„CONSTELAȚIA ROMÂNIA”

† DANIIL
Episcop-locţiitor al Daciei Felix

În fiecare an se ţinea
în miezul verii hramul
hiperboreenilor de la
„Tronul strămoşilor”, situat
din vremuri imemoriale
în partea de nord-est a
Hatzegland-ului. Veneau
călări pe cai albi şi pe jos,
în straie albe, cei mai de
seamă reprezentanţi ai
agatârşilor, sciţilor, tracilor,
geto-dacilor, pelasgilor din
Carpaţi, cimerieni de lângă
Mare, moesi de dincolo de
Istru, precum şi dardani,
strămoşi ai troienilor, de
lângă Marmara. În acele
zile de post şi sărbătoare,
de după secerişul grâului
şi de dinainte de culesul
strugurilor,
preoţii
acestor seminţii carpatodanubiano-pontice, cititori
în stele, în pietre, în firele
de iarbă şi în flori, în copaci şi în nori, priveau şi contemplau stelele în miezonoptici, pomenind pe cel dintâi şi pe
cei dintâi dintre pământenii care au păşit întâia dată în urmă cu milenii în Ţara Haţegului – care nu este o ţară, ci
un continent! „Tronul strămoşilor”, aşa cum îl botezaseră înaintaşii lor, de dinainte de creştinism, le era deopotrivă
altar de jertfă spirituală, amvon al tăcerii şi depozit-arhivă al tuturor gândurilor, cuvintelor, rugăciunilor şi faptelor
virtuoase ale hiperboreenilor, pe care preoţii încercau de fiecare dată, an de an să le descopere, să le citească şi
să le desluşească, pentru prezent şi pentru viitorul urmaşilor lor. Marele lor preot, cu plete pe umeri, barbă albă şi
veşmânt lung, alb şi curat, primea din mâinile a şapte preoţi pe mâinile sale, tainicele „brăţări dacice”, ca pe nişte
„cătuşe” de aur ale spiritului strămoşilor şi „mânecuţe” ale închinării „în duh şi adevăr”.
Lăsat singur pentru trei ceasuri în cea mai senină şi limpede noapte, pe „Tronul strămoşilor”, Marele Preot dac, de
dinainte de Deceneu şi de după el, se ruga în taină lui Dumnezeu Creatorul pentru întreg poporul hiperboreenilor
şi pentru toate neamurile, seminţiile, triburile şi ramurile etnice ale acestora, pentru destinul lor sub soare şi pentru
rostul lor sub luna plină şi sub cerul înstelat. În miezul verii celei dintâi de după Naşterea lui Hristos în Betleem,
Marelui Preot dac i se descoperi în vedenie, noaptea, la „Tronul strămoşilor”, Constelaţia „România”, după harta
incompletă a cerului săpată şi adâncită an de an şi pecetluită pe lespezi de piatră, de fiecare înaintaş al său. Astfel,
el văzu cu ochii minţii pe fondul cerului albastru nocturn, de culoarea cernelii, conturul roşu aprins ca de limbi
de foc de Rusalii al României de azi, trasat de sabia de foc a „îngerului păzitor al Daciei”, înlăuntru hotarelor căreia
alţi şapte îngeri îmbrăcaţi în alb, încinşi cu brâie de aur şi având cununi de spini de aur pe cap, fixau, pecetluiau şi
rânduiau, o mulţime de stele galbene strălucitoare, mai mari sau mai mici, după numărul, numele şi locul „davelor”
sau cetăţilor strămoşeşti, de la nord şi de la sud de Carpaţi, de la nord de Dunăre şi asfinţit de Pontul Euxin; toate
stelele având în mijlocul lor Crucea de lumină de pe Caraiman! Marelui Preot dac i se întipări pentru totdeauna în
adâncul sufletului său vedenia despre „Constelaţia România”; poruncind în zorii acelei zile tuturor însoţitorilor şi
slujitorilor săi, să-i adune şi să-i aducă din albiile râurilor din împrejurimi: Sargeţia, Râul Mare, Galbena şi Sibişel,
pietre şi pietricele albe, galbene, roz, roşii, maronii şi albastre, cu care el avea să traseze şi să umple în jurul „Tronului
străbunilor”, harta „Constelaţia România”, pentru urmaşii urmaşilor lor. Atunci i se descoperi Marelui Preot dac şi
taina Episcopului răstignit şi nepogorât de pe cruce până la Învierea cea de Apoi.
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RAPORTUL DINTRE TAINA SPOVEDANIEI
ŞI CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ (I)
ALEXANDRU MĂLUREANU

Raportul dintre Taina Mărturisirii, Consilierea Psihologică şi Psihoterapie.

