el dorea să-şi 
desprindă sufletul de trup pentru a intra în „frumoasa” - aşa cum îi spunea maestrul său de atunci - lume a spiritelor.�

În cea de-a doua parte a cărții autorul povesteşte întâlnirea cu Părintele Paisie, în preajma căruia simțea tot 
timpul foarte multă linişte sufletească, se simțea ocrotit, mângâiat şi vindecat de rugăciunile lui, mai ales când 
ajungea la el după o lungă perioadă de timp în care trăia în tot felul de păcate, în care încerca tot felul de practici 
şi tehnici spirituale din afara Bisericii.1

Deşi a fost martor la săvârşirea mai multor minuni la chilia Părintelui Paisie, printre care şi vindecarea unui paralitic 
din naştere, deşi a fost martor la mai multe convorbiri în care Starețul le spunea multora dintre cei care mergeau la 
el cu probleme, aspecte din viața lor pe care nu avea de unde să le ştie, totuşi, în partea a treia, autorul  Dionysios 
Farasiotis îşi aminteşte că încă era frământat de căutările spirituale din tinerețe. Era nehotărât în privința alegerii 
unei religii conform căreia să-şi trăiască restul vieții, şi totodată curios să afle mai multe despre celelalte religii ale 
lumii, despre care considera la acea dată că trebuie neapărat să aibe fiecare câte ceva bun în ele.2

Aşadar, autorul pleacă în India pentru a-i cunoaşte pe cei mai importanți lideri spirituali ai acelei țări. Perioada 
petrecută acolo, călătoriile întreprinse între diferitele ashram-uri, experiențele avute - care constau, de cele mai 
multe ori, în pierderea simțirii sinelui3, pentru o perioadă oarecare de timp, atunci când venea în contact cu vreun 
maestru spiritual -, sau faptul că oamenii încă se închinau la idoli, sau consumau droguri pentru a intra în contact 
cu anumite spirite, toate aceste experiențe povestite în cea de-a patra parte a cărții, contrar aşteptărilor inițiale, 
l-au făcut pe autor să-şi dorească o cât mai grabnică întoarcere în țară, mai ales pentru a ajunge în Sfântul Munte 
la Bătrânul Paisie. Lucru care, până la urmă s-a şi întâmplat, dar cu foarte multe dificultăți şi, mai ales cu intervenția 
lui Dumnezeu, pentru că, după cum povesteşte autorul, ajunsese la un moment dat să nu mai aibe, aproape deloc, 
control asupra sa.4 

Întors înapoi în Grecia, observă că toți cei cu care intra în contact, fie că erau rude, prieteni, monahi sau chiar 
oameni pe care nu-i cunoscuse niciodată, toți aveau un comportament respingător față de el. Merge de îndată 
şi la Părintele Paisie, unde şi acesta îl întâmpină, la început într-un mod foarte aspru, dar mai apoi după ce vede 
că Dionysios îşi cunoaşte greşeala, îl primeşte cu căldură, dându-i de înțeles că a fost alături de el în perioada pe 
care a petrecut-o în India. Tot în această parte a cincia, autorul descrie şi câteva experiențe dumnezeieşti trăite 
alături de Starețul Paisie. Una dintre ele a avut loc atunci când Dionysios îi povesteşte Părintelui faptul că în India 
unul dintre guruşii de acolo emana o lumină, moment în care Părintele îi pune mâna pe cap, iar Dionysios se vede 
dintr-odată înconjurat de o lumină mai strălucitoare decât cea a soarelui care izvora din Părintele Paisie, o lumină 
imaterială, nespus de dulce, pe care nu se mai sătura să o privească (experiență asemănătoare cu cea pe care a 
avut-o Motovilov, ucenicul Sfântului Serafim de Sarov, când l-a întrebat pe acesta cum poate şti dacă are harul 
Sfântului Duh5). Dar, ce e cel mai important în toată această experiență, pe care a avut-o autorul alături de Sfântul 
Paisie este că, spre deosebire de lumina pe care o văzuse la acel guru din India, nu-şi pierduse controlul minții, ba 
dimpotrivă i se adăugase şi vederea duhovnicească. Cu alte cuvinte Părintele Paisie i-a oferit o explicație practică 
şi nu una teoretică la întrebarea care îl frământa cu privire la puterea celor două religii. Spune autorul că pe cât de 
mult diferă omul de Dumnezeu, şi pe cât diferă minciuna de adevăr, aşa de mult se deosebeau şi cele două lumini.6 

Iată deci, un fapt din viața Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, mai puțin cunoscut de către cei ce au auzit de el, 
care ne arată poate cel mai bine bogăția de har de care s-a bucurat încă din timpul vieții, şi de care cu siguranță 
se bucură, mai ales acum, după mutarea sa la cele veşnice. Această bogăție de har, după cum putem afla şi din 
numeroasele mărturii ale celor cărora Sfântul le-a mijlocit, de la Dumnezeu, mari minuni în viață, o împărtăşeşte 
tuturor celor ce i se roagă cu credință.

1  Dionysios Farasiotis, Marii inițiați ai Indiei și Părintele Paisie, trad. Ierom. Teofan Munteanu, Ed. Egumenița, Galați, 2012, 
pp.17-47.

2  Ibidem, pp.51-106.
3  Ibidem, pp.109-149.
4  Ibidem, pp.180,242.
5  Ibidem, pp.153-269.
6  Arhim. Dosoftei Morariu, Sfântul Serafim de Sarov, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2010, pp.353-366.
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TREI APOSTOLI AI FRANCILOR
 

Preot ALEXANDrU NAN

Deşi nu avem foarte multe informații precise despre sfinții Kilian, Kolonat şi Totnan, ştim că au fost irlandezi 
de neam  şi că au făcut misiune la Würzburg şi împrejurimi, fiind considerați astăzi apostoli ai francilor. Moaştele 
celor trei sfinți, prăznuiți şi de către ortodocşi la data morții lor, 8 iulie, se găsesc astăzi în catedrala nouă, respectiv 
în domul din oraşul Würzburg.

Informații despre sfântul Kilian şi despre însoțitorii săi ne oferă două biografii (vitae), scrise la două secole după 
moartea lor, una intitulată Passio Kiliani minor şi cealaltă Passio maior. Întrucât multe informații despre cei trei pro-
vin din secolul 9 şi pentru faptul că nu există o continuitate dovedită între moartea sfinților şi înființarea scaunului 
episcopal de Würzburg, unii istorici consideră că acestea trebuie acceptate cu foarte multă reținere.

Conform unei tradiții amestecate cu note legendare, Kilian provenea dintr-o însemnată familie irlandeză. 
Propunându-şi să trăiască după regulile lui Columban, el s-a retras în singurătate, după care ar fi studiat ştiințele 
vremii. Dorind apoi să se dedice misiunii, însoțit de 12 bărbați (urmând modelul lui Hristos, însoțit de Apostoli), 
iar după altă sursă, doar de către preotul Kolonat şi diaconul Totnan, Kilian s-a îndreptat spre Germania pentru a 
propovădui credința creştină. Trecând cu barca pe Rin şi apoi pe Main, cei trei s-au oprit la Aschaffenburg. Conti-
nuând drumul şi fiind impresionat de frumusețea locului (viitorul oraş Würzburg), Kilian, împreună cu însoțitorii 
săi, au hotărât să se oprească acolo. Se pare că grupul de irlandezi a fost foarte apreciat de către localnici pentru 
cunoştințele pe care le aveau în cultivarea pământului, în comerțul cu lemn şi-n creşterea vitelor. Ca şi alți misionari 
irlandezi, cei trei şi însoțitorii lor, au contribuit esențial la civilizarea centrului Europei.

Botezarea unui număr însemnat de franci
După unii cercetători, creşterea nivelului de trai în zonă, a contribuit la trecerea multor localnici germani la noua 

religie creştină. Între numeroasele botezuri pe care Kilian le-a administrat, se numără şi unul foarte important: 
cel al ducelui Gozbert. Unii spun că acesta era deja creştin, dar că nu trăia în conformitate cu rânduielile creştine. 

Se pare că-n anul 686 Kilian s-a deplasat la Roma, pentru a primit binecuvântarea de la papa Conon (686-689), 
pentru a activa ca misionar în Turingia şi în Regatul franc de est. Aici la Roma, papa l-ar fi hirotonit episcop. Acest 
episod este considerat de către unii istorici legendar, fiind unul inspirat din viața sfântului Bonifatie. Chiar dacă 
episodul este într-adevăr unul legendar, totuşi informația despre pontificatul lui Conon (între 686 şi 689) este una 
foarte importantă, deoarece ajută la fixarea unei cronologii a vieții sfântului. Conform acestei informații, se apre-
ciază că în anul 686 Kilian a venit la Würzburg. 
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Legat de relația cu Gozbert, se pare că misionarul Kilian l-a mustrat pe acesta deoarece trăia cu cumnata sa, 
Gailana, după moartea fratelui său. Dreptul roman permitea căsătoria cu o cumnată văduvă, în timp ce Dreptul 
bisericesc interzicea acest lucru. Se pare că Gozbert a ținut cont de sfatul lui Kilian, în timp ce Gailana n-a putut 
să-i ierte acest lucru. Profitând de plecarea ducelui la luptă, Gailana a trimis nişte tâlhari să-i omoare pe cei trei 
misionari. Surprinşi în timpul slujbei de noapte, cei trei nu s-au putut apăra de săbiile tâlharilor, fiind astfel omorâți. 

Întors de la luptă, Gozbert a fost întâmpinat de tâlharii, care mustrați de conştiință, i-au mărturisit crimele 
săvârşite. Gozbert a trimis să fie căutate trupurile celor trei. Ele au fost aflate neputrezite, iar ca semn de autentici-
tate, a fost găsit şi aşa numitul „Evangheliar al lui Kilian”, datat  ca provenind din Galia secolului al 7-lea. Acesta se 
găseşte astăzi în Biblioteca Universității din Würzburg. Urmele lăsate de Kilian în Würzburg sunt puține, deoarece 
n-a înființat acolo o mănăstire. Deşi unii istorici afirmă că n-a fost episcop de Würzburg şi că nu l-a botezat pe 
Gozbert, Kilian este cinstit astăzi, alături de însoțitorii săi, Kolonat şi Totnan, apostol al francilor.

Moaștele sfinților și cultul acestora
Astăzi moaştele celor trei sfinți se găsesc într-o raclă confecționată de Heinrich Bücker în noua catedrală, iar 

craniile lor, aşezate într-o raclă din cristal, au rămas în domul din Würzburg. În preajma sărbătorii sfântului Kilian 
(8 iulie), racla cu cele trei cranii este expusă spre închinare şi are loc o procesiune.

Primele mărturii despre venerarea sfântului Kilian se găsesc în calendarul lui Godescalc (păstrat la Paris), într-un 
manuscris al lui Beda Venerabilul păstrat la Würzburg şi în Martirologiul lui Raban Maurul. Un exemplar din Fulda al 
Passio minor conține un ciclu de imagini referitoare la viața şi martiriul sfântului Kilian şi este primul model ilustrat 
păstrat până astăzi, având de asemenea ca model viața sfântului Bonifatie. 

În prima jumătate a secolului al 19-lea, moaştele sfinților au fost uitate, iar statuile lor din bronz au fost topite. 
Drept urmare, relicvele au fost declarate pierdute şi redescoperite în anul 1849, când au fost aşezate într-o altă 
raclă. Ascunse în anul 1943 în Gerolzhofen, moaştele au fost purtate în anul 1949 înapoi la Würzburg, în cadrul unei 
procesiuni de trei zile. Parohia ortodoxă română din Bamberg i-a ales ca ocrotitori pe cei trei sfinți de la Würzburg, 
alături de patroana principală, sfânta Parascheva, făcând pomenirea lor pe data de 8 iulie.

troparul sfinților
Mucenicii Tăi, Doamne Kilian, Kolonat şi Totnan, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la 

Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioasele 
îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
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VREMURI DE RĂSCRUCE

Locul unde ne-am născut, nu este deloc întâmplător pentru oricare dintre noi. El are semnificație şi generează 
legături şi obligații ce ne vor însoți viața, fie că suntem conştienți sau nu de asta, dar ar fi bine să fim, să înțelegem 
că toate au fost rânduite de Dumnezeu după o logică ce transcende înțelegerea noastră de multe ori, dar ea cu 
certitudine există. 

Dacă lucrurile stau aşa, şi stau aşa, atunci s-ar cuveni să ne întrebăm care sunt obligațiile înalte – deasupra mul-
titudinii de alte obligații pe care ni le facem de-a lungul vieții – față de această fundamentală rânduială, să găsim 
răspunsul şi să facem ce se cuvine.

Părintele Dumitru Stăniloae, cu înțelepciune şi adâncă înțelegere, zice: ,,În fața lui Dumnezeu suntem răspun-
zători nu numai de propria ființă, ci şi de ființa neamului, lăsată şi ea de la Dumnezeu”!

Omul, prin croirea primordială a statutului său, ar fi trebuit să fie un stăpân binevoitor şi grijuliu a tot ceea ce 
era în nişa sa existențială, stăpânind şi timpul, în această nişă, prin împlinirea menirii sale. 

Din nefericire, constatăm în aceste ciudate şi dezamăgitoare vremuri, că omul nu-şi mai este, uneori, de prea 
multe ori, prieten şi binevoitor, nici sie însuşi!

Într-o lume încă amorțită, răul se mişcă lejer, impunându-şi strategiile imunde. Răul, care nu se împiedică de 
mărunțişuri diverse, precum bunul simț, obrazul, normele de conduită, legitățile firii, moralitatea, etica firescului 
şi cam tot şi orice ar fi parte constitutivă şi definitoare a normalului, a vieții, profitând de această amorțeală, atacă, 
cucereşte şi subjugă zone tot mai mari din tot ce ne înconjoară şi defineşte ca oameni şi ca umanitate.

