EDITORIAL

STATISTICĂ PRIVITOARE LA RELIGIOZITATEA
DIN EUROPA centrală şi de est
Institutul de statistică Pew Research Center, citat luna aceasta de siteul de presă Basilica al Patriarhiei Române,
a publicat la 10 mai 2017, un raport cu privire la credința și apartenența națională în Europa Centrală și de Est.
Studiul subliniază că identitățile naționale și religioase converg, într-o regiune dominată oarecând de regimuri
ateiste. După aproximativ 25 ani de la căderea Cortinei de Fier și a Uniunii Sovietice, institutul constată că religia
a redevenit o parte importantă a identității individuale și naționale.
În prezent, țara noastră se află la mijlocul clasamentului format din țările europene ortodoxe, cu un procent de
86% credincioși declarați ortodocși, din totalul locuitorilor.

ŢĂRI MAJORITAR ORTODOXE DIN EUROPA

Totuși, spre deosebire de majoritatea fostelor republici sovietice, respondenții din Polonia, România și Grecia
afirmă că țările lor au devenit considerabil mai puțin religioase în ultimele decenii. În țările în care creștinii ortodocși
reprezintă majoritatea, se mai prezintă în materialul de presă, o medie de 70% din cei intervievați afirmă că este
important să fie ortodocși, pentru a împărtăși cu adevărat identitatea națională a țării lor.
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PARTICIPAREA SĂPTĂMÂNALĂ LA SLUJBELE RELIGIOASE

Mai departe, institutul analizează participarea săptămânală la slujbele religioase. Aici țara noastră se află pe
primul loc, între țările majoritar ortodoxe europene, cu 21 % dintre credincioși.
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CREDINŢA ÎN DUMNEZEU

Studiul atinge și problema credinței, în Dumnezeu. Respondenții, în cea mai mare parte, au spus că împărtăşesc
credinţa în Dumnezeu, României fiindu-i atribuite 95 de procente din totalul acestora.
Pew Research Center informează publicul despre problemele, atitudinile și tendințele care modelează lumea.
Institutul realizează sondaje de opinie, cercetare demografică, analiză de conținut și alte cercetări științifice în
domeniul datelor, fără a adopta poziții politice.
Studiul a fost realizat între iunie 2015-iulie 2016, în 18 ţări.
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MĂRTURISITORI ŞI APĂRĂTORI AI CREDINŢEI
ORTODOXE ÎN TIMPUL REGIMULUI COMUNIST
(II)
Preot dr. IONEL POPESCU
În anul 1952, printr-un
ordin al ministrului Afacerilor
Interne, sute de preoți au fost
arestați, cercetați și închiși,
fiind acuzați de „uneltire
împotriva ordinii sociale” sau
„activitate intensă contra
clasei muncitoare”. E drept
că unii preoți, inclusiv din
părțile Banatului, au susținut
rezistența armată din munți
împotriva regimului comunist.
Preoții erau considerați, de
asemenea, „dușmani ai poporului, sabotori ai economiei și
ai agriculturii socialiste”, mai
ales că unii nu s-au supus
directivelor primite de la
autoritățile comuniste de a nu
sluji în duminicile din vremea
campaniei agricole de vară.
Unii preoți au fost arestați
pentru că ascultau posturile
străine de radio, îndeosebi
„Europa liberă” și „Vocea
Americii”, alții au fost acuzați
de legionarism și pentru că se
ocupau de catehizarea copiilor
și a tinerilor, încălcând astfel
ordinele zeloșilor activiști de
partid.
Din păcate, peste 200 de
preoți, monahi, profesori de
Teologie și teologi ortodocși
au fost uciși în temnițele și lagărele comuniste, alții pierzându-și viața imediat după ieșirea din detenție, ca urmare
privațiunilor, bătăilor, înfometării și frigului suferite1.