În prezent, într-o societate debusolată şi dezorientată, înţelegerea sensului vieţii este o problemă din ce în ce
mai grea. Valorile sunt neglijate şi de aceea mulţi nu reuşesc să dobândească puterea de a discerne între ceea ce
este util şi ceea ce este nefolositor, între trecător şi veşnic.
Deşi fiecare dintre noi îşi caută liniştea sufletească, împlinirea şi desăvârşirea, totuşi foarte puţini oameni trăiesc
cu pacea în suflet, în tăcerea rugăciunii, comunicării şi comuniunii cu Dumnezeu şi cu semenii.
Într-o lume agitată, unde stresul afectează tot mai multe persoane, este nevoie de linişte, de regăsire, de afirmarea
adevăratului eu, cel după chipul lui Dumnezeu. Pentru a ajunge unde ne este ,,locul”, avem nevoie de îndrumare,
consiliere, povăţuire, din partea unor persoane competente şi responsabile, într-un mediu adecvat. În Biserică,
într-o atmosferă plină de încărcătură duhovnicească sau într-un cabinet psihologic (unde există adesea cel puţin
o icoană), omul modern se poate linişti.
În cadrul Bisericii, credinciosul îşi găseşte pacea sufletească mult dorită: oricâte necazuri, încercări, ispite şi
probleme ar avea, toate dispar ca prin minune, pentru că unde este Dumnezeu, nu este ,,nici durere, nici întristare,
nici suspin”.
În cadrul itinerarului existenţial al fiecărui credincios, duhovnicul ocupă un loc fundamental. La scaunul
spovedaniei, genunchii se pleacă sub epitrahilul ,,ocrotitor” al duhovnicului, iar păcatele sunt iertate; credinciosul,
smerindu-se, dobândeşte binecuvântarea lui Dumnezeu, împăcarea cu El şi bucuria păcii sufleteşti. Duhovnicul este
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astfel doctorul sufletesc, dăruit cu puterea tămăduirii, de către Dumnezeu, pentru a-l povăţui pe cel dezorientat
spre ţinta şi scopul suprem: mântuirea.
Taina Sfintei Spovedanii are un dublu rol: unul soteriologic şi altul educativ. Preotul trebuie să fie bine pregătit, să
fie un bun pedagog, pentru a fi ,,destoinic a învăţa pe alţii” (I Tim. 3, 2) (Prot. Nicodim Bellea, ,,Funcţia soteriologică
şi educativă a Tainei Spovedaniei”, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1982, p. 480. ). Cel care vine la Spovedanie,
vine cu gândul la Dumnezeu şi aşteaptă un răspuns de la El pentru problemele sale, care nu sunt nici puţine şi nici
uşoare. De aceea, preotul duhovnic trebuie să fie ,,conectat” permanent la dialogul cu Dumnezeu, prin rugăciune,
pentru a da răspunsul potrivit la nevoile concrete ale celui ce se mărturiseşte.
Spovedania este Taina împăcării cu Dumnezeu, cu semenii şi cu eul personal, de aceea mai este numită şi Taina
păcii. Pocăinţa, pentru o viaţă lipsită de adevăratul sens, duce la nemulţumire personală, în sensul de părere de
rău pentru timpul pierdut cu lucruri neziditoare de suflet, iar această nemulţumire trebuie să ducă la o mărturisire adevărată, ale cărei roade sunt regăsirea personală, împlinirea sufletească, bucuria iertării, mulţumirea şi
recunoştinţa faţă de Dumnezeu. ,,O spovedanie adevărată, autentică, presupune părăsirea faptelor rele şi întoarcerea
la Dumnezeu; zdrobirea inimii, o durere a inimii pentru păcatele săvârşite, durere ce nu stă numai în suspinuri şi
lacrimi, ci mai ales în voinţa omului de a urî păcatul şi în hotărârea de a nu-l mai săvârşi, chiar de-ar fi să moară”
(Îndreptar de Spovedanie, Editura Credinţa Strămoşească, Bucureşti, 1998, p. 6.).
Participarea la slujbele cultului divin presupune conştientizarea importanţei unei vieţi duhovniceşti autentice,
de pocăinţă permanentă. Credinciosul care trăieşte Sfânta Liturghie va simţi dorinţa de a-şi face viaţa o Liturghie,
o permanentă mulţumire pentru toate binefacerile primite şi o jertfire personală pentru dăruirea semenilor. În
Liturghie, după Sfânta Împărtăşanie, există următoarea rugăciune: ,,Curăţeşte-mă, spală-mă şi mă îndreptează”. ,,Cea
mai mare problemă care-l preocupă pe om e îndreptarea. Omul trebuie să fie echilibrat, încât să lucreze potrivit în
toate situaţiile care se ivesc în viaţă. Trebuie să dobândească sănătate duhovnicească, încât să reacţioneze înţelept
la toate problemele vieţii. Există o mare nevoie de echilibru, deoarece prin cădere şi prin viaţa de păcat şi de patimi
am fost dezechilibraţi. În loc să avem centrul vieţii noastre în Dumnezeu şi să cumpănim viaţa noastră cu temelia
pe legea sfântă, o cumpănim cu temelia pe propria noastră logică, care, în multe chestiuni e absurdă. Centrul vieţii
noastre a devenit omul şi nu Dumnezeu-Omul, legea raţiunii şi nu legea lui Dumnezeu, lucrarea patimilor şi nu
lucrarea Preasfântului Duh. Dezarmonizarea constă în faptul că mintea noastră a pierdut legătura, orientarea şi
avântul către Dumnezeu. Sfântul Andrei Criteanul descrie această stare în Canonul cel Mare, spunând: <<mintea
a fost traumatizată, trupul a fost secătuit, duhul este bolnav>>. De aceea Sfinţii Părinţi au făcut mari eforturi să-şi
echilibreze mintea şi să o lase liberă pentru a se avânta către Dumnezeu” (Mitropolitul Hierotheos Vlachos, Psihoterapia Ortodoxă - continuare şi dezbateri, Traducerea de prof. Ion Diaconescu şi prof. Nicolae Ionescu, Editura
Sofia, Bucureşti, 2001, p. 42.).
Părinţii pustiei au făcut cunoscută o psihologie a omului care se concentrează pe smerenie, ascultare, pocăinţă şi
dragoste. ,,Ele presupun toate aspectele procesului de transformare a minţii umane, prin care se atinge iluminarea.
Smerenia înseamnă negarea eului neautentic, printr-o mişcare voită de găsire a sinelui lăuntric. La conştiinţa de sine
se ajunge prin lepădarea de sine. Moartea eului implică totuşi viaţa eului superior, viaţa în Hristos” (Arhiepiscopul
Hrisostom de Etna, Elemente de Psihologie pastorală ortodoxă, Traducerea de Daniela Constantin, Editura Bunavestire,
Galaţi, 2003, p. 18.).
Prin pocăinţă, creştinul are nevoie de o schimbare, înnoire personală printr-o stare dinamică şi continuă. ,,Dacă
păcătuieşte trebuie să-şi revină, iar dacă împlineşte multe în viaţa lui, să intensifice strădaniile lui. Ortodoxia e o
metodă terapeutică şi o educaţie terapeutică. În Biserică, oamenii nu sunt separaţi în morali şi imorali, în buni şi
răi, prin criterii etice exterioare, ci sunt împărţiţi în trei mari categorii: oameni care sunt nevindecaţi sufleteşte,
cei care luptă să se vindece şi cei care au fost vindecaţi: sfinţii” (Mitropolitul Hierotheos Vlachos, op. cit., p. 182.).
Prin spovedanie, creştinul primeşte curăţire de păcate, pune început bun îndreptării, dobândeşte sănătate
sufletească, într-un cuvânt, revine la normalitate.
În zilele noastre, sunt unii creştini care nu apelează la Taina Spovedaniei, ci la consilierea psihologică.
Din punct de vedere etimologic, termenul de ,,consiliere” înseamnă sfătuire, îndrumare, povăţuire (engl. counsel
= sfat; counselor = sfetnic, sfătuitor). Dar consilierea psihologică nu presupune sfătuirea, ci conştientizarea problemei
personale, pentru aflarea soluţiilor personale, fără a fi vorba de sugestionare şi sfătuire din partea psihologului. Mai
potrivit pentru adevăratul sens al noţiunii de ,,consiliere” este cuvântul latin consilium, care înseamnă consfătuire,
deliberare, consultare (Eugen Jurca, Spovedanie şi psihoterapie – interferenţe şi diferenţe, Editura Rotonda, Piteşti,
2008, p. 7.).
În cadrul consilierii psihologice se pune accent pe problemele personale şi existenţiale ale omului: crize
existenţiale, dileme, indecizii, autocunoaşterea şi dezvoltarea personală, socială şi chiar vocaţională. Problemele
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mai grave: manifestările şi comportamentele de natură psihotică, delirul, halucinaţiile sunt deosebit de complexe
şi delicate. Preotul duhovnic trebuie să fie capabil a discerne între adevăratele experienţe religioase şi tulburările
de personalitate sau chiar problemele mintale şi nu trebuie să ezite să colaboreze cu medicii psihologi şi psihiatri
pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de ajutor.
Diferenţa dintre consilierea psihologică şi psihoterapie constă în faptul că, în cadrul consilierii psihologice se
adoptă un model educativ al dezvoltării fiinţei umane, centrat pe prezent (aici şi acum), consilierul, asistând clientul
în găsirea soluţiilor; în timp ce, în cadrul psihoterapiei se adoptă un model medical al dezvoltării fiinţei umane,
se priveşte prezentul ca expresie a unei istorii de viaţă, se pune accent pe intervenţie, tratament, reconstrucţie;
psihoterapeutul, propunându-şi modificări profunde, la nivel structural (restructurare de personalitate) (Eugen
Jurca, op. cit., p. 18.).
În acest context, o disciplină necesară şi actuală este psihologia pastorală, care presupune un dialog onest,
interdisciplinar între teologia pastorală şi psihologie, abordând subiecte din sfera problematicului de natură psihologică (imaturitate psihologică, culpabilitate, scrupulozitate, obsesivitatea, anxietatea, nevroticism), întâlnite în
manifestări aparent religioase. În acest context, este impetuos necesară discernerea între sentimentul de păcat şi
culpabilitatea nevrotică/psihotică, între boala psihică şi demonizare (Ibidem, p. 7.).
Teologia şi psihologia sunt aşadar, două domenii complementare şi compatibile, urmăresc susţinerea şi povăţuirea
oamenilor, într-o relaţie personală, ce-i vizează pe de-o parte, pe duhovnic şi pe psiholog, iar pe de altă parte, pe
cei care apelează cu încredere, la ei.
În Biserica Ortodoxă ,,se propovăduieşte învăţătura că sănătatea psihică şi mentală se află în echilibru cu
sănătatea spirituală. Ştiinţa ortodoxă a spiritualităţii (prin pocăinţă, credinciosul devine făptură nouă, cu o nouă
psihologie), ştiinţa fizică a medicinei şi ştiinţa mentală a psihologiei nu sunt incompatibile, ci lucrează mână în
mână” (Arhiepiscopul Hrisostom de Etna, op. cit., p. 59. ).
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SLAVĂ SAU MĂRIRE?
Preot prof. dr. VASILE MUNTEAN
Am în vedere, în acest articol, Liturghierul românesc din 2012, apărut la Patriarhie în condiţii tipografice
remarcabile.
Dacă în ediţiile precedente, mai ales la începutul Sfintei Liturghii, mai zăream câte o vocabulă „Mărire”, acum nu
mai e posibil, de parcă Biserica românească a reintrat cu totul în etapa slavonă a istoriei sale. De data aceasta aduc
noi mărturii în favoarea menţinerii – în limbajul liturgic – a termenului autohton mărire1. Mă gândesc în primul rând
la tâlcuirile mitropolitului poliglot Antim Ivireanul care, deşi străin de neam, a învăţat “la perfecţie” limba română2,
fiind conştient de încărcătura semantică (precum şi - instinctiv - de valoarea istorică) a unor termeni pământeni. Să
luăm în mână doar Liturghierul tipărit de Sf. Antim în 1713 (reeditat recent)3 şi vom constata că mai peste tot – în
cuprinsul cărţii – întâlnim cuvântul „mărire”4.
Pe urmă, în Molitfelnicul bogat, pregătit pentru tipar de către preotul academician Niculae M. Popescu
(Bucureşti,1937), diortositorul precizează la pag. 630 următoarele: „Am pus peste tot Mărire (= doxa) şi numai în
câteva locuri am păstrat Slavă, căci – spre mirarea şi bucuria mea – m-am încredinţat că în molitfelnicele din veacul
al 18-ea se zicea Mărire şi nu Slavă”.
La fel, Liturghierul - publicat de Patriarhie în 1950 5– are mai peste tot cuvântul mărire , şi ştim ce epocă era aceea.
De asemenea, mărire ne întâmpină – în mod repetat - şi în volumul fostului meu dascăl de Dogmatică, reputatul
teolog Dumitru Stăniloae, numit„Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă”6,această frecvenţă observându-se
pe foarte multe pagini; le notez: 47-49,76,86,143,152,173,177,178,185,236,261,262,265,266,271,278,299,315,316,39
0,395,401. Este de reţinut faptul că, în pag. 266, regretatul Părinte academician Dumitru Stăniloae utilizase sintagma
„mărire” nu mai puţin de 5 ori, iar în p. 401 ne oferise un concludent comentariu, scriind unele ca acestea: „În cult,
credinţa devine şi preamărire a lui Dumnezeu (sunt cele două sensuri ale cuvântului grecesc doxa) şi cuvântul
comunităţii despre faptele lui Dumnezeu devine cuvântare de mărire (doxologie, slavoslovie). Chiar cuvintele
<<Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh>> , folosite de credincios după orice rugăciune, sunt o doxologie a lui
Dumnezeu...”. De evidenţiat şi aceea că până şi în dicţionarele de specialitate slava este echivalată cu mărire sau
preamărire7. Este de remarcat şi împrejurarea că tocmai unii autori, în ciuda preferinţei pentru termenul slavon,
menţionează din când în când – în scrierile lor - şi cuvântul autohton, sub cele două variante8.
Cele discutate mai sus de smerenia mea evident nu doresc a fi etichetate ca o dovadă de exclusivism, ci ca o
firească poftire de a se întrebuinţa satisfăcător în limbajul cultic şi un cuvânt moştenit, care merită a-şi recăpăta
drepturile avute anterior9.
1 D. Decev, Harakteristika na trakijskija ezik, Sofia 1952, p.18 (după Prof. G. Mihăilă, azi academician, Dicţionar al limbii
române vechi, Ed. Enciclopedică Română, Bucureşti 1974, p.119); Mic dicţionar enciclopedic, ed. III, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1986, p.1841 (derivat din adjectivul mare); V. Muntean, Contribuţii la istoria Banatului, Ed. Arhidiecezană, Timişoara 1990, p.35 (şi pentru alte cuvinte aborigene am citat – între alţi specialişti – pe regretatul I. I. Russu, Etnogeneza românilor,
Bucureşti 1981, p.245 şi urm.). Încă: A.Vraciu, Limba daco-geţilor, Ed.Facla, Timişoara 1980, p. 157; Al. Rosetti, Istoria limbii
române (ediţie definitivă), Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1986, p. 582.
2 N. Manolescu, Istoria critică a limbii române, I, Ed. Minerva, Bucureşti 1990, p.37. Antim a ajuns să grăiască şi să scrie o
limbă “poate cea mai frumoasă dintre a tuturor cărturarilor epocii”, după evaluarea lui Mihail Sadoveanu (cf. F. Djindjihaşvili,
Antim Ivireanul – cărturar umanist, Ed.Junimea, Iaşi 1982, p.64 şi n.1).
3 Editor dr. Ana Bobu, Ed. Miron Costin, Roman 2013; se poate citi şi online.
4 Vezi şi E. Negrici, Antim. Logos şi personalitate, Ed.Minerva, Bucureşti 1971, pp.53,133,134,164,168,193,206 (despre mărire
şi preamărire).
5 Vezi şi Pr.prof.dr.Ene Branişte, “Vremea este a face Domnului”. Studii de teologie liturgică şi artă creştină, vol.II, Ed.Andreiana,
Sibiu 2014, p.198.
6 Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova 1986.
7 Dicţionar de sinonime (sub red. Gh. Bulgăr), Ed. Albatros, Bucureşti 1972, p.409; L. Seche et alii, Dicţionar de sinonime, Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1989, p.458; Pr. I. Mircea, Dicţionar al Noului Testament,
EIBMBOR, Bucureşti 1984, p.449; Pr. I. Stoian, Dicţionar religios, Ed. Garamond, Bucureşti 1994, p.255. Iar regretatul arhiepiscop al Clujului, Bartolomeu Anania, în Cartea deschisă a Împărăţiei, EIBMBOR, Bucureşti 2005, p.84, puncta că în româneşte
„folosim două cuvinte cu acelaşi înţeles mărire [...] şi slavă”.
8 Bartolomeu Anania, op.cit., pp.49,83,84,88,93,99,107-109 şi 241; P. Pruteanu, Liturghia ortodoxă. Istorie şi actualitate, Ed.
Sophia, Bucureşti 2008, pp.91 şi 340.
9 Până şi Mitropolitul Dosoftei, în Dumnezăiasca Liturghie -1679 (ed. N. A. Ursu, Ed. Mitropoliei, Iaşi 1980, p.219), chiar dacă
în chip rarisim, a folosit totuşi termenul moştenit: „...ca să dăm mărire numelui Tău svînt”. Într-un procent serios, în traducerea
sa, regretatul dascăl de limbi moderne de la Institutul Teologic de grad Universitar din Bucureşti, armenologul Mihai Rădulescu,
a făcut uz şi de mărire; indicăm paginile în care apar „mărire” şi „preamărire”, în tălmăcirea sa privind Sfânta Liturghie a Bisericii
armene, publicată în „Glasul Bisericii”, nr. 9-10/1974, pp.918,920,921,923,924,927,930,937 şi 939.
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CĂUTÂNDU-L PE DUMNEZEU
Preot COSTICĂ MOROIANU