Din nefericire, foarte mulți oameni cu greu reuşesc să se smulgă din acaparantul vârtej al multitudinii proble-
melor diurne, care tinde să absoarbă toată atenția şi energiile multora, zi de zi, paralizându-le capacitatea de a fi 
peste vremi! Din puținul timp ce-i mai rămâne omului contemporan, după vămuirea hulpavă a sa de către acapa-
ratoarele activități diurne, ca angajat mai ales, din puținul ce mai rămâne, bună parte se risipeşte la alte flămânde 
mâncătoare de timp: emisiuni tembelizatoare cu fufe şi gagii, cu bârfe, certuri, fapte antisociale sau de moravuri 
uşoare. Şi uite aşa trece ziua şi trec zilele şi trece viața, în superficialitate şi nimicnicie …

Asemenea oameni ,,ocupați”, mai au timp să se ocupe de propria devenire spirituală, care e singura ce înseamnă 
rost şi defineşte rostul? Dar într-o lume inundată de cascadele de nimicnicie deversate de mass media, de dis-
cursurile politice şi de aşa zişii ,,formatori de opinie”, câți mai ştiu asta? Iar dacă ei înşişi nu mai ştiu asta, cum pot 
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aprecia astfel de valori? Pe cale de consecință, dacă ei nu cunosc şi nu apreciază, pot ei propovădui şi transmite 
astfel de valori generațiilor tinere? Evident că nu!

Sigur, mai sunt încă oameni ce au beneficiat ei înşişi în cadrul familiilor lor, copii fiind, de şansa unui start în 
viață, conform valorilor perene, ce le-au fost transmise de bunici, părinți, dascăli, conjuncturile sociale în care s-au 
format, având în propria ființă o solidă scară de valori, care nu s-au clătinat în a aprecia normalul, viul, firescul, 
ziditorul şi dăinuitorul. S-a văzut şi la referendum.

Ciudat este că şi alții, care se presupune că au beneficiat şi ei înşişi de aceleaşi condiții de evoluție, au ajuns să 
aibă atitudini de neînțeles, vis-a-vis de un firesc al vieții, într-un moment de cumpănă pentru acest popor şi poate, 
chiar pentru umanitate, în perspectivă!?!

Fiind oameni cu o destul de mare vizibilitate mediatică, socială, sau fiind şi formatori de caractere, ,,nu se 
mântuiesc nici ei şi nici pe alții nu-i lasă”. Mai mult de atât, îi mai şi atacă virulent, perfid şi obraznic, pe cei ce de-o 
viață, sistematic şi continuu, se pun în slujba lui Dumnezeu şi a neamului, viața fiindu-le un şir neîntrerupt şi vizibil 
de fapte plăcute Domnului, oriunde i-au dus paşii slujirii binelui, frumosului, armoniei şi păcii, chiar şi în condiții 
profund potrivnice. 

Oameni despre credeai că sunt născuți şi crescuți în ambianța plăcut protectoare a aşezatei comunități creştine 
a satului, unde normele ancestrale de conviețuire se bazau pe credință, bun simț, bună cuviință, onoare, bună 
vecinătate şi întrajutorare – valori ce au definit acest neam în dăinuirea sa istorică – care bănuiai că şi-au asumat 
şi trăiesc în şi prin aceste valori, promovându-le într-un firesc al lor şi al vieți, constați cu neplăcută surpriză, că nu 
sunt aşa!?! 

Pleci de la premisa firească, a aceloraşi valori sădite în sufletele lor şi în educația lor. Te întrebi atunci, cum e 
posibil? Ce-a putut să se întâmple cu ei? Ce putea să le şteargă sau să le deformeze percepția asupra valorilor 
fundamentale ale omului, ca să nu zic sufletele? Sub imperiul a ce se află ei, de susțin acum, agresiv – unii dintre 
ei – atitudini contrare părinților şi stră părinților lor, față de ce le-a dat viață lor înşişi şi chiar copiilor lor?  Straniu, 
nu? Ce i-ar putea face să se manifeste pe dos, față de legi existențiale fundamentale şi ne conciliabile, ce sunt însăşi 
baza şi condiția vieții? 

Poate fi oare ceva mai presus de logica şi condiția fără de care nu se poate să exişti tu însuți şi toți cei dragi ție?
Cariera, apartenența la diverse organizații, aspirațiile de ,,împlinire”,  dorința de a fi ,,în cărți”, să fie? Sumele 

încasate anterior, oferite cu larghețe, pe diferite motive, pentru ei sau apropiați lor, de care au beneficiat toți, ca 
familie? (Vedeți, ciudat, ca familie!)

Să fie accesul la servicii, posturi şi funcții călduțe şi frumos remunerate, vreme îndelungată? Să fie promovările 
avute sistematic şi liniştitor? Să fie statutul social şi imaginea generate de tot acest lung şir? Să fie prezența în 
,,lumea bună”? Să fie ,,ordinul pe unitate”? Să fie poziționarea stabilă în ,,rezerva de cadre”? Să fie lipirea rapidă de 
diverse oportunități ,,create”? Să fie câte un pic din fiecare şi/sau toate la un loc? Poate amenințările primite, sau 
teama? Dumnezeu ştie!

Oricum, toate sunt cuantificate, cu asupra măsură, acolo unde-şi au sorgintea şi produc, după cum s-a văzut, 
efecte. Efecte nenorocite!

Oare merită ceva, poate fi ceva în viața noastră, în ciclul vieții, în care suntem fiecare dintre noi câte o verigă, 
să plătim cu propria conştiință, cu propriul rost? Păi atunci, care-ar mai fi rostul?

Mi-e greu să înțeleg, oricât încerc, eu nu pot să accept c-ar putea fi, oricare dintre motivele enumerate mai sus 
şi/sau oricare altele, care să mă motiveze pe mine să fiu capabil să fac asta. Aş prefera să mor, decât să decad atâta! 
Ce rost mai are viața, fără demnitate şi omenie? Ar mai fi viața viață? Nu, sigur, nu!

Cum să te mai poți uita în ochii oamenilor, ai familiei, ai copiilor şi nepoților de acum şi din viitor? Dar cu ochii 
sufletului, la părinți şi la Dumnezeu? Şi-n fața Dreptului Judecător cum te prezinți?

Dacă ne-a fost dat să trăim astfel de vremuri, înseamnă că în noi, în fiecare din noi, Dumnezeu a sădit cele 
necesare pentru a face față la masivele amenințări la adresa vieții, am fost trimişi acum, tocmai pentru a o salva. 
Cerurile de lumină contează pe noi, pe fiecare dintre noi, facem parte din arhistrategia de lumină a Tatălui Ceresc. 
Să nu uităm asta.

E vremea implicării, a mobilizării, a participării asumate la salvarea, menținerea şi perpetuarea  vieții, ca parte a ei!
Edmund Burke, atât de adevărat avertizează că: ,,Tot ce-i trebuie răului ca să reuşească este ca oamenii buni 

să nu facă nimic”!

Cu credință și nădejde,
IOAN SAvU, timișoara
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JURNAL DE SUFLET (VI)
CrIStIAN ILIE-BĂLEANU

Rătăciri ale puternicei 
sănătăţi alergau haotice, 
mânate de un gol în suflet, 
prin pădurile tinereţii. Îmi 
doream linişte şi rezolvarea 
ideilor alambicate. Respirau 
greu. Erau sub cerul conşti-
inţei, dar nu mai apucaseră 
să-i zărească lumina de 
atâta patimă. Scrâşneau 
din dinţi şi se opinteau cu 
o atitudine încleştată, de 
răzvrătire ce zvâcnea în 
pusee, la anumite intervale 
de timp, claustrate tot mai 
mult în cuşca neputinţei, a 
neînplinirii. Fiinţa îşi căuta 

salvarea. Eu nu am înghiţit în sec! Ceata rătăcirilor care înţepa pădurea tinereţii mă regăsise... Într-o linişte vicleană 
perechi de simţiri eterogene rătăcite gravitau ca nişte electroni, păstrându-şi agonia. Pentru o clipă am înţeles 
greutatea smintelii. Atunci am început să mă compătimesc. De la praf nu mai mi-am găsit lacrimile şi unde să Te 
găsesc?! Mergeam încă nesigur pe un drum cu o aderenţă asemănătoare unui patinoar. Grijile îşi făceau simţită 
prezenţa. Neîncrederea. Toate acestea îmi erau prietene şi nu puteam să schimb asta... Iubirea îşi modifica valenţele 
cam repede, derutându-mă. Anii tinereţii depozitează multe filosofii şi înţelepciune. Avem ce îndura fără Tine... 
Uneori uit cât de genială este o rugăciune. Regret nespus de mult atunci când pierd dreapta cumpănire înclinând 
mai degrabă să mă cultiv parţial. Atunci începe şi decăderea. Rătăcirile aleargă haotice prin pădurile tinereţii... Să 
deschidem fereastra sufletului! În noi este o împărăţie. Ce simfonie e mai armonioasă decât dialogul cu Cel căutat 
neîncetat? Calmare a întregii noastre fiinţe. Frica şi încordarea nu mai au cum să se ascundă în faţa luminii. Este 
linişte şi împăcare, iar tânărul vorbeşte cu Tine, Doamne. Te-a regăsit şi nu mai doreşte să fie pământesc, ci ceresc. 
Plânge de fericire nevazut de nimeni. Vorbeşte neîncetat cu tine, toate îi ies bine, cu toţii îl îndrăgesc, iar acest lucru 
li se pare atât de firesc încât nu-şi pun problema. Este împlinit. Îţi mulţumesc!...

*
- Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos...
La rostirea rugăciunii de dezlegare mă afundasem într-o aşteptare, confuz, fiind copleşit de sentimentul vinovăției. 

Ceva îmi prevestea interdicția, însă aceasta nu a mai apărut.
- Părinte, îi spun eu, puţin mai liniştit de tonul calm, obişnuit, al vocii sale în timpul confesiunilor. Gândurile îmi 

năvăliseră. 
Începeam să fiu tot mai uimit de siguranța îngăduinței sale. Neliniştea fiului, care risipise averea ce i-a fost 

împărțită din belşug la anterioara Împărtăşire, pulsa acum în pieptul meu rănit. L-am ascultat pe părintele meu 
duhovnic reluând structura obişnuită a explicațiilor sale ce succed confesiunile mele. Aveam să înțeleg din acel 
moment cât de mult poate schimba pe om iubirea care pe toate le îngăduie, asemeni vorbelor de aur ale Sfântului 
Apostol Pavel. Nu ştiu dacă am cutezat să îl privesc în ochi, deşi nu m-a dojenit decât cu calda sa îngăduință. 

Lacrimile şi rugăciunile omului sunt auzite, iar acesta nu va răbda îndelung. Mă gândesc, acum, admirând şi 
analizând acel moment. Căci mă întrebam, în timpul râului regretelor mele, anterioare Mărturisirii, cât de departe 
sunt de Iubire şi cât de greu mă voi curăţa. Nu în van spun Părinţii Bisericii că pocăinţa adevărată îl înalţă pe om 
spre Dumnezeu, fără ca cel întinat să pribegească prea mult pe cărările penitenţei. Căci omul se spala cu propriile-i 
lacrimi, astfel putând primi fericirea ce începe să răsară. Cel care l-a ocrotit în tot timpul rătăcirii sale, acum cu ace-
eaşi infinită răbdare şi perpetuă dorire de bine îl ajută să se înalţe. Atunci înţelege omul cât de dulce este dojana 
divină ce îl orbeşte de iubire. Ca un bolnav vindecat ce îşi părăseşte patul de suferinţă, aşa aleargă către Dumnzeu 
cu şi mai multă iubire, simţind, la fiecare pas, sufletu-i mângâiat. 
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Clopot
Se-aude dangăt peste sat
Când limba ta a început să bată
Ne dai de veste că e sărbătoare
Spre sfânta ca să meargă, lumea toată.

În rânduri se îndreaptă-ntregul sat
Şi-n suflet ca o bucurie mare
Să ne plecăm genunchi la cel sfânt
Ca să ne facă el spre cer cărare.

Tu bați în zori când soarele răsare
De-i înnorat să spulberi o furtună
Dacă-i vre-o veste de un om plecat
S-au la cei care-şi pun pe cap cunună.

Cu sunet de aramă, ne vesteşti
Faci parte din viața noastră toată
Ca un îndemn la rugăciune chemi
Cu glasul tău, ce peste sat te poartă.

tEODOr JUrCA

Pocăință
Un murmur se naşte din durere,
În adâncul inimii ce zace
Este murmurul ce se aude în tăcere,
Deşi pulsul în intensitate bate.

Un murmur tăcut precum o şoaptă,
Se abate în sufletul adeseori încercat
Este murmurul ce parcă aşteaptă,
O scânteie după ce s-a luminat.

Un murmur mut şi lacrimi picurând,
Se îmbrățişează într-o rugăciune
Este vina ce parcă strigă suspinând,
Înotând în propria-i amărăciune.

Un murmur rar şi deodată o tainică lumină,
Coboară înlăuntrul inimii sfâşiate
Este bucuria Domnului ce înlătură orice vină,
Iertând cu îngăduință greşale şi păcate.

Un murmur de căință şi Domnul a venit,
Ştergând amărăciunea şi păsul şi durerea
Luminând cămara sufletului celui necajit,
Gustând El Însuşi oțetul şi cu fierea.

Preot CONStANtIN MILIN

Muntele
Am urcat muntele
orgoliilor mele,
nu creşte iarbă acolo
nici flori, vezi bine,
doar copaci fără roade
pentru odihna uliilor.

Ei mi-au dat roată tot timpul,
în orice clipă mă puteau înhăța
cu nemiloasele gheare.
Am înțeles de la ei
că trebuia să fi fost pregătit 
pentru asta...

Nu ființa ta o vrem,
mi-au spus ei,
nu ființa ta, nici vorbă,
vrem să şti doar atât
că noi suntem ulii tăi personali
şi ne hrănim cu orgoliile tale,
ni le poți da de bunăvoie, de vrei,
dă-ni-le, hai dă-ni-le odată
şi-o să vezi cu uimire
că muntele va dispărea atunci
şi te vei trezi/ uşurat de orgolii
la picioarele Lui!

                                    IOAN SEBEȘANUL

Pașii mei ...