În cele peste patru decenii de comunism, mii de preoți, monahi și credincioși ortodocși au fost condamnați la
ani grei de pușcărie, unii împreună cu soțiile și cu copiii lor, după ispășirea pedepsei fiindu-le stabilit domiciliul
obligatoriu departe de casă. Mulți ani nu au mai putut sluji ca preoți, ci au desfășurat activități umilitoare pentru a-și
întreține familia, iar fiii și fiicele lor au fost împiedicați să se înscrie la facultate sau au fost exmatriculați de la studii.
Banatul a avut, la rândul său, numeroși slujitori ai Bisericii și credincioșii mărturisitori care au fost omorâți în
închisori, în lagăre și la Canal, precum și zeci de preoți și mireni aruncați în temnițele comuniste. Astfel, mitropolitul

1 Martiri pentru Hristos..., p. 39.
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Vasile Lăzărescu al Banatului și episcopul Veniamin Nistor al Caransebeșului au fost înlăturați din scaun, iar
mitropolitul Nicolae Corneanu a fost încarcerat și cercetat de Securitate, în anii 1948-19492.
În rândul preoților bănățeni care au făcut ani grei de închisoare pentru vina de a-L fi mărturisit pe Hristos s-au
aflat: Ilie Imbrescu, Adam Andrei, Petru Bulea, Dimitrie Blidar, Ioan Craia, Pavel Ciucur, Marcu Cuzmanovici, diaconul
Teodor V. Damșa, Traian Dobromirescu, Aurel Dan, Alexandru Dorobanțu, Ioan Simu, Alexandru Gruia, Pavel Glăvan,
Petru Iana, ieromonahul Ioan Negruțiu, Lazăr Magheț, Alexandru Nicolici, Gheorghe Teodor Șuteu, Constantin
Târziu, Ioan Rațiu, monahia Patricia Codău ș.a.3.
Dintre aceștia au decedat în pușcărie Ioan Ilieșiu din Teregova, județul Caraș-Severin4, preotul Vasilescu din
comuna Săceni, județul Caraș-Severin, preotul Cornel Vu(l)cu din Banat, decedat în penitenciarul Gherla în anul
19615; preotul Imbrescu Ilie, comuna Dalboșeț, Caraș-Severin, mort la Aiud, preotul Atnagea Anton, Zolențu Mare,
Caraș-Severin, mort la Gherla6.
Odată cu venirea la putere a comuniștilor, prigoana cea mai cruntă s-a dezlănțuit asupra a zeci de mii de români.
„Elevi de liceu, studenți, profesori universitari, foști miniștri, generali, preoți, muncitori și țărani a fost aruncați în
închisori pentru îndrăzneala de a se fi împotrivit ‹fericirii roșii›. Toți aceștia trebuiau fie eliminați rapid, fie ‹reeducați›
în cadrul unui experiment satanic făcut pe sufletele și trupurile a mii de români, cei mai mulți tineri, la ordinul și
sub directa supraveghere a ‹străinilor înstrăinați de neam›.
Așa s-au născut noii martiri ai pământului românesc, pătimitorii pentru Hristos din catacombele României
comuniste”7.
Pe lângă preoții mai sus amintiți, „în rândul victimelor trecute prin rigorile torturilor aplicate de călăi cu înaltă
calificare, prin proba cumplitelor răngi, a focului, a varului nestins, a înfometării, a frigului, a teroarei și a umilințelor
de tot felul”8 s-au aflat și următorii credincioși români din părțile Banatului: Anculia Petre, com. Teregova, jud. CarașSeverin, împușcat la 22 februarie 1949, în zona munților Semenic; Birescu Alexandru din Lugoj, ucis la Timișoara, în
data de 17 septembrie 1953; Blănaru Spiru din Domașnea, Caraș-Severin, împușcat la Timișoara, în 16 iulie 1949;
Bocu Sever din Șiștarovăț, Timiș (azi Arad), mort la 21 ianuarie 1951, la Sighet; Domășneanu Petre din Iablanița,
Caraș-Severin, împușcat în data de 16 iulie 1949, la Timișoara; Feneșiu Victor, originar din Făget, Timiș, decedat la
colonia de muncă de la Valea Neagră, Constanța, la 30 decembrie 1952; Luminosu Gheorghe din Fădimac, Timiș,
ucis la Timișoara, în data de 2 august 1949; Murariu Traian din Pădureni, Timiș, omorât în 27 septembrie 1952 la
Jilava; Negru Vasile din Gherteniș, Caraș-Severin, decedat la 8 iunie 1960, în penitenciarul Galați și Rușmir Ilie,
Borlovenii Vechi, Caraș-Severin, decedat în 24 aprilie 1952, la Aiud9.