La o răspântie de drumuri am întâlnit un om necunoscut. M-a impresionat râvna şi modul cu care Îl căuta pe
calea necredinţei sale pe Dumnezeu, strigând că nu există. Şi răspunsul lui Dumnezeu străbate zările şi veacurile:
,,Eu sunt Cel ce sunt” (Ieşirea 3,14)
Am avut în imaginea gândurilor mele orbul din Sfânta Evanghelie care Îl căuta pe Dumnezeu strigându-I ,,Iisuse,
Fiul lui David, miluieşte-mă.” (Marcu 10,47), şi Dumnezeu pe care Îl căuta era lângă el. Nu Îl vedea, dar Îl simţea în
preajma lui şi în adâncul sufletului său.
Omul necunoscut, orb sufleteşte, Îl căuta pe Dumnezeu negându-L: ,,Dumnezeu nu există, să mi-L arăţi dacă
există!” Stăruia în a-L nega pe Dumnezeu pentru că sufletul lui nu era numai orb, el nici nu auzea Cuvântul ce se
adresează fiecăruia: ,,…iată Eu sunt cu voi în toate zilele vieţii voastre până la sfârşitul veacurilor.” (Matei 28,20)
Glasul celui ce strigă: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”(Ioan 1,29) nu a pătruns încă în sufletul
său pustiit de negaţii, şi Cuvântul stă la uşă şi bate şi aşteaptă să I se deschidă. Şi cine poate şti cât va mai rătăci omul
necunoscut în noaptea negaţiilor firii sale... Poate într-o fulgerare de gând Îl va simţi cândva în preajmă şi în duh pe
Dumnezeu. Poate din mila şi iubirea lui Dumnezeu va avea şi el bucuria Sfântului Apostol Toma şi atunci negaţia
lui se va destrăma şi strigătul sufletului său va fi triumful bucuriei. ,,Domnul meu şi Dumnezeul meu!” (Ioan 20,28)
Până atunci necunoscutul se frământă în căutări, şi cine ştie când aluatul sufletului lui va deveni poate prescură
spre jertfă de gând şi simţire, spre frângere, înviere şi înălţare din înfrângere. Până atunci mai există în duhul
frământat de negaţii fuga de înviere, fuga de responsabilitatea vieţii pământeşti.
În necunoaşterea lui, căuta cunoaşterea lui Dumnezeu, în noaptea negativismului firii sale, căuta afirmaţia
existenţei Lui, în contestarea gândurilor sale, căuta atestarea divinului în sufletul său, căuta existenţa vieţii veşnice.
Din aceste stări de frământări vulcanice sufleteşti la răspântie de drumuri şi gânduri, au izbucnit întrebările
necunoscutului: ,,Dacă într-o mână am o Biblie şi în cealaltă o carte de poveşti de Ispirescu ori de alt autor, ce să
citesc, în ce să cred, în ce spune Biblia sau în ce spun poveştile?”
O abordare a cerului la marginea unei borduri... Cenuşiul asfaltului, pietrele bordurii nu puteau izvorî apa cea
vie după care era însetat sufletul său. În pustietatea minţii sale, necunoscutul, pe drumuri de gânduri şi străzi, la
marginea Samariei duhului său, nu a văzut, nu a redescoperit frumuseţea vieţii. Între el şi Cuvânt era un văl de
înnoptare, praf şi nisip în răbufniri de vânt în deşertul minţii sale.
Răspunsul la întrebarea sa nu a străbătut întunericul cugetului său înnorat, n-a ajuns în adâncul sufletului
său: ,,Dacă în familie părinţii v-au dat o educaţie creştină, veţi dori să citiţi Biblia şi să ascultaţi Sfânta Evanghelie
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în biserică, veţi dori Cuvântul lui Dumnezeu, înţelepciunea Lui, veţi simţi prezenţa Lui. Dacă nu aveţi o educaţie
creştină şi nici dorinţa de a-L cunoaşte pe Dumnezeu prin Cuvânt, nu veţi citi Biblia şi în orice creaţie, nu-L veţi
zări pe Dumnezeu.
Mi-a revenit în gânduri compătimirea pe care părintele Galeriu obişnuia să o exprime faţă de rătăcirea vreunui
suflet: ,,sărmanul om!”. Sărmanul om, în ce confuzie, dezorientare se află, nu ştie ce să citească, în ce să creadă.
Confundă poveştile cu Biblia...
Una este imaginaţia autorilor de poveşti, fabulaţia, alta este inspiraţia Duhului Sfânt, a Proorocilor, Apostolilor,
a Sfinţilor Evanghelişti, una este pitorescul pădurilor de argint ale poveştilor, alta este revelaţia, descoperirea lui
Dumnezeu naturală şi supranaturală, dăruită oamenilor, transmisă în veacuri prin Biblie şi tradiţie, prin prooroci,
prin Cuvânt, Fiul Său. ,,După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri si in multe chipuri, a vorbit părinţilor noştri
prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul pe Care L-a pus moștenitor a toate şi prin
Care a făcut și veacurile.” (Evrei 1; 1,2) Nici Biblia, nici poveştile nu trebuie a fi desconsiderate, nici confundate, nici
negate în ceea ce priveşte însemnătatea lor, aportul lor la cultura și spiritualitatea unui neam, la cunoaștere, la
înțelepțire și sfințenie.
Dacă nu ar fi fost revelaţia, jertfa Cuvântului, reîndumnezeirea omului nu s-ar fi realizat, viaţa în frumuseţea
veşniciei Sale nu ar fi existat în sufletele oamenilor, ,,Și aceasta este viaţa veşnică, să Te cunoască pe Tine Dumnezeul
cel adevărat” (Ioan 17,3). Fără Biblie, fără revelație, nu am fi ştiut cine suntem, de unde venim şi unde mergem. În
afara lui Dumnezeu nu este viaţă, în afara Cuvântului nu există cunoaştere, în afara Adevărului nu există lumină
ci întuneric mental.
În plus Scriptura deschide sufletului calea spre reînduhovnicire, spre reîndumnezeire. Şi în poveşti, dar mai
cu seamă în Scriptură, Cuvântul luminează, uneşte, călăuzeşte spre desăvârşirea firii. A te opri în faţa Cuvântului,
a-I recunoaşte importanţa şi autoritatea în evoluţia ta fiinţială înseamnă a te afla pe drumul cel bun, înseamnă a
descoperi fântâna Samariei din tine, înseamnă a ajunge la starea sufletească de a exclama ca şi Sfântul Apostol
Toma: ,,Domnul meu şi Dumnezeu meu”, înseamnă a ieşi din negativism, a înainta pe calea afirmării existenţiale.
Biblia nu poate fi confundată cu poveştile cu toate că şi în poveşti există elemente de spiritualitate ancestrală:
Făt-Frumos, sufletul omului în căutarea veşniciei pierdute, celălalt tărâm, plan de existenţă infinită, tinereţe fără
bătrâneţe, viaţă fără de moarte, nostalgie după starea primordială a fericirii omului, apa cea vie, iubirea jertfelnică
ce dă viaţă. Unii autori sau culegători de poveşti fiind creştini, au cunoscut aceste elemente de spiritualitate, aceste
comori sufleteşti pe care le-au transmis prin scris generaţii după generaţii, trăitori fiind din neam în neam în lumina
Cuvântului ce străbate gândurile, veacurile, miturile, stăvilind deşertificarea firii, risipind întunericul raţiunii, înflorind
raiul , starea de fericire în trăire, gândire şi rostire.
Însetat de lumina Adevărului, de apa vieţii, de Cuvânt, în înnoptarea negaţiilor firii, necunoscutul mi-a cerut
să-i dau măcar un argument al Învierii.
Şi câte argumente nu sunt...
Cele trei învieri văzute de Apostoli şi de locuitorii cetăţilor, tânărul din Nain, fiica lui Iair, Lazăr, dar mai cu seamă
a patra Înviere, a Domnului Hristos mărturisită de Apostoli, de femeile mironosiţe, de ostaşii ce păzeau mormântul.
Apostolii au mărturisit Învierea cu preţul vieţii pământeşti, tocmai fiindcă văzuseră, simţiseră şi se bucurau de darul
Învierii. ,, … noi nu putem să nu vorbim cele ce am văzut și am auzit.” (F. Ap. 4, 20)
Sunt şi temeiuri patristice, argumente raţionale pentru dovedirea existenţei lui Dumnezeu, argumentul
cosmologic, teologic, moral, ontologic, argumente care nu se pretează la o lecţie pe marginea bordurii, la răspântii
de drum.
Însuşi anul în care ne aflăm ne confirmă în istorie câţi ani au trecut de la Hristos. Enumerarea anilor exprimă
adevărul Învierii, desparte istoria în două: înainte sau după Hristos.
Bobul de grâu moare și răsare în alte boabe după putrezirea lui în brazdele pământului, el rămâne în pâinea
cea de toate zilele și în lumina Învierii Cuvântului.
Important este că necunoscutul căuta apa cea vie, Adevărul, Cuvântul divin din a cărui undă de lumină poate
va sorbi şi sufletul lui cândva.
Dezrădăcinând din mentalul său confuzia, amestecul imaginar între o carte de poveşti şi Biblie, deschizând uşile
sufletului său Cuvântului ,,Care luminează pe tot omul ce vine în lume”(Ioan 1,9), traversând bordura minţii, ieşind
din răspântia drumurilor gândirii, mergând pe calea paginilor Sfintelor Scripturi, necunoscutul va fi în Înviere şi va
cunoaşte Adevărul. Va fi în Înviere în sensul unei continue înălţări din cunoaştere în cunoaştere, din slavă în slavă,
din bucurie în bucurie duhovnicească.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu, să fim într-o continuă înviere şi înălţare în lumina Adevărului, a Cuvântului, a
cunoaşterii.
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Rugăciune pentru
tatăl meu adormit
Acum, când scumpul nostru tată
Va sta ‘naintea Ta, Părinte,
La cea cumplită judecată
Spre astă rugă ia aminte!
Acum, când, Doamne, vei privi
Spre tot ce el a făptuit
Și plată lui vei rândui
Mi- ascultă plânsul cel smerit!
În aste zile când turbat
Satan ca uliul va sări
Și noi acuze ne- ncetat
În contra sa va făuri,
Când lângă Tronu- Ți lăudat
Va sta al nostru drag tătic
Și- n Fața Ta va fi aflat
Și răul chiar și cel mai mic,
Și când tăcut va aștepta
A Ta cea pentru el sentință
Și prin aceasta va pleca
La Rai ori crunta suferință,
Când parcă toți se vor scula
A- l împila și osândi
Și singură nădejdea sa
Spre Mila Ta se va sui,
Venind amar, cu stăruire
Implor a Ta milostivire:
Îl iartă, Sfinte, cu iubire
Și dă- i în veacuri odihnire!
Dezleagă lui, Stăpâne Blând,
Orice greșeală ori păcat
Și- aceasta rugă ascultând
Deschide- i Raiu- Ți luminat!
Precum la iad Te- ai coborât
Pe primul om căzut sculând
Și moartea rea ai omorât
Pe Cruce Jertfa grea răbdând,
Precum spre oameni Te- ai plecat
Și nu ai vrut a lor pieire
Ci Viață lor în veci ai dat
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Chemându- i blând spre mântuire!
Și precum spus- ai cu tărie:
“ Veniți cei osteniți la Mine
Și veți afla odihnă vie
Intrând pe Porțile Divine! “,
Și precum Raiul ai deschis
Și- unui tâlhar ce s- a căit
‘Naintea morții și- ai închis
În iad pe diavolul cumplit,
Și precum nouă ai promis
Că Sus în Cer ne vei găti
Locuri frumoase și ne- ai zis
Că Tu cu noi în veac vei fi,
Și iarăși precum ai grăit:
“ Orice veți cere- n al Meu Nume
Da- se- va vouă negreșit
Și mai apoi și- n astă lume!”,
Întocmai, Domn al Mântuirii,
Acestea știind, dar strig, cerând:
Nu da, nu da în veac pieirii
Pe tatăl nostru drag și blând!
O, nu lâsa duhul cel rău
Ce prin vrăjmași viața i- a luat
A lua acum și duhul său
Cel necăjit și mult cercat!
Te rog, Păstor al Turmei Sfinte,
Nu- ngădui prin viclenie
Al nostru iubitor părinte
Să fie tras spre grea urgie!
……………………………
Ascultă, o, Stăpân Milos,
Această caldă rugăciune
Și- n Cerul Tău cel luminos
Pe el în veac de veac îl pune!
Și fă dreptate, plată dând
Celor ce răul i- au lucrat
Ca nu cumva ei continuând
Să fie și alt om surpat!
Și peste lumea zbuciumată
Revarsă pace, har, alin,
Iar pe iubitul nostru tată
Îl odihneşte- n veci. Amin! «
ANA-GEORGIANA GRIGORE
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Să ne întoarcem
la valori
În satele, odată pline
Azi doar mai sunt câțiva bătrâni
Ce-și duc cu greu ale lor zile
Căci fiii lor sunt prin străini.
Se-nchid în sate școli, spitale
Căci doar mai vezi câțiva copii.
Ne răfuim prin tribunale
Pentru tot felul de prostii.
Ne sunt din ce în ce mai rare
Familiile cu mulți copii
Intelectualii de la sate
Aproape că nu vor mai fi.
Din mâna mamei de-altădată
Ieșeau atâtea frumuseți
Astăzi copiii plâng în creșe
Și plâng acasă ursuleți.
De când femeia e la lucru
Copiii plâng de dorul ei
Se-ntoarce-acasă, e nervoasă
Și anii sunt din grei mai grei.
De dragul unei cariere
Se dăruiește iadului
Divorț, avorturi, vorbe grele
Și unde-i Dumnezeu? Să-mi spui!
A devenit obișnuință
Să îți îngropi copilul tău
Părinte, fără de credință,
Nu vezi că prețul e prea greu?
Un singur lucru putem face
Creștini pe căi cu mult noroi
Să găsim drumul pocăinței
Și să ne-ntoarcem la valori.