Paşii mei ce m-au purtat
Prin Țara Sfântă de-am umblat
De-a lungul şi de-a latul colindat
Mulțumesc Doamne că m-ai ajutat.
 Din Ierusalim la Betleem
 Peştera cea sfântă s-o vedem
 Acolo unde s-a născut
 Domnul lumii cel fără de început
Din pustiul Hozeva la Hebron
Stejarul Mamvri să-l vedem
Din Samaria la Iordan
Ce vin creştinii an de an
Unde aici Iisus
Primea botezul de la Ioan
 Din Capernaum în Galileea
 Şi a întâlnit pe frații aceia
 Simon, Petru şi Andrei
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 Pe Iacov şi Ioan
 Fiii lui Zevedei
Pescari de oameni că veți fi
În lume cât veți trăi
De câte ori privesc spre tine
Țară Sfântă dor îmi vine
Că nu m-aş despărți de tine
 Că nu e loc mai sfânt
 Niciunde pe pământ
 Atunci când sfânta lumină
 Creştinii o aşteaptă să vină
De n-ar fi această zi
Cuvinte că nu s-ar grăi
Atunci ochii ți se umezesc
Când spre Ierusalim privesc
 De atâtea câte-am auzit
 De acela ce pentru noi a pătimit
 Unde aş fi fost de n-aş fi fost
 De nu te-aş fi văzut
 De unde aş fi ştiut?
Că la soarele pe cer
Priveşti atât de lejer
Atunci în Sâmbăta cea Mare
Găseşti în El întruchipare
 Îți aminteşti precum în vis
         Venind la uşa ta Iisus
         A bătut dar n-ai deschis
         Doamne, Domnul meu Iisus
Unde eşti? De ce-ai plecat?
Şi pe mine m-ai lăsat
            Te aştept din nou să vii
            Pe cărarea inimii
            Şi la mine să rămâi
            Oaspetele meu dintâi.

PEtrU IOSIF tOMA

Toamnă-n cimitir
Plouă pe morminte  ... toamnă-n cimitir  ...
Liniştea se farmă printre stropii reci  -
Frunze se adună , ude , pe poteci  -
Simt arome stranii ...  lumânări şi mir .

Candele aprinse izvorăsc lumină –
Simbol de iubire pentru cei plecați  -
Străbunici , părinți , buni prieteni , frați ...
Ce s-au stins din viață , cu sau fără vină .

Se opreşte ploaia , norii se topesc  -
Soarele de seară înroşeşte cerul  -
Umbrele ce cresc adâncesc misterul
Locului în care frunzele şoptesc .

Toamnă liniştită ,pace , cruci şi dor ...
La cei dragi aprind lumânări pe rând  -
Mă rog pentru toți , mult mă rog în gând 
Domnului Ceresc pentru tihna lor .

Simt arome stranii ... lumânări şi mir  -
Frunze tot mai cad , ude , pe poteci  -
Linişte adâncă lângă lespezi reci  -
E devreme seara toamna-n cimitir .

Dr. tEONA SCOPOS

Vis profetic
Lumină din lumină feerică, văd în zare.
Mi-acopăr capul în pernă. Lumina este tare.
Ştiu c-am adormit şi vise vin şiroaie
Şi nu ştiu dacă-s trează şi cât sunt de vioaie.
Se apropie lumina în valuri şi-i stelară,
Ea mă cuprinde-n raze şi mă înconjoară.
Sunt într-un univers fantastic, depărtat,
N-am niciun gând, pe pământ, pe toate le-am lăsat.

În jurul meu se apropie îngeri, totul e divin.
Mă mângâie, zâmbesc şi eu mereu mă-nchin.
Apoi mă-ndepărtez şi parcă mi-a fost frică...
Plecată stau şi-apoi deodată se ridică
Statuia cea divină, ce mă priveşte-n față.
Îmi dă din energia ei lumină pentr-o viață.
Încet, încerc, să mă ridic, lumina e pe față.
Mă-nchin, îngenunchiez, primesc câte-o povață...

Pentru moment mi-e greu şi vreau, să mă ridic.
Din vis eu mă trezesc vioaie, n-am nimic...

MArIA tCACIUC BrĂtEANU
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ACTUALITATEA BISERICEASCĂ

Întrunirea Sfântului Sinod

În ziua de 25 octombrie 2018, în Sala Sinodală din Reşedința Patriarhală, sub preşedinția Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, a avut loc şedința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căreia au fost 
luate următoarele hotărâri:

A fost aprobată solicitarea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Basarabieide canonizare a Episcopului Dionisie 
Erhan al Cetății Albe-Ismail (1934-1943). Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail, va fi înscris în Calendarul 
Bisericii Ortodoxe Române şi prăznuit anual în ziua de 17 septembrie.

Au fost aprobate mai multe texte liturgice.
A fost aprobat programul-cadru pentru anul 2019, „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor 

şi primarilor gospodari)” şi „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducă-
torilor de cărți bisericeşti”.

Anul 2020 a fost declarat în Patriarhia Română „Anul omagial al pastorației părinților şi copiilor” şi „Anul come-
morativ al filantropilor ortodocşi români”.

Au fost desemnați cei trei ierarhi eparhioți care anual se vor adăuga la membrii de drept ai Sinodului Permanent 
al Bisericii Ortodoxe Române (Preşedintele Sinodului Permanent şi Mitropoliții din țară şi străinătate). Pentru Sinodul 
Permanent din anul 2019 au fost desemnați Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Preasfințitul 
Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, şi Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei.

A fost evidențiat sprijinul financiar oferit de către Centrele eparhiale unităților de învățământ în anul şcolar 
2017-2018. Valoarea totală a acestui sprijin oferit de către cele 29 de eparhii s-a ridicat la suma de 4.939.643,57 
RON. Sfântul Sinod a reînnoit apelul la sprijinirea financiară şi materială a unităților şcolare care au această nevoie.

De asemenea, Sfântul Sinod a evaluat rezultatele referendumului pentru modificarea Art. 48 din Constituția 
României din 6-7 octombrie 2018.

Pastorația şi misiunea Bisericii trebuie să se adreseze nevoilor tinerilor şi familiilor, folosind o cateheză adecvată 
şi o prezență a păstorilor în mijlocul lor. Intensificarea slujirii liturgice, a vieții parohiale şi a filantropiei sociale  este 
o prioritate.
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Avându-se în vedere evoluțiile recente ale situației bisericeşti din Ucraina, Sfântul Sinod reiterează recoman-
darea din data de 24 mai 2018 ca Patriarhia Ecumenică şi Patriarhia Moscovei să ajungă împreună la o soluție, 
păstrându-se unitatea de credință şi libertatea administrativ-pastorală, acestea din urmă reprezentând o notă 
caracteristică a Ortodoxiei.

Sfântul Sinod subliniază totodată faptul că unitatea se păstrează prin coresponsabilitate şi cooperare între 
Bisericile Ortodoxe locale, prin cultivarea dialogului şi a sinodalității la nivel panortodox, aceasta fiind o necesitate 
permanentă în viața Bisericii. Unitatea Bisericii este un dar sfânt al lui Dumnezeu, dar şi o mare responsabilitate a 
ierarhilor, clerului şi credincioşilor mireni. De aceea, Sfântul Sinod îndeamnă la înmulțirea rugăciunii pentru unitate, 
la cultivarea prin dialog şi reconciliere a iubirii creştine fraterne, care oferă adevărata libertate (Biroul de Presă al 
Patriarhiei române). 

Prezență arhierească la catedrală

În Duminica a XX-a după Pogorârea Duhului Sfânt, mii de credincioşi bănățeni au participat la Sfânta Liturghie, 
oficiată la Catedrala Mitropolitană din Timişoara de un sobor de preoți şi diaconi. La slujbă a fost prezent şi Întâistă-
tătorul Mitropoliei Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, care a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia 
a explicat Evanghelia duminicii ce vorbeşte despre învierea fiului văduvei din Nain. 

Slujire arhierească la Alba Iulia
În data de 21 octombrie, în Duminica a XXIII-a după Rusalii, când Biserica noastră face pomenirea Sfinților Cuvioşi 

Mărturisitori Visarion şi Sofronie şi a Sfântului Mucenic Oprea, Arhiepiscopia Alba Iuliei a îmbrăcat haine de sărbătoare. 
Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a oficiat, la Catedrala Reîntregirii, Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, în sobor arhieresc, din care au făcut parte Înaltpreasfințitul 
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, şi Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român 
al Ungariei.

Începând cu ora 9.00, a fost săvârşită slujba Acatistului Sfinților Mărturisitori Ardeleni, după care soborul de 
ierarhi, preoți şi diaconi, a pornit în procesiune spre esplanada din fața Catedralei arhiepiscopale, unde a fost ofi-
ciată Dumnezeiasca Liturghie. În cadrul sfintei slujbe, cuvântul de învățătură a fost rostit de către Înaltpreasfințitul 
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, în care a tâlcuit mesajul pericopei evanghelice din 
această Duminică.

Făcând referire la miracolul înfăptuit de către Mântuitorul Hristos cu demonizatul din ținutul Gherghesenilor, 
Părintele Mitropolit Ioan a spus: „Suntem tentați să credem că minunea din Evanghelia de astăzi face referire exclusiv 
la alungarea demonilor, care îl posedau pe acel om. Însă, cel mai important lucru este faptul că acel demonizat a deve-
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nit, în urma minunii, un 
ucenic al lui Hristos. Iată, 
Mântuitorul a vrut să le 
arate apostolilor Săi ce 
reprezintă iadul şi, tot-
odată, cum arată un om 
stăpânit de diavol, vrând 
astfel ca mulțimile să 
constate faptul că cei 
aflați în iad sunt, de 
fapt, goi şi însingurați”. 
De asemenea, Părintele 
Mitropolit Ioan a subli-
niat importanța jertfei 
Sfinților Mărturisitori 
Ardeleni, care, în veacul 
al XVIII-lea, au militat 
pentru păstrarea dreptei 
credințe şi a identității 
românilor din Ardeal.

În cuvântul adre-
sat numeroşilor pele-
rini, Părintele Arhiepi-
scop Irineu, a subliniat 
importanța şi solemni-
tatea sărbătorii Sfinților 
Mărturisitori Arde-
leni. Adresându-se 
numeroşilor pelerini prezenți în incinta Catedralei  Reîntregirii, Ierarhul nostru a spus: „Astăzi, Eparhia de Alba 
Iulia, în alese cântări duhovniceşti, aduce omagiu de veneraţie Sfinţilor Cuvioşi Mărturisitori Visarion şi Sofronie, şi 
Sfântului Mucenic Oprea, atleţi ai lui Hristos şi aprigi apărători ai Legii strămoşeşti, canonizaţi aici, în Catedrala Înco-
ronării, în anul 1955. Frumuseţea sărbătorii noastre este sporită de prezenţa, în Alba Iulia, a moaştelor Sfântului 
Cuvios Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea Bistriţa, judeţul Vâlcea. Credem că toţi care poposesc aici pot gusta 
din izvorul minunilor ce se revarsă abundent prin aceşti iubiţi sfinţi ai creştinătăţii”.

La final Sfintei Liturghii, Chiriarhul locului a adresat alese mulțumiri, pentru prezența şi slujirea lor, celor doi 
oaspeți de seamă din această zi de sărbătoare: Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitro-
politul Banatului, şi Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. De asemenea, Părintele 
Arhiepiscop Irineu a adresat cuvenitele mulțumiri membrilor delegației care au însoțit racla cu cinstitele moaşte 
ale Sfântului Grigorie Decapolitul, relicve care se află la Mănăstirea Bistrița, județul Vâlcea. Totodată, Arhipăstorul 
nostru a mulțumit tuturor celor care, în număr mare, s-au aflat, cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni, 
la Catedrala Reîntregirii din oraşul Marii Uniri.

Sfinții Mărturisitori Ardeleni au luptat, în decursul secolului al XVIII-lea, pentru apărarea Ortodoxiei din Ardeal 
şi pentru drepturile sociale ale românilor transilvăneni. O intensă acțiune de apărare a legii strămoşeşti l-a avut 
ca protagonist pe călugărul Visarion, începând din primăvara anului 1744, în urma căreia numeroşi credincioşi 
din Ardeal au lepădat unirea cu Biserica Romei. O figură proeminentă a luptei antiunioniste este reprezentată de 
Cuviosul Sofronie, cel care a condus, între anii 1759-1761, o adevărată răscoală populară împotriva autorităților 
habsburgice. Punctul culminant al acesteia l-a constituit Sinodul de la Alba Iulia, din 14-18 februarie 1761, în urma 
căruia Ortodoxia transilvăneană avea să redobândească, după şase decenii, un nou ierarh ortodox.

Sfântul Mucenic Oprea, originar din Săliştea Sibiului, a fost un vajnic luptător pentru credința dreptmăritoare 
a românilor transilvăneni, fiind unul dintre cei care au înaintat numeroase apeluri împărătesei Maria Tereza, în 
care avea să prezinte doleanțele românilor din Ardeal. Sfinții Cuvioşi Mărturisitori Visarion şi Sofronie şi Sfântul 
Mucenic Oprea, canonizați în a doua jumătate a secolului al XX-lea, alcătuiesc icoana Bisericii mărturisitoare a lui 
Hristos, ca unii care au luptat pentru cauza Bisericii strămoşeşti şi pentru identitatea națională a românilor din Ardeal. 
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Slujbă de priveghere la Patriarhie
Cu binecuvântarea Preaferi-

citului Părinte Patriarh Daniel, la 
slujba privegherii de sâmbătă 27 
octombrie, de la catedrala patri-
arhală, a slujit Înaltpreasfințitul 
Părinte Mitropolit Ioan al Bana-
tului. În cuvântul de învățătură, 
ierarhul l-a asemănat pe Sf. 
Iachint cu un măr, ale cărui rădă-
cini nu le vedem, dar ne bucurăm 
de roadele lui.

„Puține lucruri ştim despre 
trunchi şi despre coroană”, a 
continuat comparația Mitropoli-
tul Ioan, „dar cât ar trebui să vor-
bim despre roadele acestui pom 
binecuvântat de Dumnezeu care 
a fost Iachint?”.

„Şi eu încă în urmă cu mulți 
ani m-am hrănit din acest pom 
binecuvântat de Dumnezeu, 
cum  vă hrăniți şi frățiile voastre 
astăzi, pentru că Sfântul Iachint a 
aşezat Biserica din spațiul nostru 
românesc pe făgaşul Ortodoxiei”, 
a explicat ierarhul.