Acești vrednici înaintași, preoți și mireni deopotrivă, au suferit moartea prin violență, prigonitorii i-au persecutat
pentru credința lor, iar ei au acceptat conștient martiriul la care au fost supuși.
Preotul Ioan Negruțiu, „găzduit” câțiva ani în „confortabilele celule” ale penitenciarelor, surprinde în cuvinte de
adâncă încărcătură emoțională, jertfa pe care au depus-o acești frați pe altarul credinței: „Mulți dintre ei au murit,
înălțând prin moartea lor martirică mii de holocausturi netrâmbițate de mass-media vremii, neștiuți de nimeni, nici
măcar de familiile care-i așteptau mereu, zi și noapte, ‹înregistrați› numai de Bunul Dumnezeu în Cartea Vieții, de
Cronicarul Atotștiutor care are numărați și perii capului nostru și le vede pe toate cele ascunse, răsplătind fiecăruia
la vreme și după cuviință”10.
Întru cinstirea acestor vrednici apărători ai credinței și ai valorilor noastre spirituale naționale au fost publicate,
după anul 1990, cărți, cum este Martiri pentru Hristos din România, în perioada regimului comunist, articole și studii,
au fost ridicate numeroase monumente în locurile oribile de detenție și s-au zidit biserici cu hramul „Sfinții Români”
sau „Eroii Martiri”, așa cum este și biserica „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din Timișoara, numită și Biserica Martirilor, în
care a fost depusă, spre neuitare și sfântă pomenire, o parte din cenușa eroilor martiri ai orașului nostru, incinerați
în crematoriul de la Popești-Leordeni.
2 Ileana Silveanu, Cărările speranței. Destine ale rezistenței anticomuniste din Banat, Ed. Marineasa, Timișoara, 2002, p.
133-137.
3 Vasile Manea, Cicerone Ionițoiu, Martiri și mărturisitori ai Bisericii din România (1948-1989). Biserica Ortodoxă, Ed.
Patmos, 1998, p. 11-16; V. Manea, Preoți ortodocși în închisorile comuniste (1948-1989), Ed. Patmos, 2007, p. 80, 130,164, 200,
241, 245 și 248; Muntean Vasile, op. cit., p. 52-53.
4 Martiri pentru Hristos..., p. 761.
5 Ibidem, p. 771.
6 Ibidem, p. 772.
7 Icoana noilor martiri ai Pământului Românesc. Mărturisitori români din secolul XX, Ed. Bonifaciu, Bacău, 2009, p. 85.
8 Ibidem.
9 Martiri pentru Hristos din România, în perioada regimului comunist, p. 51, 90, 99, 106, 178, 235, 419, 498, 510, 617.
10 Icoana marilor martiri..., p. 17.
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MĂNĂSTIREA RÂMEŢ – LOC BINECUVÂNTAT
DE DUMNEZEU
Prof. MARIA TCACIUC-BRĂTEANU
Într-o duminică de iunie, când cerul era
mai mult acoperit de nori, decât senin şi
când soarele se arăta timid din când în când
printre ei, am pornit pe drumul ce duce spre
Mănăstirea Râmeţ. Situată în Cheile Râmeţului,
la 34 km de Alba –Iulia, Mănăstirea Râmeţ este
considerată ca fiind una dintre cele mai vechi
vetre de credinţă ortodoxă transilvane.
Harta, deschisă în faţa ochilor, îmi indică
pe lângă drumul ce-l voi parcurge şi alte locuri
minunate ale Apusenilor: de la Detunatele,
la Poiana cu narcise, de la Iezerul Ighiel, la
Zlatna, la Roşia Montană, la Cetatea Colteşti,
ori Cetatea Apulon, Baia de Arieş şi alte locuri
minunate. Doamne!, ce ţară minunată ne-ai
dăruit!