Doamne, slava Ta
să fie mai presus, în
veșnicie
Doamne Slava Ta să fie
Mai presus în veșnicie,
Că tu ne faci bucurie.
Că de rău ne ocrotești
Și timpului bine rânduiești
Pentru cele pământești.
Să dai Doamne bucurie,
Nepieritoare în veșnicie,
Că și Tu asta voiești
Pentru noi cele pământești,
Doamne Tu vrei pace bună în lume
Și la oameni fapte bune.
Să fii Doamne preaslăvit
Și veșnic neîntrecut, nebiruit,
Că datorită milei Tale,
Tu vrei pace pe pământ, nu jale,
Tu nu vrei război să fie,
Ci vrei la oameni liniște și bucurie
Și bună înțelegere să fie.
Pentru aceasta Doamne Bunule
Fie-ți slăvit veșnic numele,
Al Tatălui, al Fiului și al Sfântului
Duh, al Bunului Stăpânului.
Peste tot și toate care sunt
Și în ceruri și pe pământ.
MAXIMILIAN DUMA

GABRIELA VIOLETA VĂDUVA
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Așteptând noaptea
Îngerul meu doarme noaptea
la picioarele mele,
câinele meu doarme noaptea
la picioarele îngerului meu
care doarme la picioarele mele,
îngerul câinelui meu doarme noaptea
la picioarele câinelui meu
tolănit lângă îngerul meu
care doarme la picioarele mele.
Dimineața, îngerul meu
intră în mine
și-mi stă în trup toată ziua,
dimineața, câinele meu
mă lasă liber
după ce îngerul lui
intră în el
și-i stă în trup toată ziua.
Cu toții așteptăm noaptea
ca să fim din nou
împreună.
IOAN SEBEȘANUL

Calea de har a
mântuirii
Există o singură,
Inconfundabilă, fericire:
Pentru viața veșnică
E doar calea spre mântuire.

Rugăciune pentru
ţăranul român
Ajută, Doamne, omul legat profund de glie Ajută și veghează țăranul truditor,
Românul ce se naște și moare pe ogor
Și care vrea pământul sub munca lui să-nvie.
Ajută, Doamne, omul ce seamănă și sapă –
Ajută și veghează pe cel ce ne hrănește,
Pe cel ce ară brazda, pe cel care prășește,
Pe cel care respectă pădure, lut și apă.
Ajută, Doamne, omul ce înflorește locul,
Ajută și veghează pe cel ce farmă piatra,
Pe cel cinstit și harnic ce-și ocrotește vatra
Și care doar în muncă își caută norocul.
Ajută, Doamne, omul ce-n inimă te poartă,
Ajută și veghează creștinul bun și drept,
Ce știe, prin milenii, să fie înțelept Dă-i minte luminată și luminată soartă.
Ajută-l să răzbească și mulțumit să fie,
Pe cel legat de țară cu dragoste și dor Ajută și veghează țăranul truditor,
Ajută, Doamne, omul legat profund de glie.
Dr. TEONA SCOPOS

Trebuie să înțelegem
Cumpătarea și credința,
Și din bunurile pământești
Să alegem suferința.
Prin darurile pentru semeni,
Prin sacrificiul iubirii,
Va fi aleasă pe totdeauna
Calea de har a mântuirii.
PETRU JICHICI
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ACTUALITATEA BISERICEASCĂ
Aniversarea zilei nașterii Mitropolitului Banatului

Pe data de 14 noiembrie, Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului a împlinit frumoasa
vârstă de 65 de ani. Cu acest prilej membrii
Permanenței Consiliului eparhial, protopopii
eparhiei, clericii Catedralei Mitropolitane din
Timișoara și colaboratorii Centrului eparhial
au adresat Părintelui Mitropolit alese felicitări
și simțăminte de prețuire, de dragoste filială,
precum și sincere urări de sănătate, putere de
muncă și ajutor de la bunul Dumnezeu în nobila
misiune de arhipăstor al clericilor, monahilor și
credincioșilor bănățeni.
Cuvântul de felicitare pentru Înstâistătătorul
Banatului a fost rostit de pr. Ionel Popescu, vicar
eparhial, care a apreciat implicarea cu „timp și
fără timp” a chiriarhului în slujirea credincioșilor
bănățeni.
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan
a oferit o recepție la reședința mitropolitană
pentru toți colaboratorii Înaltpreasfinției Sale, și a mulțumit pentru frumoasele urări de sănătate, încredințându-i
de toată dragostea și prețuirea sa părintească.

Resfințirea bisericii parohiei Ghiroda

A doua duminică din Postul Nașterii Domnului
- 27 noiembrie a fost, pentru credincioșii din
parohia timișeană Ghiroda, o zi de aleasă
bucurie, întrucât în mijlocul lor a fost prezent
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul
Timișoarei și Mitropolitul Banatului, care
a participat, în biserica cu hramul „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe”, la Sfânta Liturghie
oficiată de un sobor de preoți. Din sobor au
făcut parte părintele protopop Mircea Szilagyi,
Protopopiatul Timișoara II, părintele protopop
Bujor Păcurar, Protopopiatul Făget, părintele
paroh Caius Andrașoni, precum și preoți de
la parohiile învecinate. Pe lângă numărul
mare de credincioși și de copii, îmbrăcați în
costume populare, la slujbă au fost prezente și
reprezentanții autorităților locale. În cadrul Dumnezeieștii Liturghii s-au înălțat rugăciuni pentru ctitorii, ostenitorii
și binefăcătorii sfântului lăcaș, dar și pentru toți eroii și credincioșii parohiei trecuți la Domnul. Răspunsurile liturgice
au fost date de Corul bizantin „Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara.
După Sfânta Liturghie, Mitropolitul Banatului, împreună cu soborul slujitor, a oficiat slujba de binecuvântare
a lucrărilor de renovare din interiorul și exteriorul bisericii, realizate prin purtarea de grijă a preotului paroh Caius
Andrașoni și cu sprijinul autorităților locale, dar și a numeroșilor credincioși. Totodată, au fost sfințite și icoanele din
mozaic ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel de pe frontispiciul lăcașului de cult. În semn de apreciere și recunoștință
pentru întreaga activitate pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească, părintele paroh Caius Andrașoni a
fost hirotesit iconom stavrofor, iar părintele co-slujitor Ciprian Ionel Cristea, iconom.
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Hram mănăstiresc la Petroasa Mare

De sărbătoarea Sfinților Arhangheli
Mihail și Gavriil - 8 noiembrie,
Mănăstirea Petroasa Mare a îmbrăcat
haine de sărbătoare, primind vizita
Înaltpreasfințitului
Părinte
Ioan,
Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului, care a participat la Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de un
sobor de preoți. Din soborul slujitor au
făcut parte părintele arhim. Simeon Stana,
exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia
Timișoarei,
părintele
ieromonah
Ştefan Mateş, stareţul mănăstirii, și
mai mulți preoți din localitățile aflate
în proximitatea mănăstirii. La marea
sărbătoare a mănăstirii au participat
reprezentanți ai autorităților locale și
numeroși credincioși din localitate și din
parohiile învecinate. La finalul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Timişoarei a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia
a vorbit despre slujirea doxologică a îngerilor, evocând, totodată, minunatele lucrări săvârșite de Arhanghelii Mihail
și Gavriil de-a lungul istoriei mântuirii.
Programul religios închinat ocrotitorilor duhovniceşti ai sfântului lăcaș a început în ajunul praznicului cu slujba
Privegherii, oficiată de părintele ieromonah Ştefan Mateş, stareţul mănăstirii, înconjurat de un sobor de preoţi de
la mănăstirile şi parohiile învecinate, din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei.

Vizită pastorală la parohia Gladna Română

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolia Banatului, a fost prezent în Duminica a 24-a după Rusalii - 6
noiembrie, în mijlocul credincioșilor din localitatea Gladna Română, Protopopiatul Făget, comunitate situată la
poalele Munților Poiana Ruscă. În primele orele ale dimineții, Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat de un sobor de
preoți alcătuit din părintele Bujor
Păcurar, protopopul Făgetului,
părintele paroh Dacian David și
preoți din parohiile învecinate,
precum și de mai mulți tineri
îmbrăcați în costume populare.
La Dumnezeiasca Liturghie au
fost prezenți reprezentanți ai
oficialităților locale și județene, dar
și un număr mare de credincioși
atât din Parohia Gladna Română,
cât și din Parohiile Fârdea, Zolt,
Gladna Montană, Mâtnic și Coșava.
În cadrul Sfintei Liturghii,
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit
Ioan a sfințit în treapta de preot pe
diaconul Valentin Paulescu, pentru
Parohia Gladna Română. Tot în
cadrul slujbei euharistice, Părintele
Mitropolit Ioan a înălțat rugăciuni
pentru toți eroii din acele părți, care și-au dat viața pentru apărarea, întregirea și libertatea poporului român.
În cuvântul de învățătură, Chiriarhul a explicat credincioșilor pericopa evanghelică de la Luca 8, 41-56, în care
se vorbește despre minunea învierii fiicei lui Iair de către Mântuitorul Iisus Hristos, minune ce evidențiază lucrarea
taumaturgică și restauratoare a Dumnezeului Înomenit.
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Sfinţirea crucilor în parohia Sânpetru Mare

Sâmbătă, 12 noiembrie, Înaltpreasfinţia Sa Ioan, Mitropolitul
Banatului, s-a aflat în mijlocul
credincioşilor din parohia Sânpetru
Mare, protopopiatul Sânnicolau Mare.
Aici a fost întâmpinat de părintele
protopop Marius Gabriel Podereu,
de părintele Gheorghe Sutac, fost
protopop, de părintele paroh Ştefan
Dumitrescu, de primarul localităţii, de
alţi preoţi şi numeroşi credincioşi.
Înaltpreasfinţia Sa a sfinţit cu
această ocazie cele cinci cruci care vor
fi aşezate pe biserică, rostind apoi şi un
înălţător cuvânt de învăţătură pentru
cei prezenţi.