Înaltpreasfinția Sa a amintit că 
Sfântul Iachint când a fost numit 
Mitropolit al Țării Româneşti, a fost practic Mitropolit al Ungro-Vlahiei, adică şi a românilor de dincolo de Carpați, 
unde a hirotonit preoți, a trimis misionari, a zidit biserici şi mănăstiri.

„A fost un om simplu, dar în care s-a revărsat mult har de la Dumnezeu”, a concluzionat Mitropolitul Banatului.
Răspunsurile la slujba privegherii spre Sf. Iachint au fost oferite de Corul Seminarului Teologic Ortodox „Nifon 

Mitropolitul” din Bucureşti.

Ziua nașterii Preasfințitului Episcop-vicar Paisie Lugojanul
Membrii Permanenţei 

Consiliului Eparhial, împre-
ună cu angajaţii Centrului 
Eparhial au felicitat în 
ziua de 24 octombrie, pe 
Preasfinţitul Părinte Paisie 
Lugojanul, Episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Timişoarei, 
cu prilejul aniversării zilei 
de naştere.

În dimineaţa acestei 
zile, Preasfinţia Sa, încon-
jurat de un sobor de preoţi 
şi diaconi de la parohiile şi 
mănăstirile din eparhie, a 
oficiat Sfânta şi Dumne-
zeiasca Liturghie la Cate-
drala mitropolitană din 
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Timişoara. În cadrul slujbei au fost înălţate rugăciuni de mulţumire pentru toate binefacerile revărsate asupra 
Preasfinţiei Sale în cei 47 de ani de viaţă şi asupra întregii Biserici Ortodoxe bănăţene.

După Sfânta Liturghie, clericii şi credincioşii s-au deplasat la Centrul eparhial, unde au fost întâmpinați de 
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului. Cu acest prilej, părintele Marius 
Sfercoci a adresat un cuvânt de felicitare şi apreciere din partea tuturor clericilor şi monahilor timişeni, pentru 
dragostea părintească şi purtarea de grijă arătate în cei 12 ani de slujire şi păstorire a clericilor şi credincioşilor 
Arhiepiscopiei Timişoarei în demnitatea de episcop-vicar eparhial.

La rândul său, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul a mulţumit pentru frumoasele urări, transmiţând aceleaşi 
gânduri de bine şi bune doriri ostenitorilor şi colaboratorilor de la Centrul eparhial, precum şi tuturor clericilor şi 
credincioşilor din cuprinsul eparhiei.

Hramul mănăstirii Dobrești 
În ziua de prăznu-

ire a Sfintei Cuvioase 
Parascheva, la 14 
octombrie, Mănăsti-
rea Dobreşti din Arhie-
piscopia Timişoarei şi-a 
serbat hramul princi-
pal. Cu acest prilej, 
Sfânta Liturghie a fost 
oficiată de Înaltprea-
sfinţitul Ioan, Arhie-
piscopul Timişoarei şi 
Mitropolitul Banatului, 
împreună cu Preasfinţi-
tul Lucian, Episcopul 
Caransebeşului.

Credincioşi din 
întreg Banatul şi-au 
îndreptat paşii spre 
mănăstirea ocrotită 
de Sfânta Cuvioasă 
Parascheva pentru a 
lua parte la slujbele 
religioase oficiate de obştea condusă de protos. Matei Buliga, stareţul aşezământului şi pentru a se închina la 
veşmântul Sfintei primit ca binecuvântare din partea Părintelui Patriarh Daniel.

Din soborul slujitorilor au făcut parte părinții protopopi de la Lugoj şi Făget, preoţi şi diaconi de la parohiile 
şi mănăstirile învecinate aşezământului monahal din localitatea Dobreşti, ctitorie a Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Cuvântul de învăţătură a fost adresat credincioşilor prezenţi la praznic de către Preasfinţitul Lucian, Episcopul 
Caransebeşului, care a subliniat modelul de aleasă vieţuire al Sfintei Cuvioase  Parascheva, ocrotitoarea Moldovei 
şi a întregii ţări.

În finalul Sfintei Liturghii, a fost oficiată slujba de sfinţire a prinoaselor şi panihida mică. Răspunsurile liturgice 
au fost date de către grupul psaltic “Sf. Ierarh Nicolae”, condus de diac.dr. Ion- Alexandru Ardereanu. La sărbătoarea 
hramului au participat numeroşi credincioşi, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene.

Prezență în Parlamentul româniei 
„Unitatea este o dorinţă sfântă izvorâtă din Rugăciunea lui Iisus. Unitatea nu este o funcţie matematică rela-

tivă, ci ea se află într-o dinamică permanentă”, a spus joi 18 octombrie, Mitropolitul Ioan al Banatului la Palatul 
Parlamentului.

Ierarhul a participat alături de alţi invitaţi la întâlnirea intitulată „Mic dejun cu rugăciune”, în organizarea Grupului 
Ecumenic de Rugăciune.

Evenimentul s-a aflat la a 13-a ediţie, iar tema întrunirii din acest an a fost „Unitate naţională în identitate creştină”.
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În cuvântul adresat cu 
această ocazie, Mitropoli-
tul a explicat publicului că 
„Hristos S-a rugat ca toţi 
să fie una (cf. Ioan 17, 21). 
Hristos binecuvântează 
unitatea şi îi dă numera-
lului «unu» o conotaţie 
majoră, în care iubirea 
transcende cifra”. Mitropo-
litul Banatului a prezentat 
apoi care sunt factorii care 
contribuie la „realizarea 
unităţii unui popor”.

„Nu este doar rezultatul 
unor acţiuni politice, mili-
tare şi diplomatice, ci este 

şi rodul rugăciunii lui Hristos şi a fiilor unui neam. În acest context vedem implicaţi în procesul de unire a românilor 
şi pe cei mai luminaţi fii ai Bisericii”, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

„Cine dă substanţă unirii unui neam?”, s-a întrebat ierarhul care a oferit ulterior şi răspunsul: „întâi spaţiul geo-
grafic, apoi fiii acelui neam”.

Potrivit Părintelui Mitropolit, „la baza unităţii unui neam stau însă şi iubirea, cultura, limba, graiul, toate acestea 
generând conştiinţa unităţii ca valoare de ordin divino-uman”.

Deşi spaţiul geografic românesc a cunoscut modificări de-a lungul istoriei, „spaţiul cultural al spiritului românesc 
nu a putut să fie modificat, ci el a rămas acelaşi”, întrucât „ne naştem într-un spaţiu geografic, într-un topos anume, 
dar ne naştem şi într-o cultură şi într-o limbă”.

„Cultura şi limba română sunt cei mai de seamă grăniceri ai neamului şi ai spaţiului nostru românesc”, a precizat 
Mitropolitul Ioan care a îndemnat la finalul prelegerii sale: „Oameni de cultură şi de bine, să fim şi noi uniţi şi să 
veghem la hotarele Ţării şi ale culturii româneşti”.

Expoziție despre cruce, la timișoara
Expoziţia „Crucea, de la comunitate la comuniune. 100 de cruci la 100 de ani” a avut loc, duminică, 21 octombrie la 

Muzeul de Artă Timişoara şi a fost organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.
Expoziţia, dedicată Centenarului Marii Uniri, aduce în atenție importanța jertfei, după modelul hristic, în 

viața personală şi în cea 
comunitară. Modurile de 
abordare a tematicii sunt 
diverse, de la cel strict 
dogmatic al icoanei, la 
cel simplu, dar profund 
în credinţă al artei popu-
lare, până la cel elaborat, 
meditativ al artei culte.

Tipologia obiecte-
lor este variată, de la 
icoană la pictură de 
şevalet şi sculptură, de 
la arta populară la arta 
cultă, însă în toate este 
prezentă Crucea, sub 
diferite aspecte ale sale: 
Euharistia şi prefigurarea 
acesteia, mărturisirea, 
jertfa martirică, smerenia, 
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ofranda, rugăciunea, triumful Crucii, Învierea, natura purtătoare a semnului şi sensului Crucii. Artiştii s-au angajat 
într-o expoziţie care nu-i promovează pe ei înşişi, aşezându-se în umbra temei. Participanţii sunt pictori, sculptori 
şi arhitecți contemporani între care se află peste 60 de personalităţi de primă mărime ale artei contemporane 
româneşti.

„Crucea, de la comunitate la comuniune. 100 de cruci la 100 de ani” este o expoziţie itinerantă, care a debutat 
în oraşul Unirii, Alba Iulia, în 30 noiembrie 2017, apoi a fost vernisată la Iaşi în 18 ianuarie 2018, la Sibiu în 1 aprilie, 
la Chişinău în 2 august şi la Cluj-Napoca în 14 septembrie, urmând ca anul acesta, după 2 Timişoara, să fie deschisă 
la Bucureşti.

Hramul bisericii parohiei timișoara Cetate 
De sărbătoarea 

Sf. Mare Mucenic 
Dimitrie, 26 octom-
brie,  biserica Paro-
hiei Timişoara 
Cetate a îmbrăcat 
haine de sărbă-
toare, cinstindu-şi 
ocrotitorul spiri-
tual. Sfânta Litur-
ghie a fost oficiată 
de un sobor de 
preoți şi diaconi, 
condus de părin-
tele Ionel Popescu, 
vicar eparhial. În 
cadrul slujbei s-au 
înălțat rugăciuni 
pentru toți militarii 
români care s-au 
jertfit pe câmpu-
rile de luptă. Alături 
de numărul mare 
de credincioşi, la 
Dumnezeiasca Liturghie au participat reprezentanți ai Armatei Române, dar şi militarii Brigăzii 18 Cercetare-Supra-
veghere „Banat”.

În cuvântul de învățătură, părintele Ioel Popescu a explicat evaghelia citită cu prilejul sărbătoririi sfântului 
mucenic Dimitrie, evidențiind, totodată, virtuțile acestui martir creştin din cetatea Tesalonicului, bineplăcut lui 
Dumnezeu. La final, părintele paroh Marcel Vlaicu a mulțumit părintelui vicar pentru bucuria adusă clericilor şi 
credincioşilor parohiei.

Lansare de carte la Centrul eparhial
Joi, 18 octombrie la Centrul Eparhial din Timişoara a avut loc lansarea de carte Părinții mei duhovniceşti, Mărturii 

şi Trăiri de la Muntele Athos, ale Ierodiaconului Iustinian Stoica, apărută la Editura Doxologia. La eveniment au 
luat parte Arhim. Simeon Stana, Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Timişoara, Ieromonahul Varlaam Almăjanu, 
starețul Mănăstirii Partoş, monahii de la Centrul Eparhial, clerici, profesori şi studenți de la Facultatea de Teologie 
din Timişoara, seminarişti, dar şi numeroşi credinioşi.

Părintele Iustinian Stoica a fost întreaga sa viață în umbra celor doi părinți duhovniceşti ai săi, pe care îi evocă 
în lucrarea sa, pr. Arsenie Papacioc şi pr. Petroniu Tănase, importanți ctitori ai monahismului românesc, care prin 
viața şi lucrarea lor au urcat până la înălțimi taborice. Timp de 55 de ani a fost un adevărat fiu duhovnicesc şi a 
primit multă binecuvântare în viața sa, deprinzând de la aceştia lucruri bune şi virtuți care îi defineau. Părintele 
Iustinian Stoica ne prezintă viețile şi sinteza învățăturii celor doi părinți despre care s-a vorbit foarte mult după 
anii 90; cei care vor lectura această carte vor descoperi aspecte inedite din viețile celor doi monahi, împărtăşite 
de ucenicul lor apropiat.  
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Volumul are meritul 
de a completa istoria 
recentă a Bisericii mar-
cată şi de răstigniri, dar 
şi de biruințe. Pentru 
cititori, mai ales pen-
tru cei tineri, poate fi 
un imbold pentru a 
tinde spre o viață cât 
mai plenar trăită după 
voia lui Dumnezeu.  La 
final, Corul Facultății de 
Teologie din Timişoara, 
condus de pr. Radu 
Bogdan,   a oferit un 
moment de încântare 
duhovnicească, ce a 
constat din imnuri, 
tropare şi pricesne 
creştine. 

Seara duhovnicească a fost organizată de Arhiepiscopia Timişoarei şi Mitropolia Banatului şi s-a desfăşurat cu 
binecuvântarea Părintelui Mitropolit Ioan. 

Examen de capacitate la Centrul eparhial 
În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoție aprobată de Sfântul Sinod 

prin Hotărârea nr. 1199/2008 şi cu prevederile art. 3-7 din Regulamentul pentru numirea şi transferarea clerului, 
Arhiepiscopia Timişoarei a organizat joi, 11 octombrie, sesiunea de toamnă a examenului de capacitate preoţească, 
la care s-au înscris şapte candidaţi, licenţiaţi în Teologie Pastorală, care doresc să ocupe una din parohiile vacante 
existente în cadrul eparhiei.

În fața unei comisii formată din profesori de la departamentul de Teologie din cadrul Facultății de Litere, Istorie 
şi Teologie de la Universitatea de Vest din Timişoara, prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul 
Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, cei şase candidați prezenți au susținut cele două probe, scrisă şi orală, ale 
examenului.

La proba scrisă, 
candidaţii au avut 
de tratat subiecte 
de istorie biseri-
cească şi dogma-
tică, iar în cadrul 
probei orale, au 
fost verificate 
cunoştinţele, com-
petenţele şi deprin-
derile candidaţilor 
legate de omiletică 
şi catehetică, drept 
canonic şi adminis-
traţie bisericească, 
liturgică, muzică 
bisericească şi tipic. 
Totodată, candida-
ţii au răspuns şi 
la întrebări prac-
tice ce au avut în 
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vedere diverse aspecte legate de viața parohiei. Cele două probe au fost precedate de o altă probă eliminatorie, 
ce a constat în testarea psihologică, desfăşurată în timpul perioadei de pregătire a candidaților.

Arhiepiscopia Timişoarei organizează anual două sesiuni ale examenului de capacitate preoțească: sesiunea de 
primăvară şi sesiunea de toamnă. Licențiații în Teologie sau absolvenții de studii teologice postuniversitare care 
doresc să ocupe un post vacant de preot din cadrul eparhiei trebuie să susțină acest examen care, potrivit Meto-
dologiei de obţinere a gradelor profesionale de către personalul clerical, se constituie în examen de titularizare pe 
post. Media generală de promovare a acestui examen este de minim 7 (şapte). Pentru cei care îl vor promova cu cel 
puțin media 9,00, examenul de capacitate preoțească are valabilitate de 2 ani, iar pentru cei care îl vor promova 
cu media sub 9,00, valabilitatea este de 1 an.