Trecând podul peste râul Geoagiului
(Dacica Germisara), în locul numit de localnici (mocani) Valea Mănăstirii, autocarul se opreşte aproape de zidurile exterioare
ale mănăstirii şi coborând fixez pe peliculă primele imagini ale locului, în timp ce aerul proaspăt de munte, după ploaia
ce abia trecuse, îmi umple pieptul de miresmele pădurii, iar apa înspumată din vale îmi îmbie auzul. Mă îndrept spre
poarta centrală a mănăstirii deschisă larg, azi, duminică, pentru enoriaşi şi vizitatori.
Păşesc pe sub poartă, în curtea interioară, unde se află biserica cea veche şi cea nouă, cât şi chiliile maicilor ce
vieţuiesc aici. Încă de la primii paşi, nu ai cum să nu observi natura înconjurătoare, zidurile de piatră ale Cheilor Râmeţului,
care străjuiesc de la înălţimea lor sfântul lăcaş, cu vârfurile lor îndreptate spre cer, într-un tablou tulburător de frumos,
cuprinzând în ele veşnicia locului. Curtea acoperită cu dale din piatră, aleile de ciment frumos ordonate, tufele de buxus,
geometric tăiate, tufele de trandafiri înfloriţi, ghivecele pline de muşcate, de diferite culori, brazii, copacii şi prisaca,
bisericile veche şi nouă, chiliile, pridvoarele înroşite de roşul muşcatelor, care toate dau acestui loc minunăţia naturii,
transformându-l într-un colţ de rai. Păşesc pe aleea ce coboară puţin spre dreapta şi mă îndrept spre biserica cea veche,
rămasă printre puţinele lăcaşuri din piatră, databilă din secolul al XIII- lea şi care s-a aflat, pe rând, sub protecţia lui Matei
Corvin, a Vioevodului Radu Vodă cel Mare şi a lui Mihai Viteazu, care a şi refăcut-o. Aflu că Mănăstirea veche este ctitoria
a doi călugări eremiţi: Ghenadie şi Romulus din anul 1214 şi poartă hramul Izvorului Tămăduirii. De fapt, aici ar fi fost un
loc de sihăstrie a eremiţilor care trăiau în peşterile munţilor din jur. Pe placa fixată pe peretele din piatră, lateral, deasupra
izvorului cu apă rece şi cristalină, stă scris„Izvorul Tămăduirii”. Cele două ulcele fixate cu lanţ în peretele de piatră, permit
celor ce doresc, să ia din apa sfântă a izvorului, ce vine de sub clădirea vechii biserici.
După ce beneficiez de apa miraculoasă a izvorului, vizitez bisericuţa şi aflu istoricul ei. A fost pictată pe la 1300,
într-un prim strat, ca pe la 1310 să se picteze cu al doilea strat (identificarea s-a făcut după natura pigmenţilor folosiţi, de
către pictorul C. Boambeş, între anii 1987-1988). Spaţiul este unul foarte restrâns. Are un naos şi un pronaos. Pe arcada
dintre cele două, s-a găsit un al treilea strat de pictură, cu text din 1377, ce ar fi fost pictat de Mihu de la Crişul Alb, scris
în limba slavonă: „am scris eu preapăcătosul rob al lui Dumnezeu Mihul, adică zugravul de la Crişul Alb, cu încuviinţarea
arhiepiscopului Ghelasie, în zilele regelui Ludovic în anul 6885(1377),luna iulie 2”. Ultimul strat este datat în anul 1809. Se
spune că mănăstirea ar fi fost părăsită timp de 100 de ani, iar la 20 august 1762 aşezământul a fost lovit de tunurile
generalului Bukow din armata imperială habsburgică. De fapt, din 1750 şi până în 1756, în Transilvania a fost o adevărată
prigoană împotriva ortodoxiei româneşti transilvane, declanşată în perioada împărătesei Maria Tereza. Acest fapt a fost
consemnat de călugări: ”scris-am eu Silvestru monahu când au stricat necredincioşii mănăstirea de la Râmeţ şi cea de la
Geoagiu, la anul 1762, în august20, într-o zi de sâmbătă, spre pieirea loru”.