Slujire arhierească la Catedrala mitropolitană

În Duminica a 26-a după Rusalii și prima Duminică din Postul Nașterii Domnului Iisus Hristos – 20 noiembrie
–, mii de credincioși
bănățeni au participat la
Sfânta și Dummnezeiasca
Liturghie de la Catedrala
mitropolitană „Sfinții Trei
Ierarhi” din Timișoara.
Sfânta slujbă a fost oficiată
de un sobor de preoți
și diaconi, în prezența
Înaltpreasfințitului Părinte
Ioan,
Arhiepiscopul
Timișoarei și Mitropolitului
Banatului. În cadrul slujbei
euharistice s-au înălțat
rugăciuni către Tronul
Preasfintei Treimi atât
pentru candidații care
susțin în această zi
examenul național de
rezidențiat în domeniile
medicină, medicină dentară
și farmacie, cât și pentru
întregul corp medical.
După chinonic s-a dat
citire Pastoralei Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului.
Fiind prima duminică din post, foarte mulți copii și credincioși s-au împărtășit, la momentul cuvenit, cu
Sfintele Taine. La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de
învățătură, reliefând semnificațiile duhovnicești ale pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol Luca (12, 16-21), ce
relatează despre pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. După cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a prezentat
credincioșilor prezenți ultimele cărți apărute la editura mitropolitană, Editura Partoș din Timișoara: Sfântul Iosif cel
Nou de la Partoș – 360 de ani de la înveșnicire, 60 de ani de la canonizare; Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psihoterapia
Ortodoxă – Știința Sfinților Părinți; Pr. Gheorghe Cotoșman, Bănățenii și Episcopia Timișorii.
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Casă pentru o familie nevoiașă din parohia Murani

La inițiativa și cu purtarea de grijă a
Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul
Banatului, în prag de iarnă, Arhiepiscopia
Timișoarei a finalizat lucrările de zidire a unei
locuințe pentru o familie nevoiașă cu opt
copii din localitatea Murani, Județul Timiș. Cu
acest prilej, în ziua de 14 noiembrie, în ajunul
Postului Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos,
a avut loc, în prezența Părintelui Mitropolit
Ioan, slujba de sfințire și de binecuvântare a
noii case.
După slujbă, Înaltpreasfinția Sa a rostit un
cuvânt de mângâiere pentru această familie
nevoiașă, oferindu-le lemne pentru iarnă,
covoare, veselă și pachete cu alimentare.
Totodată, la magazinul alimentar din comună,
s-a oferit membrilor familiei un abonament de
pâine și lapte pentru o perioadă de patru luni. Familia cu opt copii, care a beneficiat de noua locuință, va rămâne
în strânsă legătură cu Centrul eparhial din Timișoara, care se va griji în continuare de cele necesare traiului, astfel
încât copiii să poată beneficia și de o educație specifică vârstei fiecăruia.
În septembrie 2016, Arhiepiscopia Timișoarei a donat o casă în localitatea Variaș, jud. Timiș unui deținut de la
Penitenciarul Timișoara, cu patru copii, iar în ziua de 14 noiembrie, acest proiect social a continuat prin donarea
unei alte case, nou construită, pentru o familie cu opt copii, arătându-se, în felul acesta, grija Înaltpreasfinției Sale
față de cei aflați în nevoi.

Bani de la Ministerul Sănătății pentru Spitalul Județean

Timișoara a primit bani de la
Ministerul Sănătății pentru dotarea
centrului de mari arși care se
construiește la Spitalul Județean, a
titrat mass-media locală la jumătatea
lunii noiembrie a.c.
Un rol deosebit de important
pentru ca aceste fonduri să vină
la Timișoara l-a avut Mitropolitul
Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte
Ioan. Acesta a mers la București și
a discutat nevoile sistemului de
sănătate din cel mai vestic județ al
țării. Prin urmare, centrul de mari arși,
aflat în construcție la Casa Austria, de
lângă Spitalul Județean Timișoara,
a primit fondurile necesare de la
minister. Centrul va adăposti cinci saloane dotate la nivel european pentru marii arși. „Săptămâna trecută am
primit de la Ministerul Sănătății aprobarea pentru întreaga sumă – 17,2 milioane de lei, pentru dotarea cu aparatură
a celor cinci saloane de mari arși. Am demarat procedura. Suntem la faza de întocmire a caietelor de sarcini,
urmând să declanșăm procedura de licitație. Aici este cuprins tot ce înseamnă dotarea unui centru de mari arși
la nivel european în număr de cinci saloane. ÎPS Ioan a avut un rol foarte important. Nu numai în acest demers,
dar în multe lucruri care au fost rezolvate și care s-au mișcat în domeniul Sănătății. Cât a fost la București, în vizită
la Ministerul Sănătății, mitropolitul Banatului a pus și problema centrului de mari arși de la Timișoara legat de
aparatura medicală și de personal”, a spus Marius Craina, managerul Spitalului Județean Timișoara. La mijlocul
anului viitor centrul va fi funcțional.
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Triplă lansare de carte la muzeul Catedralei mitropolitane

Arhiepiscopia Timișoarei și Consiliul
Județean Timiș au organizat joi, 24
noiembrie, în Muzeul catedralei
mitropolitane din Timișoara, un
eveniment special ce a marcat reapariţia
pe piaţa de carte teologică din România a
trei cărți, apărute sub egida Editurii
Partoș a Arhiepiscopiei Timișoarei și
a Editurii Eurostampa: Bănățenii și
Episcopia Timișorii, scrisă de părintele
Gheorghe Cotoșman; Psihoterapia
Ortodoxă – Știința Sfinților Părinți, autor
fiind Mitropolitul Hierotheos Vlachos
și Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș – 360
de ani de la înveșnicire, 60 de ani de la
canonizare
La acest eveniment dedicat cărții au participat personalități ale vieții publice, oameni de cultură, istorici, prozatori, profesori, preoți, studenți și elevi din municipiul Timișoara. În debutul manifestării, participanții au audiat
un scurt concert de imnuri religioase, interpretat de Corul Bizantin „Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere,
Istorie și Teologie, dar și de Corul elevilor seminariști de la Liceul pedagogic „Carmen Sylva”, precum și un recital
instrumental, susținut de elevi ai Colegiului Național de Artă „Ion Vidu” din Timișoara.
În cadrul acestui eveniment cultural au luat cuvântul prof. dr. Ioan Hațegan, istoric și cercetător științific principal
la Academia Română – Filiala Timișoara, jurnalistul și istoricul Dinu Barbu de la Consiliul Județean Timiș, conf. univ.
dr. Nicolae Morar, coordonatorul Secției de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității de Vest, arhim. Simeon
Stana, exharul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei și părintele Marius Florescu, redactor al revistei eparhiale
„Învierea”. Moderatorul evenimentului a fost părintele Zaharia Pereș, consilier cultural al Arhiepiscopiei Timișoarei.
La final, toți participanții au intonat troparul Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș. Cei doritori pot
cumpăra lucrările menționate de la pangarul Catedralei mitropolitane.

Eveniment dedicat bisericilor de lemn din Banat

La Casa Artelor din Timișoara a
avut loc marți, 22 noiembrie, ultima
întâlnire din cadrul evenimentului
Biserici înlemnite din Banat. Tema
întâlnirii a fost Patrimoniul din Banat.
Provocări și soluții, la care au fost invitați
reprezentanți ai instituțiilor de resort
din Județul Timiș, din cadrul Direcției
de Cultură și Patrimoniu, Consiliul
Județean, Asociația Peisagiștilor din
Banat și profesori de la universitățile
și facultățile timișorene, Muzeul
Național al Banatului. Moderatoarea
evenimentului a fost lect. univ. dr.
Andreea Lazea, de la Facultatea de Arte
și Design din cadrul UVT Timișoara.
La eveniment a fost prezent
și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan,
Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului, care a luat parte la discuțiile constructive și a contribuit cu soluții pertinente și concrete pentru ca acest
proiect al tinerilor peisagiști și arhitecți să devină realitate cât mai curând. Biserica din Banat este beneficiara acestui
patrimoniu, iar Înaltpreasfinția Sa a apreciat efortul acestor tineri, care doresc să salvgardeze bisericile de lemn
într-un mod profesionist, cu ajutorul unor specialiști din domeniu.
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Conferință preoțească la protopopiatul Timișoara I

În ziua de 1 noiembrie a
debutat la Timișoara ce-a dea doua
conferință preoțească semestrială
din acest an unde, a fost dezbătută
tema: “Anul comemorativ al
Sfântului Antim Ivireanul și al
tipografilor bisericești”, întâlnire ce
a reunit preoții din Protopopiatul
Timișoara I.
Deschiderea conferinței a
început cu oficierea “Acatistului
Mântuitorului nostru Iisus Hristos”
în biserica cu hramul “Nașterea
Maicii Domnului” a parohiei
Timișoara Iosefin, apoi întâlnirea
s-a continuat în sala de conferințe
din demisolul bisericii.
Evenimentul s-a bucurat de
prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, la îndemnul căruia
preoții au ținut un moment de reculegere pentru trecerea la cele veșnice a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop
Iustinian al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, ierarh venerabil al Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, dar și pentru preotul Ioan Jurca, de la Parohia Sânandrei, care în urmă cu o săptămână
s-a mutat la Domnul.
În continuare Chiriarhul eparhiei a prezidat întâlnirea preoților și a vorbit despre importanța Sfântului Mitropolit
Martir Antim pentru Biserica Ortodoxă Română prin tipăriturile sale în limba română. În partea a doua au fost
discutate diferite probleme administrative, colaborarea cu școlile de pe raza parohiilor, colaborarea cu mass-media,
prezentarea ultimelor hotărâri ale Sfântului Sinod ș.a.
În al doilea semestru al anului 2016, sub genericul „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul
şi al tipografilor bisericeşti” se evaluează moştenirea spirituală şi culturală a acestui sfânt, la împlinirea a 300 de ani
de la moartea sa martirică (1716-2016), precum şi importanţa tiparului în dezvoltarea misiunii Bisericii.

Conferință preoțească la protopopiatul Lugoj

Miercuri, 2 noiembrie la Lugoj a avut loc conferința preoțească de toamnă dedicată anului comemorativ al Sfântului Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești. Evenimentul a reunit clericii din cadrul Protopopiatului ortodox român
Lugoj și a debutat cu oficierea slujbei de Te Deum în biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în cadrul căreia
pr. Cristian Narcis Tiron de la parohia Victor Vlad Delamarina a rostit un cuvânt
de învățătură. Cuvântul de deschidere
i-a aparţinut pr. Ioan Cerbu, protopopul
Lugojului, după care delegatul Centrului
Eparhial pr. Marius Sfercoci a transmis
tuturor preoților dragostea și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan,
Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului. În continuare a fost ținut un
moment de reculegere pentru trecerea la
cele veșnice a Înaltpreasfinţitului Părinte
Iustinian, Arhiepiscopul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, ierarh venerabil al Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, dar și pentru preotul Mircea Laichici, de la Parohia Fădimac, care s-a mutat la
Domnul. Referatul conferinței cu tema „Opera și activitatea Sfântului Martir Antim Ivireanul în slujba limbii române,
personalitatea, originea, formarea și educația cultural”, a fost prezentat de pr. Viorel Cinca de la parohia Hezeriș. În
a doua partea a evenimentului au avut loc discuții pe tema conferinței și au fost expuse probleme administrative
și pastoral-misionare.
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Conferință preoțească la protopopiatul Deta