Caravană medicală la Luncanii de Jos
Sâmbătă, 13 octom-

brie, în anul centena-
rului Marii Uniri, s-a 
desfăşurat, în localitatea 
timişeană Luncanii de 
Jos, din Munții Poiana 
Ruscă, o acțiune de 
întrajutorare, intitulată 
„Caravana medicală – 
Uniți sub tricolor prin 
sănătate”, ajunsă la a 
şasea ediție. La această 
acțiune medical-soci-
ală a fost prezent şi 
Înaltpreasfințitul Părinte 
Ioan, Mitropolitul Bana-
tului.

„Este în firescul 
lucrurilor ca Biserica şi 
Armata să fie doi piloni 
de bază ai Statului şi ai 
națiunii noastre româneşti. Din totdeauna, în istorie, am văzut această conlucrare între Biserică şi Armată, mai ales 
în timpul celor două Războaie Mondiale, când sute de preoți i-au însoțit pe front pe ostaşii români, murind alături 
de ei. Acțiunea făcută de Spitalul Militar are un ecou deosebit în rândurile oamenilor. Am văzut chiar faptul că se 
leagă o prietenie între oamenii de aici şi medici. Merită să-i avem în atenția noastră pe aceşti oameni izolați în munți, 
pentru că ei sunt străjerii munților, având o legătură specială cu Dumnezeu”  a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

În cadrul acestui proiect de voluntariat dedicat persoanelor cu acces dificil la serviciile medicale, o echipă 
medicală, formată din aproximativ 50 de medici şi asistenți medicali ai Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. 
Victor Popescu” din Timişoara, în colaborare cu Mitropolia Banatului, a oferit, pe parcursul întregii zile de sâmbătă, 
consultații medicale gratuite în specialitățile: cardiologie, O.R.L., oftalmologie, ortopedie-traumatologie, medicină 
primară, pneumologie, dermato-venerologie, medicină de urgență, gastroenterologie, chirurgie generală, medicină 
de familie şi farmacie.

Expoziție de carte la catedrala mitropolitană
Luni, 8 octombrie, la Muzeul Catedralei Mitropolitane din Timişoara a avut loc expoziţia de carte veche românească 

organizată de Arhiepiscopia Timişoarei, cu tema:  „100 de cărţi vechi româneşti pentru 100 de ani de unitate naţională”.
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului la acest eveniment important a fost 

prezent pr. Zaharia Pereş, consilier cultural, care a fost şi moderatorul întâlnirii.
„Cele 100 de cărți expuse provin din patrimoniul cultural al Arhiepiscopiei Timişoarei, şi ele vorbeasc despre ceea 

ce înseamnă astăzi un secol de unitate națională. Aceste cărți vechi aduc cu ele viața a generații de oameni, dintr-o 
parte şi alta a țării, pentru că în momentul în care românii erau despărțiți, aceste cărți circulau, iar limba română era 
cea care îi unea dintr-o parte şi alta a Carpaților. Multe cărți expuse provin din Țara Românească, pentru că acolo se 
dezvoltaseră cele mai importante tipografii. Aceste cărți  bisericeşti vin să întregească, nu doar patrimoniul cultu-
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ral național pe care îl deținem 
astăzi, ci să ne prezinte istoria 
neamului românesc“ a specifi-
cat preotul Zaharia Pereş, con-
silier eparhial.

Au participat clerici, oameni 
de cultură, reprezentanți 
ai mediului universitar 
timişorean, istorici, scriitori, 
bibliofili, profesori şi stundenți 
ai Facultății de Teologie din 
Timişoara. O contribuție deo-
sebită în organizarea acestei 
expoziții l-a avut şi monahia 
dr. Nicoleta Ploşnea, custodele 
muzeului catedralei mitropoli-
tane.

Conferință internațională la timișoara
Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de învățământ teologic în Timişoara, la începutul lunii octombrie a anului în care 

România sărbătoreşte 100 de ani de la formarea României moderne, la Universitatea de Vest din capital Banatului, 
s-a desfăşurat conferinţa internaţională cu tema: „România Mare – Gradina Maicii Domnului şi Patriarhul Teologiei  
şi   Spiritualităţii româneşti, Dumitru Stăniloae”. Evenimentul a avt scopul de a celebra viața şi opera Părintelui 
Dumitru Staniloae, care a trecut la Domnul cu 25 de ani în urmă, dar şi de a evidenția, în aceste vremuri, nevoia de 
educație teologică înrădăcinată în puncte spirituale de referință ale teologiei ortodoxe: biblice, ascetice şi mistice.

Această manifestare ştiinţifică, de înaltă ținută academică, a reunit cercetători şi  profesori de teologie de la uni-
versităţi celebre ale lumii: Andrew Louth (Durham University), Sebastian Brock (Oriental Institute of Wolfson College, 
University of Oxford), Alexandr Golitzin (Marquette University), Elisabeth Theokritoff (Institute for Orthodox Cristian 
Studies of Cambridge), Chrysostom Koutloumousianos (Heythrop College, University of London), Eirini Artemi (Hel-
lenic Open University&Israel Institute of Bible Studies from Hebrew University of Jerusalem), Marius Portau (Patristic 
Institute Augustinianum, Roma), Ştefan Toma (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), Lucian Turcescu (Concordia 
University, Montreal), Viorel Coman (University of Leuven), Demetrios Bathrellos (Institute for Orthodox Cristian 

Studies of Cambridge), 
Calinic Berger (Catholic 
University of America), 
Silviu Bunta (University of 
Dayton, Ohio), Nicolaos 
Loudovikos (University 
Ecclesiastical Academy 
of Thessaloniki), Avgous-
tinos KKaras (University 
of Nicosia, Cyprus), Cătă-
lin Ştefan Popa (Philipps-
Universität Marburg), dar 
şi din România: Cristinel 
Ioja (Facultatea de Teo-
logie din Arad), Valentin 
Vesa (Facultatea de Teo-
logie din Cluj-Napoca), 
Nicolae Moşoiu (Facul-
tatea de Teologie din 
Sibiu), Ioniță Apostolache 
(Facultatea de Teologie 
din Craiova), Nathanael 
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Neacşu (Facultatea de Teologie din Iaşi), Ovidiu Sferlea (Facultatea de Teologie din Oradea), Daniel Munteanu 
(Otto-Friedrich-Universität Bamberg&Facultatea de Teologie din Târgovişte), Ioan Mihoc (Universitatea „Eftimie 
Murgu” din Reşița), Adrian Covan (Universitatea de Vest din Timişoara).

Pleiada referenților au evidențiat multiple aspecte ale teologiei celui mai mare teolog român, subliniind că 
bogata operă a părintelui Dumitru Stăniloae este o teologie vie, ce se afirmă ca una din creațiile majore ale gândirii 
creştine din a doua jumătate a secolului XX. Totodată, manifestrea ştiințifică a subliniat faptul că forța unității în 
istoria poporului român şi principalul izvor spiritual în modelarea identității sale naționale şi spirituale a fost credința 
ortodoxă. Toate lucrările prezentate vor fi cuprinse într-un volum ce va fi, cu siguranţă, o importantă sursă de studiu 
pentru toți studenţii teologi şi nu numai.

Conferința internațională „România Mare – Gradina Maicii Domnului şi Patriarhul Teologiei  şi  Spiritualităţii româ-
neşti, Dumitru Stăniloae” a fost organizată de Arhiepiscopia Ortodoxă a Timişoarei în parteneriat cu organizațiile 
internaționale şi locale: Institutul de Studii Creştine Ortodoxe Cambridge, Academia Română – Filiala Timişoara, 
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universității de Vest Timişoara şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş.

Ceremonie la Centrul de Zi ,,Patriarh Miron Cristea” din Făget
La mijlocul lunii octombrie la Centru de Zi pentru Copii ,,Patriarh Miron Cristea” din Făget, a avut loc o ceremonie 

de binecuvântare a activităților pentru anul şcolar 2018-2019. Aceasta a debutat cu o slujbă religioasă oficiată de 
un sobor de preoți în frunte cu Preaonoratul Părinte Protopop Bujor Păcurar împreuna cu Părintele Jurj Ioan de la 
Parohia Ortodoxă Făget I, Părintele Farcaş Cristian de la Parohia Ortodoxă Făget II şi coordonatorul Centrului de Zi, 
Părintele Lacatîş Liviu -Ionuț. De asemenea, la ceremonie au luat parte oficialități ale oraşului de pe Bega, printre 
care primarul oraşului Făget, domnul Marcel Avram, directorul Liceului  Teoretic ,,Traian Vuia”, domnul  profesor 
Victor Birău, dascăli, cadre medicale, reprezentanți ai poliției, copii şi părinți.

După oficierea slujbei de Tedeum fiecare invitat a rostit câte un cuvânt în cadrul ceremoniei, accentuând toto-
dată rolul educației în formarea micilor şcolari precum şi importanța prezenței în oraş a unei asemenea instituții 
cu caracter social şi, nu în ultimul rând, felicitându-i pe beneficiarii noştri de rezultatele bune la învățătură obținute 
şi îndemnându-i să învețe cât mai bine pe viitor.    

Misiunea centrului este prevenirea şi reducerea abandonului sau eşecului şcolar, precum şi creşterea 
performanțelor şcolare a elevilor aflați în situații de risc de abandon şcolar, stări de fapt datorate situației economice 
precare a familiei, carențelor de educație sau de instruire a părinților, prin desfăşurarea de programe socio-educa-
tive şi discuții cu părinții pe marginea subiectelor cu dificultate pentru a găsi soluția potrivită problemelor iscate.

În cadrul centrului se desfăşoară zilnic activități educative, activități de cunoaştere cu caracter formativ-inte-
grativ, activități recreative şi activități pentru formarea autocontrolului, responsabilității autonomiei personale şi 
sociale.

Centrul de zi ,,Patriarh 
Miron Cristea” al Arhi-
episcopiei Timişoarei, 
susținut de către Consi-
liul local al oraşului Făget, 
oferă servicii pentru 25 de 
copii care provin din fami-
lii cu dificultăți de natură 
socială şi economică, iar 
centru reprezintă pentru 
ei ,,o a doua casă”. Aceştia 
se bucură zilnic de o masă 
caldă, de activități educa-
tive, religioase, formativ-
integrative, recreative şi 
de socializare.
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Lansare de carte, la timișoara
Marți, 9 octombrie a avut loc la librăria ,,La Două Bufnițe” 

din Piața Unirii lansarea volumului: Banal şi banalitate în 
literatura română. Antologie cu teme pentru scrisul creator, 
Editura Ariergarda, Timişoara, 2018, 228 p.. Autorul aces-
tei cărți este scriitorul Daniel Vighi, profesor universitar la 
Catedra de Literatură Română a Universității de Vest din 
Timişoara. Acesta a gândit şi realizat acest eveniment în 
librăria patronată de un alt scriitor Alexandru Potcoavă, la 
rându-i student mai vechi al profesorului Vighi, iar publicul 
numeros a fost format din iubitori de carte dar şi studenți 
care au fost angrenați ad-hoc într-o oră de seminar, car-
tea acum lansată va constitui suportul discuțiilor în cadrul 
seminariilor. Tema o constituie îndemnul către scrisul cre-
ator, adică vechea compunere realizată în cadrul orelor 
de literatură din Gimnaziu şi apoi Liceu. Titlul volumului îl 
constituie ,,Banal”-ul urmat de ,,Banalitate” nimic altceva 
decât judecata valorică a mărturisit Daniel Vighi, autorul 
volumului.

Pentru a-i apropia pe cei prezenți de sumarul cărții, 
profesorul Daniel Vighi a făcut două paralele din litera-
tura universală şi cea română: Cehov şi Caragiale, o lume 
a oamenilor simpli şi Dostoievski şi Eminescu care oferă 
lumea excepțională prin definție.

În încheiere vorbitorul a accentuat două probleme de fond: Literatura nu este nici cimitir şi nici un muzeu al 
figurilor de ceară, ci o realitate vie, adică viață. A doua, o reprezintă memoria şi memorarea. Învățarea presupune 
curiozitate şi creație, adică scris creator. Volumul oferă studenților opere ale unor scriitori considerați de Istoria 
Literară ca fiind minori.

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva în Protopopiatul Sânnicolau Mare
În duminica XXI-a după Rusalii, 

când s-a sărbătorit şi Sfânta Cuvioasă 
Parascheva de la Iaşi, părintele pro-
topop Marius Podereu a slujit Sfânta 
Liturghie în capela ortodoxă a filiei 
Dudeştii-Vechi, aparținătoare parohiei 
Cheglevici, unde a ținut credicioşilor 
prezenţi un cuvânt de învățătură des-
pre Pilda Semănătorului, prezentând 
atât viața cât şi virtuțile Sfintei Paras-
cheva.

După terminarea Sfintei Liturghii 
părintele protopop a plecat spre Tere-
mia Mică unde a oficiat împreună 
cu preoții prezenți slujba de hram în 
capela închinată Cuvioasei Parascheva, 
rostind şi aici un cuvânt duhovnicesc. 
După rugăciune, în curtea capelei a 
avut loc o agapă creştină.

După amiază, protopopul Sânnicolaului a poposit în mijlocul credincioşilor din Parohia Valcani, cu ocazia hra-
mului bisericii. Aici a slujit slujba Vecerniei şi a tăierii colacului, într-un sobor de preoți şi cu participarea a zeci de 
credincioşi. S-au înălţat rugăciuni de mulțumire către Bunul Dumnezeu şi în cuvântul său, părintele protopop a 
subliniat binecuvântarea adusă în țara noastră odată cu venirea moaştelor Sfintei Parascheva de la Iaşi.
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taina Sfântului Maslu la parohia Birda
Duminică, 7 octom-

brie a fost oficiată 
Taina Sfântului Maslu 
de obşte în biserica 
cu hramul ,,Naşterea 
Maicii Domnului” din 
parohia Birda.