Mănăstirea a suferit şi alte stricăciuni, distrugeri, după ce localnicii au participat la răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan,
pe 23 decembrie 1785. Biserica a fost refăcută în 1792. Aşezământul a fost transformat în biserică de mir, în anul 1826.
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Redevine mănăstire abia în anul 1932, prin strădaniile călugărului Evloghie Ota. În anul 1955, se hotărăşte transformarea
bisericii în mănăstire de maici. După câţiva ani, între 1959-1960, mănăstirea a fost desfiinţată şi împreună cu lăcaşurile
sale, a fost transformată în popas turistic. Ieromonahul Dometie Manolache, împreună cu maicile care lucrau la Aiud, la
atelierele de covoare, reuşeşte să transfere aici secţia de covoare, în anul 1982 şi din nou, aşezământul funcţionează ca
mănăstire de maici. În schimb, maicile, sub îndrumarea ieromonahului, construiesc în afara mănăstirii o cabană turistică,
pe care o donează statului. Se refac clădirile vechi şi se încep alte construcţii noi. Episcopul de Alba -Iulia, Emilian Birdaş,
pe data de 29 iunie 1982, a săvârşit parastasul de 7 ani de la moartea ieromonahului Dometie şi a sfinţit şi piatra de
temelie pentru ridicarea unei noi biserici mănăstireşti.
Între anii 1987-1989 au fost restaurate vechea biserică, stăreţia şi chiliile. Sub episcopatul său, biserica veche a fost
ridicată cu 2,08 m., fiind salvată de la prăbuşire. Pe placa de marmură stă scris:”Cu vrerea Tatălui şi cu bunăvoinţa Fiului şi
cu lucrarea Sfântului Duh. Acest sfânt lăcaş construit în secolul al XIII -lea a fost ridicat cu 2,08 m, înălţat la data de 08 august
1988, în timpul păstoririi Episcopului de Alba, Emilian Birdaş şi a Maicii Stareţe Ierusalima Ghibu, cu întregul sobor de maici şi
surori, după proiectul întocmit de Dnul Dr. ing. Eugeniu Iordănescu. Execuţia a fost efectuată de IJCM Alba, Director ing. Bolog
Ioan şi şef şantier ing. Radu Iulian. Slavă lui Dumnezeu pentru toate”. 08 august 1988.
După săvârşirea unei scurte rugăciuni, păşesc spre muzeul cu obiecte de artă religioasă, cu icoane pe lemn din secolele
XVII-XVIII, icoane pe sticlă, colecţia numismatică, colecţia de carte veche şi obiecte de cult bisericesc.
Mă îndrept spre aleea ce urcă spre biserica cea nouă. Înăuntru se desfăşoară Sfânta Liturghie de duminică. În timp
ce urc spre biserică, aflu de la măicuţa ce ne însoţea o parte a istoriei acestei minunate biserici .Construcţia ei a început
în anul 1982 şi a fost sfinţită pe 30 iunie 1992, când a fost canonizat şi Sf. Ghelasie, fost egumen al mănăstirii Râmeţ şi
Arhiepiscop al românilor din Transilvania, în cea de a 2-a jumătate a secolului al XIV-lea (atestat în 1377 şi găsit şi în
pictura vechii biserici). Ridicarea zidurilor noii bisericii a durat până în 1986, după care s-au început lucrările de finisare
şi pictură, aceasta din urmă fiind realizată de pictorul bucureştean Grigore Popescu. La sfiinţirea bisericii a participat şi
Patriarhul Teoctist. Tot atunci s-a adus de către călugării greci şi o mică parte din lemnul Sfintei Cruci de la Mănăstirea
Xiropotamu (Muntele Athos). Ajungând în faţa sfântului locaş, remarc arcadele, coloanele, cât şi pictura exterioară, a
pridvorului deschis, în care predomină culoarea albastră.