Joi, 3 noiembrie de dimineață au debutat lucrările conferinței preoțești de toamnă în protopopiatul Deta.
Întâlnirea preoților s-a deschis cu slujba de Te-Deum oficiată în biserica cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh”
din Deta. Au fost prezenți P. On. Păr. Zaharia Pereș, consilier cultural al Arhiepiscopiei Timișoarei, P. On. Păr. Ioan
Prisăcean, protopopul Detei, preoți
din cuprinsul Protopopiatului.
Soborul slujirii liturgice a fost
compus din C. Păr. Tiberiu Nicoli de
la parohia Ciacova, Virgil Roșu de la
parohia Pădureni și Daniel Rusan de
la parohia Livezile.
Conferința s-a derulat la sediul
Protopopiatului unde P. On. Păr.
Protopop în calitate de gazdă a
rostit un cuvânt de bun sosit tuturor
participanților. P. On. Păr. Consilier a
condus lucrările desfășurate pe două
secțiuni: prezentarea referatului cu
tema ,,Anul comemorativ al Sfântului Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești” de către C. Păr. Valentin
Bugariu de la parohia Birda și cea din urmă secțiune unde au fost analizate colaborarea dintre Biserică și Școală,
Biserică și mass-media, precum și alte probleme administrative (hotărâri ale Sfântului Sinod).
În cuvântul introductiv, reprezentantul Arhiepiscopiei Timișoarei a subliniat aportul Patriarhiei Române în
consolidarea sentimentului de apartenență la neam și credința ortodoxă a românilor despărțiți geografic. Pentru
a exemplifica acest suport al Patriarhiei a fost dat un model, acela al Întâlnirii tinerilor ortodocși din toată lumea
(1-4 septembrie a. c.)
În prima parte s-a prezentat tema conferinței în care s-au conturat trei subiecte: începuturile tiparului bisericesc,
înflorirea acestui meșteșug în veacul al XVII-lea sub Sfinții Constantin Brâncoveanu și Antim Ivireanul și continuarea
tipăriturilor din veacul al XVIII-lea până în prezent.
Au urmat câteva luări de cuvânt între care cea a P.C. Păr. Gheorghe Florea de la parohia Ghilad care a reliefat
contribuția boierului Constantin Bălăceanu în dezvoltarea artei ecleziale la două biserici oltene și cea a P.C. Păr.
Ciprian Boșca de la parohia Banloc, care a apreciat cele patru secole de tipar realizat de Biserică ca reușită bisericească, misionară și mai ales culturală a românilor prin care s-a menținut unitatea de neam, limbă și credință din
cele trei țări românești în epoca Evului Mediu.

Conferință preoțească la protopopiatul Sânnicolau Mare

Marţi, 1 noiembrie, la Protopopiatul Sânnicolau Mare a avut loc conferinţa preoţească de toamnă închinată
Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi a tipografilor bisericeşti.
Ziua a început cu slujba de Te-Deum oficiată la biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Sânnicolau Mare, de către
un sobor alcătuit din preotul Ilie Cristea de la parohia Variaş, Aurelian Ciucur de la Lenauheim şi Dinu Constantin
Bîzgan de la Iecea Mică.
Din partea Centrului Eparhial, ca delegat
al Înaltpreasfinţiei Sale, Mitropolitului Ioan
al Banatului, a participat Preaonoratul
Părinte Cristian Pavel, consilierul social al
Arhiepiscopiei Timişoarei.
Predica Duminicii a 24-a după Rusalii a
fost rostită de către preotul Dinu Constantin
Bîzgan. După slujba de la biserică, s-a
continuat cu susţinerea referatului asupra
temei conferinţei, în sala de şedinţe a
protopopiatului, de către preotul Aurelian
Ciucur.
În partea doua a conferinţei s-au discutat
probleme legate de relaţia Biserică-Şcoală şi impactul mass-media asupra Bisericii.
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Conferință preoțească la protopopiatul Făget

Miercuri 2 noiembrie, în protopopiatul
Făget a avut loc întrunirea preoţilor în
cadrul conferinței preoțesti de toamnă.
Aceştia au primit cu multă bucurie în
mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte
Mitropolit Ioan, care a participat la
conferinţă.
Întâmpinarea Înaltpreasfințitului a
fost făcută de către P.O. Bujor Păcurar
Protopopul Făgetului la capela bisericii
cu hramul „Înălțarea Domnului”-Făget I.
A fost oficiat în deschidere “Acatistului
Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, la
care au slujit preoții Petru Capotescu
de la parohia Begheiu Mic, Ovidiu Marinescu de la parohia Bethausen și Ionuţ
Lacâtaş de la parohia Bucovăţ.
După slujba Acatistului s-a continuat
cu conferinţa propriu zisă, tema de anul
acesta „Anul comemorativ al Sfântului
Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti” fiind pregătită de preotul Emanuel Ciusa de la parohia
Bichigi. În continuare lucrările conferinţei au fost prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, care a
făcut o frumoasă incursiune în istorie, prezentându-le celor prezenţi aspecte importante despre viaţa şi activitatea
Sfântului Mitropolit cărturar Antim Ivireanul. Din cele relatate de Înaltpreasfinţia Sa, cei prezenţi au avut ocazia să
cunoască importanţa majoră care a avut-o pentru neamul românesc folosirea limbii române la tipărirea cărţilor
de cult, prin aceasta Mitropolitul Antim Ivireanul contribuind la afirmarea identităţii noastre naţionale ca popor
binecuvântat de Dumnezeu.
La finalul conferinţei au fost discutate câteva probleme de ordin administrativ, apoi în încheiere Înaltpreasfinţitul
a adresat îndemnuri părinteşti şi arhiereşti binecuvântări preoţilor protopopiatului Făget.

Cerc pastoral-misionar în parohia Fârdea

Parohia Fârdea din protopopiatul Făget a găzduit duminică 10 noiembrie lucrările cercului pastoral-misionar
Făget II. Întâlnirea a avut loc în biserica parohială cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Fârdea, participând
protopopul Făgetului Bujor Păcurar, preoţi din parohiile învecinate, domnul Lupulescu Samuel-primarul localităţii,
gazdă fiind preotul Bojidar Ieremici împreună cu
un număr mare de credincioşi din parohia Fârdea,
cât şi din filia Hăuzeşti.
Întâlnirea a debutat cu oficierea slujbei de
Vecernie cu litie la care au slujit toţi preoţii
prezenţi. Cuvântul de învăţătură a fost susţinut
la sfârşitul slujbei de preotul Gafiţa Emanuel de
la parohia Mâtnicu Mic, tema fiind „Pregătirea
credincioşilor pentru începutul postului Naşterii
Domnului”. Acesta a făcut referire în cuvântul său
la importanţa postului în viaţa fiecăruia dintre noi,
ca modalitate de apropiere de Dumnezeu şi de
semenii noştri prin exercitarea virtuţilor creştine.
Părintele a mai spus că luna decembrie este o perioadă a cadourilor, însă cel mai important dar pe care îl putem
face celor dragi este de a le arăta dragostea noastră şi de a fi alături de ei chiar şi pentru puţin timp. În partea a
doua au fost prezentate de preoţii participanţi rapoartele de activitate, discutându-se diverse probleme pastorale
şi administrative din cadrul cercului pastoral-misionar Făget II.
La sfârşitul întâlnirii preotul paroh Bojidar Ieremici a mulţumit pentru prezenţa în biserica din Fârdea părintelui
protopop, domnului primar, preoţilor invitaţi cât şi credincioşilor care au venit la biserică.
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Cerc pastoral-misionar în parohia Făget I

În după-masa primei duminici
din postul Naşterii Domnului – 20
noiembrie – a avut loc în biserica
cu hramul Înălţarea Domnului din
oraşul Făget întrunirea cercului
pastoral-misionar Făget III. Gazde au
fost părintele protopop al Făgetului
Bujor Păcurar şi preotul Ioan Jurj,
parohul acestei biserici.
În deschidere a fost oficiată Taina
Sfântului Maslu de către preoţii
participanţi, cuvântul de învăţătură
fiind susţinut de preotul Vasile
Ulici de la parohia Remetea Luncă.
Aflându-ne în ziua înainte-prăznuirii
Intrării în biserică a Maicii Domnului
părintele a făcut referire în cuvântul
său la modelul pe care îl reprezintă
sfinţii părinţi, drepţii Ioachim şi Ana
pentru părinţii creştini de astăzi, îndemnând pe părinţi să-şi aducă mai des copiii la sfânta biserică.
Apoi părintele protopop a prezentat celor prezenţi activitatea social-misionară a bisericilor din cuprinsul
protopopiatului, arătând că parohiile din protopopiat sunt implicate în colectarea de alimente pentru Spitalul
Făget, Cantina socială a Făgetului, Centrul educaţional Patriarh Miron Cristea din Făget, Cantina Grădiniţei P.P.
Făget, dar şi pentru aşezămintele sociale ale Arhiepiscopiei Timişoarei.
În partea a doua au fost prezentate rapoartele de activitate ale celor prezenţi, discutându-se diverse probleme
administrative şi pastorale din viata parohiilor.
În final preotul paroh Ioan Jurj a mulţumit părintelui protopop, preoţilor invitaţi cât şi credincioşilor care au
venit la biserică, arătând că întâlnirea a fost una deosebită, pentru că a fost oficiată Taina Sfântului Maslu pentru
prima dată în biserica parohială, a cărei construcţie s-a încheiat anul acesta.

Cerc pastoral-misionar în parohia Sălbăgel

Duminică, 27 noiembrie, în
parohia Sălbăgel, din cuprinsul
protopopiatului Lugoj, a avut loc al
doilea cerc pastoral-misionar zonal
din acest an al clericilor lugojeni,
la care au luat parte pr. Ioan Cerbu,
protopopul Lugojului, pr. Cristian
Cerbu, de la parohia„Adormirea Maicii
Domnului” Lugoj, pr. Sergiu Hornyak,
de la parohia Sălbăgel, pr. Emanuil
Vântu, de la parohia Găvojdia, pr.
Mirel Ciurel, de la parohia Oloșag, pr.
Gabriel Petrescu, de la parohia Lugojel
și pr. Petru Daminescu. Întâlnirea a
debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului
Maslu în biserica parohială, la care au
participat foarte mulți credincioși din
parohie și din localitățile apropiate.
Cuvântul de învățătură a fost rostit
de pr. Ioan Cerbu, care a vorbit celor
prezenți despre „Postul creștin și Sfânta Taină a Maslului”.
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Concurs de pictură pe sticlă în parohia Bulgăruş

Vineri, 11 noiembrie, la
Şcoala Gimnazială Bulgăruş a
avut loc un concurs de pictură
pe sticlă organizat de parohia
Bulgăruş, prin preotul paroh
Valentin Cazac, împreună cu
profesorul de religie Andreea
Duşcă.
La acest eveniment au
participat copii de la parohiile
Bulgăruş, Lenauheim şi Grabaţ,
împreună cu preoţii parohi. În
mijlocul lor s-a aflat şi părintele
protopop al Sânnicolaului
Mare, Marius Podereu.

Taina Sfântului Maslu în parohia Livezile

Duminică, 13 octombrie a fost oficiată Taina Sfântului Maslu de obște în biserica cu hramul ,,Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil” din parohia Livezile, protopopiatul Deta.
La invitația P.C. Păr. Daniel Rusan, parohul bisericii au slujit: P.C. Păr. Gheorghe Florea de la parohia Ghilad, Matei
Codruț de la capela Spitalului de Psihiatrie din Gătaia și Valentin Bugariu de la parohia Birda.
Cuvântul de învățătură a aparținut părintelui Gheorghe Florea care a subliniat importanța milosteniei pentru viața
creștină, cheia care deschide însă și Împărăția lui Dumnezeu. La începutul Postului bucuriei Nașterii Mântuitorului,
Biserica a așezat pericopa Samarineanului Milostiv care a fost și prima citită la Taina Sfîntului Maslu. Din tâlcuirea
propusă de părintele Florea am reținut că Samarineanul milostiv este Mântuitorul Hristos, străin ca neam dar
apropiat de suferințele noastre trupești și sufletești. În ,,coborârea” sa, omul a căzut între tâlhari identificați cu bolile
și patimile cotidiene. Samarineanul îl ridică din căderea sa turnând în rănile avute o picătură din harul Sfintelor
Taine, ba mai mult l-a dat în grija casei de oaspeți identificată cu Biserica Mântuitorului. Milostenia este deci, virtutea
creștină care actualizează Legea lui Dumnezeu, școala prin care este verificată credința.
Ungerea cu untdelemn sfințit de la Sfânta Taină a Maslului a fost un bun prilej de pregătire în vederea intrării
în Postul Crăciunului.