Au slujit cu acest 
prilej P. C. Părinți Ioan 
Sălvan (parohia Folea), 
Zoran Milovanov 
(parohia Berecuța), 
Dragan Giorgiev 
(parohia Voiteg), 
Călin Negrea (paro-
hia Gătaia), Sebastian 
Andrei Petrescu (paro-
hia Percosova), Tiberiu 

Dan Gherasim (parohia Ferendia) şi Valentin Bugariu, parohul locului.
Cuvântul de învățătură ocazional a fost pregătit şi susținut de către părintele Ioan Sălvan. În cadrul acestuia 

a vorbit celor prezenți despre dobândirea Împărăției Cerurilor, pentru ca mai apoi toate celelalte rugăciuni să fie 
împlinite. Timpul şi locul de dialog cu Dumnezeu este spațiul sacru al bisericii unde Sfânta Liturghie, Sfintele Taine, 
laudele şi ierurgiile sunt tot atâtea popasuri duhovniceşti unde omul are posibilitatea să stea de vorbă cu Dumnezeu.

S-au împărtăşit de cuvântul Mântuitorului din Sfintele Evanghelii, rugăciunile citite şi de eleoungere mai mulți 
credincioşi din parohie şi din cele învecinate: Voiteg, Gătaia şi Berecuța.

taina Sfântului Maslu la voiteg
Miercuri, 17 octombrie, a fost oficiată Taina Sfântului Maslu la Centrul de Pregătire şi Perfecționare Profesională 

în domeniul Agriculturii din Voiteg.
La inițiativa dl. conf. univ. dr. Ciprian George Fora, directorul Centrului şi purtarea de grijă a P. C. Părinte Dragan 

Giorgiev, parohul bisericii ,,Sf. Gheorghe” din Voiteg a fost săvărşită Taina Sfântului Maslu de obşte împreună cu 
P. C. Părinți Sebastian Andrei Petrescu (parohia Percosova) şi Valentin Bugariu (parohia Birda) pentru ostenitorii 
acestui Centru, profesori, personal administrativ şi elevi.

După săvârşirea Sfântului Maslu a fost oficiat slujba sfinții apei şi au fost sfinținte clădirile Centrului de Pregătire.
La final a fost săvârşită o slujbă de pomenire pentru ing. Johann Wendel, inițiatorul acestei şcoli şi directorul ei 

între 1930-1940.
Dl. conf. univ. 

Ciprian George Fora 
a făcut un istoric 
al învățământului 
agronomic de la 
Voiteg. Începuturile 
Şcolii Agronomice 
de aici datează din 
1926-1927 când 
a fost ridicat loca-
lul şcolar. Şcoala 
a funcționat între 
1927-1945 fiind 
acreditată de Guver-
nul României din 
1934. Între 1945-
1949 şcoala a intrat 
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în patrimoniul Institutului Agronomic din Timişoara. Odată cu instituirea regimului comunist în România, clădirile 
împreună cu inventarul mobil şi imobil au format Intreprinderea Agricolă de Stat până în 2000. Din anul 2000, şcoala 
a fost preluată de Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară din Timişoara. Prin grija Acad. Păun Ion 
Otiman, rectorul din acea vreme, cu sprijinul Guvernului României şi Ministerului Agriculturii din Germania a fost 
reclădită din temelie şcoala împreună cu clădirile anexe. Din 2007 şi până în prezent aici funcționează un Centru 
de Pregătire şi Perfecționare sub tutela Universității de Ştiințe Agricole din Timişoara.

Duminica a XXIII-a după rusalii în Parohia Sânnicolau Mare
În duminica a XXIII-a 

după Rusalii, părintele 
protopop Marius Pode-
reu a slujit la Sânnicolau 
Mare în biserica cu hramul 
,,Naşterea Maicii Domnu-
lui”. Evanghelia acestei 
duminici a fost despre vin-
decarea demonizatului din 
ţinutul Gherghesenilor.

Răspunsurile liturgice 
au fost date de către corul 
psaltic al Asociaţiei Stu-
denţilor Creştini Ortodocşi 
Români, filiala Timişoara. 

Cuvântul de învăţătură 
despre lucrarea diavolului 
în lume şi despre armele 
pe care creştinul le are la 
îndemână să-l biruiască pe 
satana şi anume trezvia, 

postul, rugăciunea, crucea, etc., a fost rostit de către părintele protopop.
La finalul Sfintei Liturghii studenţii din ASCOR, îmbrăcaţi în frumoase costume populare au cântat mai multe 

cântece patriotice foarte apreciate de către credincioşii prezenţi la sfânta slujbă.
Părintele protopop le-a mulţumit studenţilor pentru lecţia de istorie pe care au prezentat-o la Sânnicolau Mare, 

dându-i exemplu de urmat şi pentru alţi tineri, exemplu de creştini şi de români, dăruindu-le o icoană în dar, după 
care au luat parte la o agapă creştină, oferită în cinstea lor de către o familie din oraş.

Ziua Armatei române, la Lugoj
Ziua Armatei 

Române a fost marcată 
în data de 25 octombrie 
şi în oraşul de pe malu-
rile Timişului, sute de 
lugojeni, oficialităţi, şefi 
de instituţii şi militari 
comemorând soldaţii 
români căzuţi pe câm-
purile de luptă. Mani-
festarea a început la ora 
10, primul moment al 
zilei fiind întâmpinarea 
oficialităţilor. A urmat 
intonarea imnului de 
stat al României şi ofi-
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cierea sujbei religioase de către P.On. Ioan Cerbu – protopopul Lugojului şi PC. Pr. Emanuel Gafiţa – preot militar 
al garnizoanei Lugoj. 

Activitatea a continuat cu un discurs al domnului Colonel Ion Teca, comandantul Batalionului 183 Artilerie 
Mixtă şi al Garnizoanei Militare Lugoj, urmat de ceremonia de depunere de coroane de flori din partea Primăriei, 
Poliţiei, Pompierilor, Jandarmeriei, personalităţilor politice şi a altor persoane care au dorit să comemoreze astfel 
lupta eroică a soldaţilor români.  Evenimentul s-a încheiat cu o defilare militară în aplauzele participanților (a con-
semnat preot Emanuel Gafița). 

Comuniune euharistică în parohia Birda
Sărbătoarea Sfân-

tului Mare Mucenic 
Dimitrie, Izvorâtorul 
de Mir ,,se păzeşte în 
popor prin nelucru”. 
Prăznuirea Sfântului 
Mare Mucenic Dimitrie 
este plasată în prag de 
iarnă – căreia, de altfel, 
îi pronostichează tră-
săturile – Sâmedrul 
reinstaurează ano-
timpul sărbătorilor 
celebrate cu fast de 
întreaga comunitate. 
(Otilia Hedeşan, Lecții 
despre Calendar, Edi-
tura Universității de 
Vest, Timişoara, 2005, 
p. 228).

Cinstirea Sf. Mare 
Mucenic Dimitrie a 
debutat, joi, 25 octombrie când a fost oficiată Slujba Privegherii (Vecernia unită cu Litia şi Utrenia) în biserica cu 
hramul ,,Naşterea Maicii Domnului” din Birda.

În ziua de pomenire a fost săvârşită Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” 
din filia Sângeorge. Cu acest prilej au fost prezenți copiii de la Şcoala Primară şi Grădinița cu Program Normal din 
localitate însoțiți de Prof. Maria Dârpeş.

Forumul publiciștilor bănățeni, la Ferendia
Sâmbătă, 27 octombrie s-a desfăşurat la Ferendia cea de-a VIII-a ediție a Forumului Asociației Publiciştilor Presei 

Rurale din Banat. Lucrările forumului au avut loc în biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din localitate 
după săvârşirea Sfintei Liturghii de către P. C. Părinte prof. Tiberiu Dan Gherasim, parohul locului. La finalul slujbei 
părintele-paroh printr-un cuvânt de învățătură a evocat chipul Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor. 

După otpustul Sfintei Liturghii au fost deschise lucrările forumului prin două lansări de carte. Dl. prof. Ioan Traia, 
preşedintele Asociației Publiciştilor Presei Rurale din Banat a mulțumit membrilor Asociației dar şi invitaților şi 
enoriaşilor din Ferendia care au fost în biserică pentru a se împărtăşi de cele două lansări de carte.

Prima carte prezentată a fost Ferendia. Satul de pe șapte coline, Editura Eurostampa, Timişoara, 2018, 486. a fost 
prezentată de 4 vorbitori: prof. Marius Iosif Circa, scriitorul Ion Marin Almăjan, istoricul Ion Hațegan şi criticul literar 
Florin Popovici.

Autorul, Ioan Traia a mărturisit în debutul prezentării de carte faptul că documentarea pentru realizarea Mono-
grafiei a început în clasa a VIII-a când împreună cu un prieten, Marcel Sămânță a aflat de un caiet cu însemnări din 
sat care a aparținut lui Iosim Balosin. Cheia alcătuirii acestei scrieri monografice a constat în legătura dintre istorie 
şi loc, iar memoria colectivă a reprezentat motorul consemnării faptelor.

Profesorul Mariu Iosif Circa într-o recenzie atent realizată consideră Monografia Ferendiei o reuşită frumoasă 
şi monumentală, o veritabilă cronică a satului. Socotită a fi o fântână a cunoaşterii, Ferendia ,,ne este dragă ca 
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o tinerețe”. Prin cuprins 
subiectul tratat se 
extinde asupra formă-
rii poporului român. În 
1804 ,,s-a pus satul la 
rând”, adică a fost siste-
matizat. În capitole dis-
tincte, autorul Ioan Traia 
tratează apariția Biseri-
cii: ridicarea lăcaşului de 
cult, şirul preoților cu un 
medalion substanțial al 
părintelui Traian Olde, 
apoi sunt amintiți cola-
boratorii preotului, 
troițele, crucile de hotar 
şi vizitațiile canonice. 
Şcoala, odată înflori-
toare este descrisă în 
amănunt. Între dascăli 
un loc special îl deține 

învățătorul Achim Miloia, tatăl istoricului Ioachim Miloia. Capitolul al V-lea ilustrează aşezarea tradițională dar şi 
temperamentul ferengienilor.

Scriitorul Ion Marin Almăjan mărturiseşte celor prezenți că lectura volumului a fost făcută cu creionul în mână. 
Cartea prin cuprins este una neobişnuită pentru o monografie rurală, ea se poate constitui într-o monografie a 
Banatului. Realizată printr-o muncă uriaşă care a îmbinat acribia cercetătorului cu inima bănățeanului, volumul 
oferă şi o descriere prihologică a ferengianului, a portului dar şi a casei. 

Istoricul Ion Hațegan mărturiseşte că prietenul Ioan Traia prin râvna cărturărescă şi calitățile sufleteşti face cinste 
Banatului. Prin efortul susținut a reuşit să realizeze o Asociație a monografiştilor din Banat şi Crişana.

Criticul literar Florin Popovici a apreciat Monografia în care cantitatea este proporțională cu calitatea. Prin 
această lucrare, Ferendia este aşezată pe harta monografismului bănățean. Cartea este întocmită după toate rigorile 
ştiințifice, cu aparat critic, bibliografie bogată dar şi documente inedite.

Ioan Traia are nu are vocația risipirii caracteristică fiului risipitor din parabola biblică, ci are vocația punerii lao-
laltă, el fiind un mobilizator de conştiințe.

Sub presiunea globalizării fiecare sat ar trebui să păstreze la loc de cinste 3 cărți care individualizează comuni-
tatea dându-i putere şi personalitate: Abecedarul, Evanghelia şi Monografia. 

Cea de-a doua carte, Asociația Publiciștilor Presei Rurale din Banat, autor Ioan Traia, Editura Eurostampa, Timişoara, 
2018, 281 p. a fost prezentată de prof. Marius Iosif Circa şi părintele Valentin Bugariu. Volumul reprezintă o mono-
grafie a Asociației care anul acesta pe 10 aprilie a împlinit 10 ani de activitate neîntreruptă. Înființată de către prof. 
Ioan Traia, Asociația a reuşit să ofere un cadru organizat în care au avut loc întâlniri, comunicări ştiințifice, lansări de 
carte. Tot în cadrul întâlnirilor au fost aniversate revistele care au împlinit vârste rotunde, au fost lansate monografii 
a unor sate sau parohii. Capitolul al II-lea creionează medalioanele membrilor fondatori şi de onoare, iar ultimul 
capitol prezintă revistele şi redactorii acestora. 

În partea a doua a forumului au fost decernat Premiul ,,Aurel Turcuş şi Pavel P. Filip” redactorului ,,Foii Săcălazu-
lui”, Gheorghe Blejuşcă (Laudatio ec. Petru Opruț), Sever Lazăr (Laudatio prof. Octavian Gruița), redactor ,,Lumina 
satului” (Giroc) şi prof. Traian Galetaru (Laudatio ec. Ioan Olărescu), redactor al revistei ,,Suflet nou” (Comloşu Mare).

La final membrii Asociației au făcut un popas la capela ridicată de Vasile Marcu în cimitirul confesional al satului 
în 1898. Capela a fost sfințită la 21 noiembrie 1900 de Mihail Juică, administrator presbiterial şi preotul Silviu Colo-
joară, paroh în Sculea şi cu acest prilej a primit hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva. În capelă sunt înmormântați 
ctitorii acesteia, Eva (†1913) şi Vasile (†1918). 

Agapa frățească a reunit pe membrii asociației, dar şi pe enoriaşii parohiei din Ferendia. 
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taina Sfântului Maslu la parohia Șemlacu Mare
Duminică, 29 

octombrie a fost ofi-
ciată Taina Sfântului 
Maslu de obşte în 
biserica cu hramul 
,,Pogorârea Sfântu-
lui Duh” din parohia 
Şemlacu Mare.

Biserica parohială 
administrată de P. C. 
Părinte pens. Adam 
Rugaci şi-a primit 
credincioşii în haină 
nouă. Prin strădania 
preotului şi a paro-
hienilor s-au realizat 
lucrări capitale atât 
la exteriorul lăcaşului 
de cult: un nou înveliş 
lemnos şi ceramic al 
acoperişului dar şi 
reparații şi zugrăveli 
la turnul clopotniță. În interior reparații în altar şi capitale la instalația electrică. Biserica a fost împodobită cu mai 
multe icoane şi covoare.