Taina Sfântului Maslu în parohia Sângeorge
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Duminică, 6 noiembrie a fost oficiată
Taina Sfântului Maslu de obște în biserica
cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și
Gavriil” din localitatea Sîngeorge, filie a
parohiei Birda, protopopiatul Deta.
Cu acest prilej, preoți și credincioși
s-au rugat împreună pentru (re)dobândirea sănătății trupești și sufletești,
invocând ajutorul lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Hristos din Sfintele Evanghelii s-a adresat tuturor celor prezenți,
mângâind și aducând speranță.
Au fost prezenți la Sfânta Taină P.C.
Păr. Zoran Milovanov (parohia Berecuța),
Călin Negrea (parohia Gătaia), Sebastian
Andrei Petrescu (parohia Percosova),
Tiberiu Gherasim (parohia Ferendia) și
Valentin Bugariu, parohul locului.
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Taina Sfântului Maslu în parohia Percosova

Duminică, 27 noiembrie a fost oficiată
Taina Sfântului Maslu de obște în biserica
cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”
din parohia Percosova, protopopiatul Deta.
La invitația P.C. Păr. Sebastian Andrei
Petrescu, parohul locului au slujit P. On.
Păr. Ioan Prisăcean, protopopul Detei și P.C.
Păr. Ioan Sălvan de la parohia Folea, Zoran
Milovanov de la parohia Berecuța și Valentin Bugariu de la parohia Birda.
Cuvântul de învățătură ocazional a fost
susținut de P. On. Părinte Protopop care a
scos în relief importanța împlinirii poruncilor, din care vor rodi faptele acestora, între
care este rânduită milostenia, ca expresie
văzută a iubirii creștine. Tot așa, darul din
ieslea Bethleemului va rodi în darurile oferite cu prilejul Praznicului Nașterii Domnului. Rugăciunea, postul și milostenia reprezintă efortul duhovnicesc
depus în slujba lui Dumnezeu.
Clerici și credincioși s-au împărtășit cu toții din darul credinței, al rugăciunii şi al comuniunii duhovniceşti.

Concursul Județean de Religie ,,Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș”, faza zonală Deta

Luni, 7 noiembrie s-a desfășurat la Liceul Tehnologic ,,Sfântul Nicolae” din Deta, faza zonală a Concursului
Județean de Religie ,,Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș” ajuns la cea de-a VI-a ediție. Juriul a fost compus din: P. On.
Păr. Ioan Prisăcean, protopopul Detei, P.C. Păr. Ioan Sălvan (parohia Folea) și Ciprian Ene (Parohia Cebza).
Concursul s-a desfășurat pe două etape: clasele II-IV cu trei probe: interpretarea unei poezii religioase: 7 elevi,
cântec psaltic: 3 elevi, desen: 7 elevi. Cea de-a doua etapă s-a adresat claselor V-VIII: priceasnă: 4 elevi, eseu religios:
6 elevi și desen: 8 elevi.
Câștigători au fost desemnați următorii elevi:

Clasele II-IV:
Poezie: Sandra Elena Taban, Liceul Teoretic Gătaia, cls. a II-a.
Cântare psaltică: Melisa Ursulescu, Școala Gimnazială Denta, cls. a III-a.
Desen: Marian Radu, Școala Gimnazială Stamora Germană, cls. a II-a.
Clasele V-VIII:
Eseu: Carina Gal, Școala Gimnazială Jebel, cls. a VIII-a.
Priceasnă: Denisa Scrofan, Liceul Teoretic Gătaia, cls. a VI-a.
Desen: Albert Vincze, Liceul Teoretic Gătaia, cls. a V-a.
Școala Gimnazială / Parohia din Birda a fost reprezentată de patru elevi: Flavia Noje și Sarah Prună, cls. a II-a la
poezie și desen și Cristian Murgea, cls. a VI-a și Markus Weisz, cls. a VIII-a la desen și eseu religios. Copiii au fost însoțiți
de prof. Doru Popa. (Pr. Ciprian Boșca, responsabilul proiectului ,,Hristos împărtășit copiilor” din protopopiatul Deta).
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Concursul Județean de Religie ,,Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș”, faza zonală
Sânnicolau Mare

În data de 7 noiembrie, s-a desfăşurat în comuna Lenauheim Concursul “Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş”,
ediţia a VI-a. Cu această ocazie au fost invitate să participe 15 parohii cu copiii din următoarele şcoli : ŞCOALA
GIMNAZIALĂ BEBA VECHE, GRUP ŞCOLAR AGRICOL
BILED, ŞCOALA GIMNAZIALĂ BULGĂRUŞ, ŞCOALA
GIMNAZIALĂ CHEGLEVICI, ŞCOALA GIMNAZIALĂ
COMLOŞU MARE, ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMLOŞU
MIC, ŞCOALA GIMNAZIALĂ GOTTLOB, ŞCOALA
GIMNAZIALĂ GRABAŢI, ŞCOALA GIMNAZIALĂ
IECEA-MARE, ŞCOALA GIMNAZIALĂ IECEA-MICĂ,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ LENAUHEIM, ŞCOALA
GIMNAZIALĂ NERĂU, ŞCOALA GIMNAZIALĂ
ŞANDRA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ TEREMIA MARE,
ŞCOALA CU CL.I-IV TEREMIA-MICĂ.
Concursul a fost împărţit pe mai multe secţiuni: desen religios, eseu, cântare şi poezie religioasă. Tematica
abordată a fost aleasă dintre următoarele: Ce este educația creștină? Care este scopul învățăturii creștine? Iisus –
Învățătorul Dumnezeiesc al creștinilor? Rostul orei de Religie în școală; Viața şi slujirea Sfântului Antim Ivireanul;
Activitatea tipografică şi culturală a Sfântului Antim Ivireanul; Mucenicia Sfântului Antim Ivireanul; Sfântul Antim
Ivireanul – model de trăire şi răspândire a învățăturii creştine pentru creştinii de azi.
Activitatea a avut loc sub coordonarea părintelui paroh Aurelian Ciucur şi a profesorilor de religie ortodoxă Zoran
Duşcă şi Andreea Duşcă. In cadrul acestei etape au participat căştigătorii premiului I ai fiecărei secţiuni din şcolile
menţionate mai sus. Juriul a fost compus din Pr. Protopop Marius Podereu, Pr. Ilie Cristea, Prof. Cornelia Petcov şi
Andreea Pascu, coordonatoare a Centrului pentru copii “Sfânta Maria” din Sânnicolau Mare.
Toti copiii au fost foarte bine pregătiţi şi astfel s-a putut observa cu uşurinţă munca în echipă a preotului şi a
profesorului de religie. Putem spune că astfel de activităţi incurajează şi copiii, dar şi părinţii spre a lucra cele plăcute
lui Dumnezeu. La finalul concursului toţi copiii au plecat bucuroşi, deoarece fiecare a mers acasă cu un premiu şi
cu dorinţa de a participa şi anul viitor la acest concurs minunat.

Concursul Județean de Religie ,,Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș”, etapa finală
eparhială

La Colegiul Național de Artă
„Ion Vidu” din Timișoara a avut
loc în ziua de 11 noiembrie, în
prezența Înaltpreasfințitului
Părinte Ioan, Mitropolitul
Banatului, etapa finală a
Concursul județean de creație
religioasă „Sf. Iosif cel Nou
de la Partos”. Ediția a VI-a a
acestui concurs a avut tema
„Sfântul Antim Ivireanul și
educația creștină astăzi”, temă
ce stă în strânsă legătură cu
proclamarea anului 2016
de către Patriarhia Română
ca Anul omagial al educaţiei
religioase a tineretului creştin
ortodox şi Anul comemorativ
al Sfântului Ierarh Martir Antim
Ivireanul şi al tipografilor
bisericeşti
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Grupul ţintă al Concursului de creație religioasă „Sf. Iosif cel Nou de la Partoş” sunt elevii de nivel primar şi
gimnazial (clasele II-VIII) din şcolile şi parohiile judeţului Timiş. Concursul s-a desfășurat pe trei etape: faza locală,
pe școală și parohie, faza zonală, ce s-a desfășurat în 10 centre din Județul Timiș și faza finală. Ultima etapă s-a
desfășurat pe mai multe secțiuni: recitare de poezie religioasă, realizare desen religios, scriere și prezentare de
desen religios și interpretare de cântare bisericească psaltică, reunind câștigătorii locului I de la fiecare secțiune
din cele 10 centre zonale.
Concursul are următoarele obiective: formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament
religios-moral; intensificarea colaborării dintre Şcoală, Biserică, familie și comunitate, prin implicarea în concurs a
peste 150 de elevi, a părinților acestora, a profesorilor de Religie și a preoților din peste 40 de școli și parohii
Concursul de creație religioasă „Sf. Iosif cel Nou de la Partos” este organizat de Arhiepiscopia Timișoarei, prin
sectorul învățământ și activități cu tineretul, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Liceul Pedagogic
,,Carmen Sylva” Timișoara, Parohia Timișoara Fabric Est, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Timiş.

Ziua Internațională a Bibliei, la parohia Birda

În fiecare an la 14 noiembrie este marcată Ziua Internațională a Bibliei. Cu acest prilej, a fost susținută o oră de
cateheză specială în cadrul proiectului ,,Hristos împărtășit
copiilor” la care au participat elevii clasei a VIII-a de la
Școala Gimnazială din Birda.
Părintele paroh Valentin Bugariu a vorbit copiilor
despre însemnătatea ,,Anului Omagial al Educației
Religioase și Anului Comemorativ al Sfântului Ierarh
Antim Ivireanul” pentru educația creștină din zilele
noastre.
În debutul catehezei, s-a făcut vorbire de viața și
petrecerea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș,
ocrotitorul Banatului și activitatea științifică a Părintelui
Profesor Aurel Jivi (1943-2002), ca două modele pentru
educația religioasă în contemporaneitate. Contribuția
tipografică și predicatorială a Sfântului Antim a
fost subliniată prin amintirea unui studiu de istorie
bisericească a regretatului istoric bisericesc bănățean:
,,Opere teologice editate în Țările Române de către
patriarhul Dositei al Ierusalimului”, în ,,Studii Teologice”, nr. 3-4 ,1975. Dositei a fost un martor, alături de un alt
patriarh ierusalimitean, Hrisant Notara, la dezvoltarea și înflorirea tiparului și a cărții bisericești sub osteneala
Sfântului Antim.
Pentru reușita acestei ore înscrisă în Acordul de Parteneriat între Biserică și Școală se cuvin mulțumiri conducerii
Școlii, doamnei Prof. Sorina Onița și Prof. Doru Popa, titularul disciplinei Religie, nu în ultimul rând elevilor din clasa
a VIII-a care au primit bucuroşi noile cunoștințe.