La Taina Sfântului Maslu au slujit alături de părintele Rugaci, P. On Ioan Prisăcean, protopopul Detei şi P. C. Părinți 
Ioan Babeu (parohia Jamu Mare), Zoran Milovanov (parohia Berecuța), Călin Negrea (parohia Gătaia), Iulian Popa 
(parohia Colonia Gătaia), Tiberiu Dan Gherasim (parohia Ferendia) şi Valentin Bugariu (parohia Birda).

Cuvântul de învățătură ocazional a fost susținut de Preaonoratul Părinte Protopop care a împărtăşit celor prezenți 
despre însemnătatea vindecătoare a Sfintelor Taine cu privire specială asupra Tainei Sfântului Maslu. Prin săvârşirea 
Sfântului Maslu se oferă primitorilor iertarea păcatelor, rugăciunea care realizează comuniunea credindioşilor dar 
şi vindecarea de boli trupeşti prin eleoungere. 

S-au împărtăşit de aceste daruri mai mulți credincioşi din parohie precum şi din cele din imediata apropiere: 
Gătaia, Colonia Gătaia şi Ferendia.

Expoziție dedicată Zilei Armatei, la Lugoj
În după-amiaza zilei de 19 octombrie, Cercul Militar Lugoj a găzduit o expoziție inedită ce face parte dintr-un 

şir de evenimente semnificative, menite a prilejui Ziua Armatei Române şi Centenarul Marii Uniri.
Activitatea a fost organizată de către Batalionul 183 Artilerie Mixtă ,,General Ion Dragalina” Lugoj, care, la inițiativa 

col. Ion Teca, comandantul batalionului, a inițiat un proiect împreună cu Muzeul Almăjului ,,Gheorghe Rancu Bodrog”, 
Cercul Militar Timişoara şi Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică Lugoj, eveniment menit a sensibiliza urbea 
lugojană asupra importanței şi rolului deosebit avut de personalități militare marcante ale Banatului, care, de-a 
lungul vremurilor, au menţinut aprinsă flacăra ideii de unitate naţională şi au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri de 
la Alba Iulia 1918. Astfel, a fost expusă publicului larg o galerie cu tablourile marilor generali bănățeni şi o colecție 
inedită, constând în scrisori, cărți poştale, jurnale de război, obiecte personale ale soldaților participanți la Marele 
Război din 1914-1918 şi, nu în ultimul rând, arme şi uniforme folosite în evenimentele de acum o sută de ani.

Moderator al evenimentului, domnul colonel Ion Teca a evidențiat, la începutul alocuțiunii sale, importanţa 
tuturor exponatelor inedite şi necesitatea cunoaşterii acestor personalităţi marcante ale zonei, care au contribuit 
la propăşirea idealurilor naţionale.

Invitatul de seamă a fost, bineînţeles, domnul profesor Gheorghe Rancu, din localitatea Şopotul Vechi, judeţul 
Caraş Severin, istoric remarcant şi posesor al unei inestimabile comori de obiecte, date, surse şi izvoare istorice, 
concretizate în Muzeul Almăjului. Iscusit cercetător în arhivele istorice, domnul profesor a dat firului istoric al Văii 
Almăjului o importanţă aparte. Prin bunăvoința domniei sale, expoziția din urbea de pe malurile Timişului a căpă-
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tăt o conotație muzeală întrucât 
au fost expuse izvoare istorice 
originale, adunate pe perioada 
întregii activități de dascăl şi 
cercetător. 

 O altă alocuțiune a fost 
susținută de către domnul 
Adrian Dehelean de la Muzeul 
Banatului Timişoara, ce a intro-
dus publicul participant într-o 
altă etapă a existenței istorice, 
evidențiind realitatea jertfei 
bănățene la oblăduirea Marelui 
Deziderat, alocuțiune încheiată 
prin întrebarea retorică: ,,Unde 
sunt cei ce nu mai sunt”?

 Finalul evenimentului i-a 
aparținut doamnei Loredana 
Livia Lupescu, director al Şcolii 

de Arte ,,Remus Taşcău” Lugoj, care, după citirea unor gânduri emoţionante de pe front către familie, a recitat 
poezia marelui patriot bănăţean, Gheorghe Bălteanu, ,,Unde-i tata?”.

În încheierea evenimentului, comandantul garnizoanei, col. Ion Teca, a mulţumit tuturor participanţilor prezenţi, 
printre care, P.On. Ioan Cerbu, Protopopul Lugojului, Monseniorului Angelo Narcis Pop, Vicar General al Eparhiei 
Greco-Catolice de Lugoj, Preotului Militar al Garnizoanei Lugoj, Emanuel Gafița, doamnei Daciana Vuia, Director al 
Muzeului de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică Lugoj şi d-lui Oliviu Gaidoş, de la aceeaşi instituţie, profesorilor Florin 
Bombescu şi Ibolya Şipoş, însoţiţi de elevi de la colegiile Coriolan Brediceanu, respectiv, Iulia Haşdeu, reprezen-
tanţilor mass-mediei lugojene, cadrelor militare active, în rezervă şi retragere, precum şi tuturor iubitori de istorie 
şi cultură din urbea de pe Timiş, dar şi din Caransebeş, Reşiţa şi Timişoara. (A consemnat preot Emanuel Gafița).

taina Sfântului Maslu în filia Sângeorge
Duminică, 4 noiembrie a fost oficiată Taina Sfântului Maslu în biserica cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail şi 

Gavriil” din localitatea Sângeorge, filie a parohiei Birda.
Cu acest prilej au slujit P. On Părinte Mircea Szilagyi, protopopul Protopopiatului Timişoara II, P. C. Părinți Zoran 

Milovanov (parohia Berecuța), Sebastian Andrei Petrescu (parohia Percosova), Tiberiu Dan Gherasim (parohia Feren-
dia) şi Valentin Bugariu, parohul locului.

Cuvântul de învățătură ocazional a fost susținut de Preaonoratul Părinte Protopop, care  pornind de la peri-
copa evanghelică 
duminicală a vor-
bit credincioşilor 
despre importanța 
milosteniei pentru 
viața creştinească.

S-au împărtăşit 
de bucuria comu-
niunii şi de darul 
eleoungerii mai 
mulți credincioşi 
din comunitatea 
ortodoxă din Sân-
george.
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Centru de zi la Sânnicolau Mare
Luni, 5 noiembrie la 

Sânnicolau Mare s-a inau-
gurat un centru de zi pentru 
copii sub ocrotirea Maicii 
Domnului.

În acest centru, 20 de 
copii din familii nevoiaşe ale 
oraşului, vor fi primiți zi de zi, 
ca într-o familie. Vor fi ajutați 
la teme de către personal 
calificat, vor desfăşura tot 
felul de activități educative 
şi vor servi masa.

Centrul de zi „Sfânta 
Maria” a fost sfințit de către 
părintele protopop Marius 
Podereu.

„Mulţumesc tuturor care 
s-au implicat în deschiderea 
acestui centru, celor care au 
acceptat să lucreze cu noi, 
voluntarilor şi facem un apel 
către toți oamenii de bună 

credință şi cu suflet mare din Sânnicolau, să ne ajute ca să le putem oferi copiilor o a doua familie, caldă şi iubi-
toare, unde să se simtă bine”, a spus părintele protopop în cuvântul său.

Cronologia Banatului
Miercuri, 3 octombrie, în sala Senatului Universitatea Politehnica din Timişoara au fost lansate volumele „Crono-

logia Banatului între 1716 – 1753“ ale lui Ioan Hațegan şi Alexandru Coşa, apărute la Institutul de Studii Banatice 
„Titu Maiorescu“ – filiala din Timişoara şi broşura „Hoteluri, restaurante şi cafenele în Timişoara secolului al XVIII-lea“ 
de Ioan Hațegan, apărută la Editura Banatica, Seria Istoria.

Din partea Arhiepiscopiei Timişoarei a participat părintele Ionel Popescu, vicar eparhial, care a apreciat munca 
depusă de autori; aceştia vreme de trei ani au cules şi ordonat date istorice privind istoria medievală a Banatului. 
Au luat parte la eveniment reprezentanți ai vieții academice şi universitare din urbea noastră, profesori şi elevi 
de la liceele timişorene, pen-
tru care reperele istorice ale 
oraşului reprezintă un exercițiu 
intelectual, indiferent de vârstă. 
Din aceste cronici şi documente 
îngălbenite de vremuri, catalo-
gate de autori, răzbat până la 
noi ecouri ale vieții sociale de 
odinioară.

Momentul de cultură şi isto-
rie face parte din programul 
editorial, realizat de Fundația 
Politehnica din Timişoara dedi-
cat manifestărilor premergă-
toare evenimentelor  din 2021, 
când urbea de pe Bega devine 
Capitală europeană a culturii.
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Festivalul de muzică Eufonia
Prima ediție a Festivalului de muzică clasică Eufonia s-a desfăşurat timp de două săptămâni, în mai multe localități 

din Banat şi din Banatul sârbesc. Au fost organizte concerte cu artişti invitați care, pe lângă faptul că au familiarizat 
publicul meloman cu operele unor compozitori celebri şi cu specificul acestei arte muzicale, au surprins şi dialectica 

actului de trăire muzicală. 
Programul festivalului a cuprins 

şi masterclass-uri în mai multe 
localități din județul Timiş, unde 
artiştii invitați au oferit cursuri de 
măiestrie la 35 de tineri muzicieni 
din 10 țări (la instrumentele: violon-
cel, clarinet, vioară, violă, muzică de 
camer cu pian şi cvartet de coarde), 
pentru a asigura o continuitate în 
formarea lor artistică. Nivelul infor-
mativ-teoretic, în cadrul căruia fie-
care participant a beneficiat de trei 
lecții private cu profesorul dorit, a 
fost secondat de cel formativ-apli-
cativ, unde fiecare a participat la 
un concert, demonstrând lucrurile 
învățate.

Pe lângă latura educațională, festivalul Eufonia a avut şi o latură socială, concretizată prin orgnizarea de concerte:
- la Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educație Medicală Specifică şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cris-

tian Şerban” din Buziaş, instituție unică în România, prin profilul ei, înființată anume pentru copii şi tineri cu diabet 
zaharat şi hemofilie, cărora, în timp, li s-au adăugat şi alte categorii de bolnavi (cu: obezitate, dislipidemii, alte boli 
ale sângelui, în afară de hemofilie, boli cronice, precum şi pacienți care au nevoie de recuperare fizică). 

- la Căminul de bătrâni „Adam Müller Guttenbrunn” din Timişoara, centru ce oferă persoanelor vârstnice, servicii 
de găzduire în sistem staţionar, îngrijire socio-medicală, asistenţă, recuperarea şi reinserţia  persoanelor vărstnice,

De asemenea, organizatorii festivalului au cuprins în program şi un concert de muzică clasică, organizat în 
sala de festivități „Preot Ioan Imbroane” a Parohiei Timişiara-Iosefin, cuprilejul inaugurării acesteia, în semn de 
recunoştință pentru contribuția deosebită în susținerea festivalului.

Parteneriat social-educaţional
La început de an şcolar, Fundația Autonom şi Parohia Timişoara Plopi au încheiat un parteneriat social-educaţi-

onal pentru a veni în sprijinul copiilor cu o situaţia materială redusă. În acest sens au deschis porţile Centrului de Zi 
„Antimis” din Timişoara, aflat în coordonarea Arhiepiscopiei Timişoarei, pentru a oferi celor 25 de copii aflaţi în grijă 
rechizite şcolare, constând 
în penare cu instrumente 
de scris şi colorat, acuarele, 
caiete pentru toate discipli-
nele, blocuri de desen şi alte 
obiecte. Acțiunea social-
filantropică s-a desfăşurat în 
prezența părintelui Zaharia 
Pereş, consilier cultural al 
Arhiepiscopiei Timişoarei, 
a doamnei Claudia Bencec, 
coordonatorul centrului, a 
asistenților şi a pedagogi-
lor sociali. Cei care au fost 
ajutați sunt copii proveniți 
din familii monoparentale 
sau crescuți de către bunici, 
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dar şi copii care provin 
din familii nevoiaşe, 
defavorizate, care cu 
greu reuşesc să le ofere 
toate rechizitele şcolare 
de care au nevoie pentru 
întregul an şcolar.

„Sper ca cele aduse 
să vă fie de folos şi să 
constituie un factor 
motivațional pentru acti-
vitatea de învățare”! De 
asemenea, sper ca astfel 
de acțiuni să aducă un 
plus de valoare actului 
educaţional şi să arătăm 
că suntem alături de voi, 
nu doar astăzi, ci de câte 
ori vom avea posibilita-
tea, dorind cu siguranţă, 
să repetăm un astfel de 
moment emoţionant”, 
au transmis Alexandra 

Cioropar şi Simona Traistaru din partea Fundaţiei Autonom.
La final, preotul Zaharia Pereş a exprimat cuvinte de mulțumire Fundaţiei Autonom pentru ajutorul acordat. 

„Sunt foarte bucuros de colaborarea pe care o aveţi cu parohia noastră şi aş dori să precizez că acest gest de 
generozitate se adaugă la atâtea alte acţiuni caritabile pe care le-am făcut împreună, în special în preajma marilor 
sărbători creştine. De aceea, cred că dacă noi facem acum o mică faptă bună, Dumnezeu ne va răsplăti, când ştim 
şi când nu ştim, iar o astfel de atitudine  poate aduce roade peste timp şi in viaţa copiilor, care pot vedea, în felul 
acesta, o formă corectă de solidaritate şi altruism”.

În grija Centrului de Zi „Antimis” se află 25 de copii din familii aflate în dificultate sau aflați în risc de abandon 
şcolar. Aceştia beneficiază zilnic de o masă caldă, de sprijin în efectuarea temelor şi activități de învățare nonfor-
mală pentru scăderea riscului de eşec şcolar. În cadrul centrului, beneficiarii participă la activități de petrecere a 
timpului liber, de formare a deprinderilor de viață independentă, autocunoaştere şi consiliere psihologică. Copiii 
sunt încurajați să comunice în orice situație, să îşi exprime sentimentele, nemulțumirile şi dorințele, într-un mod 
constructiv. În cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei mai există încă două astfel de centre de zi, care furnizează perma-
nent oportunități de învățare pentru elevi, în scopul menținerii lor în sistemul educațional. 