Colinde și poezii la parohia Iecea Mare
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Cu
ocazia
postului
Nașterii Domnului, elevii au
vestit Naşterea Domnului
prin colinde şi poezii în
parohia Iecea Mare. Această
activitate face parte din
calendarul
activităţilor
extracurriculare în care
sunt cuprinse sărbătorile de
Sf. Ap. Andrei, ocrotitorul
României, dar şi Ziua
Naţională a României (prof.
Duscă Zoran).
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Serbare în parohia Cebza

Miercuri, 30 noiembrie, copiii
din grupul de cateheză al Parohiei
Cebza, au organizat o scurtă
serbare, la finalul Sfintei Liturghii.
După ce s-au împărtăşit cu Sfintele
Taine, copiii, îmbrăcaţi în frumosul
port tradiţional românesc, au
recitat poezii cu caracter moralduhovnicesc, au cântat colinde, i-au
cinstit pe sfinţii prăznuiţi în această
perioadă, împărtăşind astfel celor din
jur multă bucurie. În ajunul prăznuirii
Zilei Naţionale a României, ei au ţinut
să evidenţieze acest moment decisiv
din istoria noastră, prin recitarea de
poezii patriotice şi interpretarea
unor cântece cu aceeaşi tematică.
În încercarea lor de reamintire a
frumosului românesc ascuns în
evenimente istorice şi în oameni, nu
au fost uitaţi nici martirii închisorilor comuniste. S-au recitat poezii scrise de Radu Gyr şi de alţi martiri care au
ştiut să ţină aprinsă flacăra credinţei ortodoxe în vremuri tulburi. Micul recital s-a încheiat cu o agapă, la care au
fost servite bucate de post.

Vizită misionară la parohia Românești

Duminica, 27 noiembrie, grupul psaltic A.S.C.O.R. Timișoara a poposit în satul Românești la biserica „Cuvioasa
Paraschiva”. Îmbrăcați în straie populare românești, tinerii au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie slujită de preotul
paroh Ioan Petru Pană. Grupul psaltic a fost condus de Loredana Radu, absolventă a Facultății FEAA, iar Apostolul
a fost citit de Bogdan Mandache, elev în clasa a XI-a la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, secția teologie.
În aceeași Duminică, tinerii au pornit cu colinda, iar primele gazde au fost maicile de la mănăstirea Românești.
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ITINERARIUL PASTORAL AL
ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE MITROPOLIT
IOAN AL BANATULUI
1 noiembrie
- a participat la conferința cu preoții din protopopiatul Timișoara I
2 noiembrie
- a participat la conferința cu preoții din protopopiatul Făget
- a vizitat șantierul (pictura) din parohia Moșnita
Veche
3 noiembrie
- a slujit la înmormântarea Arhiepiscopului Justinian al Maramureșului și Sătmarului, la Baia Mare
4 noiembrie
- a primit pe domnul consilier Adrian Păscuța de
la Consiliul Județean Timiș
- a primit pe P.C. Părinte Adrian Crașovan de la
parohia Dumbrăvița Banat II
- a primit pe domnul Sorin Grindeanu,
președintele Consiliului Județean Timiș
- a vizitat șantierul de la casa parohiala din Voiteg
5 noiembrie
- a participat la Taina Sfântului Botez la biserica
din parcul reședinței mitropolitane
6 noiembrie
- a slujit Sfânta Liturghie la parohia Gladna
Română, l-a hirotonit întru preot pe parohul locului
Valentin Paulescu și a rostit cuvânt de învățătură
7 noiembrie
- i-a primit pe domnii Sorin Drăgoi din Timișoara
și Ana Maria Regecamph din București
- l-a primit pe domnul Sabin Ciontea de la firma Security S.R.L. din Timișoara
8 noiembrie
- a participat la Sfânta Liturghie la mănăstirea Petroasa Mare și a rostit cuvânt de învățătură
- a vizitat șantierul mănăstirii Dobrești
- a vizitat șantierul bisericii din parohia Visag
9 noiembrie
- a primit o delegație de la parohia Dumbrăvița Banat II, însoțită de P.C. Părinte Adrian Crașovan
- a primit pe P.C. Părinte vicar Marco Marinco de la Episcopia ortodoxă sârbă din Timișoara
- a primit pe domnul prof. dr. Marius Craina, managerul Spitalului Județean din Timișoara
- a primit pe P.C. Părinți protopopi Ioan Bude de la Timișoara I, Ioan Prisăcean de la Deta și Mircea Szilagyi de
la Timișoara II
- a primit pe absolventul de Teologie Ciprian Goguț
10 noiembrie
- la Consiliul Județean Timiș s-a întâlnit cu Primul-ministru român, Dacian Cioloș și cu Primul-ministru sârb,
Alexandar Vucic
- la Episcopia ortodoxă sârbă din Timișoara s-a întâlnit cu Primul-ministru al Serbiei
- a efectuat o vizită în Serbia la Episcopia ortodoxă sârbă din Vârșeț
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11 noiembrie
- a primit o delegație din partea Universității Creștine Dimitrie Cantemir
- a primit pe P.C. Părinte Mihai Tuță de la parohia Ungureni, jud. Dolj
- a primit un grup de credincioși lugojeni
- a efectuat o vizită la Murani, la casa care se construiește pentru familia cu opt copii
12 noiembrie
- a sfințit crucile pentru biserica nouă din parohia Sânpetru Mare
- a vizitat șantierele de la Biled și Tomnatic (bisericile în construcție)
13 noiembrie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană din Timișoara și a rostit cuvânt de învățătură
14 noiembrie
- a aniversat la Centrul eparhial împlinirea a 65 de ani de viață
- a participat la donarea și sfințirea unei case pentru o familie cu opt copii în localitatea Murani
- a primit pe P.C. Părinte col. Radu Bogdan, pe domnul col. Cristian Dinulică și pe domnul col. Nicolae Slev
- a primit pe doamna Dana Lădariu din Timișoara
15 noiembrie
- l-a primit pe P.C. Părinte Ioan Babeu de la parohia Jamu Mare, împreună cu familia
- a efectuat o vizită pastorală la Protopopiatul Făget. A vizitat Primăria orașului Făget și cimitirul din localitate
- a vizitat la parohia Margina biserica de lemn monument istoric
- a vizitat parohia Begheiu Mic
16 noiembrie
- l-a primit pe P.C. Părinte Gabriel Cernăuțeanu din Germania
- l-a primit pe domnul prof. Nicolae Șincari de la Liceul Carmen Sylva din Timișoara
- i-a primit pe domnii Ion Mirescu, inspector șef al Poliției Județului Timiș și Nicolae Iancu, inspector șef al Poliției
de Frontieră Timiș
- l-a primit pe domnul Ion Câmpean, de la Agenția Domeniilor Statului Timiș
- l-a primit pe domnul Florin Popovici din Timișoara
- a vizitat șantierul noii biserici din parohia Liebling
- a vizitat parohia Cerna
- a vizitat parohia Șemlacu Mic
- a vizitat mănăstirea Săraca
17 noiembrie
- l-a primit pe P.C. Părinte Marcel Vlaicu de la parohia Timișoara Cetate
- l-a primit pe P.C. Părinte Sorin Galeriu de la parohia Vucova
- l-a primit pe P.C. Părinte Ioan Bolbos de la parohia Fibiș
- l-a primit pe P.C. Părinte Caius Andrașoni de la parohia Ghiroda
- l-a primit pe P.C. Părinte Cristian Tomescu de la parohia Timișoara Fabric Est
- efectuează o vizită la șantierul de la biserica nouă din parohia Giroc
18 noiembrie
- l-a primit pe P.C. Părinte Cosmin Panțuru de la parohia Timișoara Fabric
- a primit-o pe doamna Steluța Arsa din Timișoara
- l-a primit pe domnul prof. dr. Marius Craina, managerul general al Spitalului Județean din Timișoara
- l-a primit pe domnul Cristian Voica din Timișoara
- a efectuat o vizită de lucru în parohia Teremia Mare
- a vizitat șantierul de la mănăstirea Dobrești
20 noiembrie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană din Timișoara și a rostit cuvânt de învățătură
21 noiembrie
- a participat la Sfânta Liturghie la mănăstirea Românești și a rostit cuvânt de învățătură
- a vizitat șantierul de la mănăstirea Dobrești
22 noiembrie
- a primit-o pe doamna notar Mihaela Brașoveanu din Timișoara
- l-a primit pe P.C. Părinte Daniel Otescu de la parohia Belinț
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- l-a primit pe domnul director Mihai Iova de la Cramele Recaș, împreună cu P.C. Părinte Ștefan Marcu de la
parohia Timișoara Aeroport
- l-a primit pe P.C. Părinte Mircea Toie de la parohia Timișoara Calea Lugojului
- l-a primit pe P.C. Părinte pensionar Ioan Brânzei din Timișoara
- l-a primit pe C. Diacon Iosif Stancovici, din Episcopia ortodoxă sârbă a Timișoarei
- l-a primit pe P.C. Părinte Caius Andrașoni de la parohia Ghiroda
- l-a primit pe P.C. Părinte pensionar Adam Rugaci din Gătaia
- a primit-o pe doamna Tatiana Moșoarcă din Timișoara
- a primit-o pe doamna Ana Dumitrache din București
- a vizitat parohia Ghiroda
23 noiembrie
- l-a primit pe domnul Sorin Grindeanu, președintele Consiliului Județean Timiș
- a primit-o pe doamna Rodica Cojan de la Cantinele sociale ale Primăriei Timișoara
- l-a primit pe P.C. Părinte Viorel Cinca de la parohia Hezeriș
- l-a primit pe domnul academician Ioan Păun Otiman din Timișoara, împreună cu fiul
- a efectuat o vizită la mănăstirea Morisena
24 noiembrie
- l-a primit pe domnul George Diaconu din Râmnicu Vâlcea
- l-a primit pe P.C. Părinte Vasile Bădescu de la parohia Timișoara Blașcovici
- l-a primit pe domnul pastor Ionel Tuțac din Timișoara
- l-a primit pe P.C. Părinte Ioan Prisăcean de la Deta
- l-a primit pe P.C. Părinte Ioan Babeu de la parohia Jamu Mare
- l-a primit pe P.C. Părinte Sabin Nicoli de la parohia Moravița
- a primit-o pe doamna Silvia Fechete, redactor-șef al revistei Provincialul
- l-a primit pe P.C. Părinte protopop Marius Podereu de la Sânnicolau Mare
- l-a primit pe domnul Virgil Moraru, pictor bisericesc la Iași
- l-a primit pe domnul Ionel Cândea, directorul Muzeului Carol I din Brăila
25 noiembrie
- l-a primit pe P.C. Părinte Adrian Boba din cadrul Episcopiei Daciei Felix
- a primit-o pe doamna prof. Ileana Silveanu din Timișoara
- l-a primit pe P.C. Părinte Alin Scridon de la parohia Timișoara Pădurea verde
- l-a primit pe P.C. Părinte protopop Mircea Szilagyi, împreună cu P.C. Părinte Marius Șonea de la parohia Giroc
- l-a primit pe domnul ec. Mircea Balea din Timișoara
26 noiembrie
- a efectuat o vizită la șantierul de la biserica nouă din parohia Giroc
27 noiembrie
- a asistat la Sfânta Liturghie la biserica din parohia Ghiroda, apoi a resfințit biserica și a acordat distincții preoților
din parohie. A rostit cuvânt de învățătură
28 noiembrie
- l-a primit pe P.C. Părinte col. Radu Bogdan, însoțit de domnul col. Cristian Dinulică
- l-a primit pe domnul Iulian Groza din Timișoara, membru în Adunarea Eparhială
29 noiembrie
- i-a primit pe P.C. Părinți George Moșneguț și Vasile Bădescu de la parohia Timișoara Blașcovici
- l-a primit pe P.C. Părinte Mircea Toie de la parohia Timișoara Calea Lugojului
- l-a primit pe P.C. Părinte Nicolae Oțican de la parohia Sânmihaiu German, împreună cu familia
- l-a primit pe domnul av. Adrian Bârgan din Timișoara
- a efectuat o vizită la Vârșeț, la invitația Consulatului României din localitate, cu ocazia Zilei Naționale
30 noiembrie
- a vizitat parohia Timișoara Zona Steaua
- a vizitat parohia Utvin
- a participat la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Sânmihaiu Român și a rostit cuvânt de învățătură

28

Învierea