Fundația Autonom are printre obiectivele sale atât întrajutorarea celor din jur, cât şi aducerea unui impact pozitiv 
în societate, prin implicarea în proiecte educaționale şi ecologice, tocmai pentru ca beneficiarii să aibă parte de 
cât mai multe momente de fericire.

Săptămâna culturală „Mariana Drăghicescu” 
Asociaţia Culturală „Mariana Drăghicescu” şi TVR Timişoara a organizat în perioada 24-30 septembrie, Săptămâna 

culturală „Mariana Drăghicescu”, în cadrul căreia a avut  loc cea de-a XVI-a ediţie a Festivalului-Concurs de Interpretare 
Vocală „Mariana Drăghicescu”. În cadrul acestui eveniment cultural a fost celebrată şi omagiată memoria uneia dintre 
cele mai frumoase şi iubite voci ale Banatului, Mariana Drăghicescu, cunoscută drept „regina cântecului bănățean”.

Primul eveniment din cadrul festivalului l-a constituit spectacolul tematic, intitulat „România Centenară – fol-
clorul uneşte românii”, care s-a desfăşurat în Sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul” din Timişoara. La eveniment au 
fost prezenți părintele Zaharia Pereş, consilier cultural al Arhiepiscopiei Timişoarei, care a transmis binecuvântarea 
Întâistătătorului Mitropoliei Banatului, şi părintele Boian Alexandrovici, vicar al Timocului şi protopop al Daciei 
Ripensis.

„Este o bucurie deosebită de a fi aici, frați români din țară şi din străinătate. Pentru noi, românii, nu există granițe, 
pentru că ne leagă câteva lucruri esențiale: familia, biserica şi neamul. Oriunde am merge pe pământ, românii simt un 
dor, care nu se stinge niciodată, este dorul după acel <<acasă>>. De aceea, cred că, aşa cum spunea Înaltpreasfințitul 
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Părinte Mitropolit Ioan, 
România a fost zidită ca o 
țară de dor.  De aceea, dorul 
este cel care călătoreşte cu 
noi, este cel care ne aduce 
acasă şi cel care ne face să 
ținem seama de ce avem mai 
scump: țara şi neamul nostru 
românesc” a spus părintele 
Zaharia Pereş.

„Aflându-ne în anul cente-
narului Marii Uniri, pot spune 
că toți românii din întreaga 
lume sunt deja uniți, prin 
Biserica neamului, Biserica 
Ortodoxă Română. Dacă din 
punct e vedere administrativ 
suntem împărțiți statal, prin 
Patriarhia Română suntem 
uniți, pentru că Patriarhia de 
la Bucureşti este şi patriarhia 

timocenilor, a românilor din Banatul sârbesc şi a fraților români din Basarabia şi a tuturor românilor din diferite 
locuri. Prin urmare, noi deja avem un punct care ne uneşte pe toți românii şi care nu are granițe teritoriale, pentru 
că oriunde se află români ortodocşi, acolo este şi Patriarhia Română”, a spus părintele Boian Alexandrovici.

Au urcat pe scenă artişti din Banat şi din țară, laureaţi ai festivalului de la edițiile anterioare: Simona Alexandru, 
Alexandra Chira, Georgiana Necşa, Ancuța Corlățanu, dar şi soliştii Ciprian Pop, Liliana Laichici, Vasile Conea, Dumi-
tru Teleagă. Cu toții au interpretat melodii din repertoriul artistei bănățene, Marianei Drăghicescu. Un moment 
emoționant a fost dedicat jurnalistului Ionuţ Groza, care a susţinut, prin activitatea sa, cauza românilor din Serbia 
şi de la a cărui moarte se vor împlini, la început de noiembrie, doi ani. Cu acest prilej, Felicia Stoian şi echipa fes-
tivalului au realizat momentul muzical-cultural „Ionuț Groza – Branco Olar”, aducând în scenă Fanfara din Coştei 
(Banatul Sârbesc) şi Ansamblul „Kud Lubnica” din Valea Timocului.

Programul săptămânii culturale a cuprins şi o deplasare la Mănăstirea Partoş cu toți finaliştii festivalului, unde 
părintele Varlaam Almăjanu, 
starețul mănăstirii, a oficiat o 
slujbă de pomenire pentru 
Mariana Drăghicescu, Branco 
Olar şi Ionuț Groza.

Gala Laureaţilor s-a desfă-
şurat duminică, 30 septem-
brie, la Bogâltin, satul natal al 
artistei, unde au fost decer-
nate şi premiile.

F e s t i v a l u l - C o n c u r s 
Național de Interpretare 
Vocală „Mariana Drăghi-
cescu” este una dintre cele 
mai importante manifes-
tări cultural-folclorice din 
Banat. Finanţat de Consiliul 
Judeţean Timiş şi Consiliul 
Județean Caraş-Severin, fes-
tivalul are ca parteneri Mitro-
polia Banatului şi Asociaţia 
Pro Datina.
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AGENDA ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE 
MITROPOLIT IOAN AL BANATULUI

3 septembrie
- A primit pe doamna economist 

Monica Jichici, auditor - Curtea de Con-
turi Timiş;

- A primit pe preotul paroh Radu 
Alecu, de la parohia Sânandrei, proto-
popiatul Timişoara I;

- A primit pe protosinghelul Matei 
Buliga, starețul Mănăstirii Dobreşti.

4 septembrie
- A primit pe preotul Cristian Cerbu, 

de la parohia Lugoj I, din protopopiatul 
Lugoj;

- A primit pe doamna Lia Micula – 
lector univ. dr. în cadrul catedrei de 
matematică, din cadrul Universității de 
Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară 
din Timişoara;

- A primit pe doamna Mihaela Aurora 
Christi – profesor de limba engleză, din 
Timişoara;

- A primit pe domnul Daniel Vicaş 
din Oradea, jud. Bihor;

- A primit pe preotul paroh Caius 
Andraşoni, de la parohia Ghiroda Veche, 
din protopopiatul Timişoara II;

- A primit pe domnul inginer con-
structor Matei Domocoş din Timişoara;

- A primit pe preotul paroh Ovidiu 
Cucec, de la parohia Utvin, din proto-
popiatul Timişoara I;

- A primit pe preotul Ioan Prisăcean, 
protopopul Oficiului protopopesc Deta.

5 septembrie
- A primit pe preotul paroh Tiberiu 

Gherasim, de la parohia Ferendia, din 
protopopiatul Deta;

- A primit pe doamna profesor Adela 
Panait, directorul Liceului Ortodox ”Sfântul Antim Ivireanul”, din Timişoara.

6 septembrie
- A primit pe domnul prof. univ. dr. ing. Sorin Muşuroi, decanul Facultății de Electrotehnică şi Electroenergetică, 

din Timişoara;
- A primit pe protosinghelul Ştefan Mateş, starețul mănăstirii ”Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, Pietroasa, din protopo-

piatul Lugoj;
- A primit pe preotul militar Radu Bogdan, de la Brigada 18, Cercetare şi Supraveghere, Decebal, din Timişoara;
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- A primit pe domnul Cristian Covera, preşedintele ASCOR Timişoara, dimpreună cu Radu Colonescu şi Cristina 
Butnariu, membrii ai aceleiaşi Asociații;

- A primit pe domnul Ilie Sîrbu, preşedintele Asociației ”Salvați Patrimoniu Timişoarei”, din Timişoara.;
- A primit pe tinerii Alin Ivanciuc, respectiv Cristian Băleanu, masteranzi ai Facultății de Teologie Ortodoxă, din Timişoara.

10 septembrie
- A participat la deschiderea anului şcolar 2018-2019, la Liceul Teologic Ortodox ”Sfântul Antim Ivireanul”, din 

Timişoara;
- A primit pe domnul locotenent colonel inginer Lucian Mihoc, Inspector Şef – ISU Banat;
- A primit pe domnul colonel Ianchiş Danil, de la Servicul teritorial pentru probleme speciale al rezervelor de 

Stat – Timiş;
- A primit pe domnul colonel dr. Dan Ionescu, Comandantul Brigăzii 18 Supraveghere, Cercetare  ”Decebal”.

11 septembrie
- A primit pe preotul paroh Aurel Filip, de la parohia Timişoara Pădurea Verde, din protopopiatul Timişoara II;
- A primit pe preotul paroh Ionuț Mura, de la parohia Orțişoara, din protopopiatul Timişoara I;
- A primit pe doamna doctor Cornelia Cismaş, director adjunct la Direcția de Sănătate Publică Timiş;
- A primit un grup de tineri din Republica Moldova, studenți la diferite facultăți din cadrul Universității de Vest 

din Timişoara.

13 septembrie
- A prezidat examenul de licență, sesiunea de toamnă, a absolvenților Făcultății de Teologie din Timişoara;
- A primit pe domnul inginer Ilie Todaşcă – primarul localității Săcălaz;
- A participat la ceremonialul militar-religios, prilejuit de Ziua Pompierilor din România, desfăşurat pe esplanada 

catedralei mitropolitane din Timişoara.

14 septembrie
- A participat la Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ”Pogorârea Sfântului Duh” a parohiei Cenad, din proto-

popiatul Sânnicolau Mare, iar după încheiere ei a sfințit o cruce ridicată la punctul de frontieră Cenad; 
- A participat la Vecernia cu Litie, oficiată în ajunul hramului ”Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş” la catedrala 

mitropolitană.

15 septembrie
- A oficiat Sfânta Liturghie în catedrala mitropolitană, din Timişoara, cu ocazia hramului ”Sfântul Ierarh Iosif 

cel Nou de la Partoş”, alături de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfințitul Părinte Paisie 
Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Preasfințitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop-vicar al Arhi-
episcopiei Aradului.

16 septembrie
- A săvârşit slujba de târnosire a bisericii din Parohia Lugoj VI - Dealul Viilor, precum şi de sfințire a picturii şi 

a iconostasului noului lăcaş de cult închinat Sfântului Apostol Andrei şi Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş;
- A binecuvântat lucrările de la capela mortuară, ce a fost construită în cimitirul orotodox parohial, din strada 

Făgetului, al parohiei Lugoj I, în prezența autorităților locale şi a credincioşilor prezenți.

17 septembrie
- A primit pe preotul paroh Nicolae Dale, de la parohia Beregsău Mic, protopopiatul Timişoara I, dimpreună cu 

doamna profesoară Bolba Cosmina, din Timişoara.

18 septembrie
- A primit pe preotul paroh Florian Maxim, de la parohia Ilcoda, din protopopiatul Timişoara II;
- A primit pe părintele protopop Mircea Szilagyi, de la protopopiatul Timişoara II.

19 septembrie
- A primit pe domnul Ioan Garboni, directorul Filarmonicii de Stat Banatul, din Timişoara;
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- A primit pe preotul paroh Iancu-Ciprian Goguț, de la parohia Iecea Mare, din protopopiatul Sânnicolau Mare;
- A primit pe preotul paroh Laurian Popa, de la parohia Nițchidorf, din protopopiatul Lugoj;
- A primit pe preotul paroh Cristian Tomescu, de la parohia Timişoara Fabric-Est, din protopopiatul Timişoara II;
- A primit pe doamna Maria Grapini, europarlamentar în Parlamentul Europei de la Bruxelles;
- A primit pe preotul Bujor Păcurar, protopopul Oficiului protopopesc Făget.

20 septembrie
- A prezidat şedința Permanenței Consiliului Eparhial;
- A prezidat examenul de obținere a gradului definitv, respectiv gradul II în preoție,  desfăşurat în Sala festivă a 

Centrului Eparhial, susținut de candidații înscrişi din întreaga Mitropolie a Banatului;
- A participat la manifestarea prilejuită de aniversarea a 25 de ani de activitate a Camerei de Conturi Timiş;
- A primit pe domnul Călin Dobra, preşedintele Consiliului Județean Timiş.

21 septembrie
- A prezidat şedința de lucru desfăşurată la Centrul Eparhial, cu privire la susținerea demersului ”Coaliției pentru 

familie”, în vederea modificării Constituției României.

23 septembrie
- A participat la Sfânta Liturghie la parohia Timişoara Calea Martirilor – Sfântul Ştefan, din protopopiatul Timişoara II.

24 septembrie
- A participat la deschiderea anului universitar al Universității de Vest, din Timişoara;
- A participat la deschiderea anului universitar al Facultății de Teologie, din Timişoara;
- A primit pe domnul Virgil Musta, prof. univ. dr. la Facultatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş”, din Timişoara.

25 septembrie
- A primit pe domnul Florică Bîrsăşteanu, prof. univ. dr. la Facultatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş”, 

din Timişoara.
- A primit pe domnul prof. univ. dr. Marius Craina, directorul Spitalului Județean Timiş.

26 septembrie
- A primit pe preotul paroh Valer Cioica de la parohia Periam, din protopopiatul Sânnicolau Mare;
- A primit pe domnul ec. dr. Titu Bojin, directorul Administrației Apelor Bazinale Banat;
- A primit pe protosinghelul Ştefan Mateş, starețul mănăstiri Petroasa, din protopopiatul Lugoj;
- A primit pe preotul paroh Ioan Roşu, de la parohia Ciuhoi, protopopiatul Marghita, Episcopia Oradiei;
- A primit pe preotul Daniel Alic, de la parohia Timişoara Fabric – Sfântul Ilie, protopopiatul Timişoara II;
- A primit pe domnul locotenent colonel Sorin Homeag, de la Spitalului Militar din Timişoara;
- A primit în bisericuța din incinta Centrului Eparhial, un un grup de elevi de la Şcoala Gimnazială din Banloc, 

dimpreună cu profesorii însoțitori.

27 septembrie
- A primit pe preotul paroh Nicolae Andreescu, de la parohia Şandra, din protopopiatul Sânnicolau Mare, dim-

preună cu părintele protopop Marius Podereu;
- A primit pe preotul paroh Ionuț Mania, de la parohia Liebling, din protopopiatul Deta;
- A primit pe preotul paroh Teodor Cocan, de la parohia Sânandrei Colonie, din protopopiatul Timişoara I.

29 septembrie
- A participat la constituirea Adunării Naționale Bisericeşti, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti.

30 septembrie
- A slujit la Sfânta Liturghie în catedrala patriarhală din Bucureşti, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh 

Daniel alături de alți membrii ai Sfântului Sinod.

A consemnat preot MArIUS SFErCOCI