Biserica poartă hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi a fost numită Catedrala Munţilor Apuseni. Constat că este
imposibil de a intra în biserică. Mulţimea adunată în acea zi de sfântă duminică la slujba urmată de un parastas, mă
obligă să rămân în pridvor, admirând arhitectura şi pictura în stil neobizantin. Sunetul clopotelor a coincis cu apariţia
razelor solare, care au împrăştiat norii peste vârfurile stâncilor, luminându-le într-o culoare alb rozalie. Pe măsură ce
lumea părăsea biserica, alte persoane, printre care mă număram şi eu, intrau în biserică. Pentru rugăciune, reculegere şi
admiraţie, am rămas în biserică până la terminarea slujbei de parastas. Am admirat pronaosul, naosul cu absidele laterale,
turla centrală, altarul, icoanele, pictura. Dintre picturi am remarcat-o pe cea care îl reprezintă pe Mântuitorul, apoi pe
cea cu Maica Domnului şi cu Sf. Ioan Botezătorul. Zidurile înalte sunt decorate cu firide, în interiorul cărora se află aşezate
ferestrele. În biserică se află se află moaştele Sf. Ghelasie. Pe faţada vestică apar cele două hramuri, iar pe faţada de sud
este şirul sfinţilor ce este completat de Acoperământul Maicii Domnului. Stâlpii pridvorului sunt în stil ionic, cu frunze
corintice, avânt simbolul sfintei cruci. Uşile din lemn sunt încadrate de motive vegetale, în piatră, în stil brâncovenesc.
Afară, norii s-au adunat, acoperind piscurile stâncilor. Tunetele se auzeau aproape. O ploaie de vară îşi făcea simţită
prezenţa, întrerupându-mi preocuparea mea de a surprinde pe peliculă cele trei turle ce salută cerul, cât şi brâul din partea de sus a pereţilor, sub forma unei funii împletite, încadrat de două şiruri de dinţi de fierăstrău. Cu sticla de aghiasmă
în mână, grăbesc paşii, pentru a mă adăposti în magazinul mănăstirii, unde obiectele de cult, cărţile religioase, lucrurile
de mână şi cele de artizanat, stau aşezate pe rafturi şi în vitrine, într-o ordine desăvârşită, aşteptând cumpărătorii, care
la acea oră din zi sunt numeroşi. Reţin că toate obiectele expuse sunt rodul muncii de obşte, realizate în atelierele de
pictură, croitorie, broderie, tricotaje, de ţesut covoare etc.
De organizarea mănăstirii, a soborului alcătuit din 100 de monahii şi surori, se ocupă maica stareţă Ierusalima Ghibu,
ajutată de părintele duhovnic Antonie Cătinean. După achiziţionarea câtorva obiecte din magazinul mănăstirii şi încetarea
ploii, ies din nou în curtea plină de lumina unui soare orbitor, care face ca tot ce e viu în acest colţ de rai să strălucească,
„să râdă” şi să se închine în plecăciune şi recunoştinţă în faţa Celui care ni le dă pe toate, Dumnezeul nostru, Iisus Hristos.
O linişte întreruptă doar de cântecul vesel al păsărilor, o uşurare sufletească, o miraculoasă stare mă cuprind atunci când
natura şi frumuseţea se întrepătrund cu profundul dar, dat de clipa spirituală împărtăşită în acest minunat şi sfânt loc
al Transilvaniei.
La reîntoarcere, în autocar, rememorez cele văzute şi citesc din spusele Episcopului Emilian Birtaş:„cele două biserici de
la Râmeţ vor grăi peste ani şi veacuri despre credinţa poporului român născut creştin, despre iubirea de ţară şi glie strămoşească
a fiiilor, despre unitatea tuturor în duhul dragostei creştine”.
Mărturisesc că, oricând m-aş reîntoarce în acest colţ de rai românesc.
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PE FIRUL VREMII…. INTERVIURI DIN ARHIVA
REGIZORULUI VICTOR POPA
Adaptare de preot MARIUS MIRCIA
Ştefan Gajo (1910-1998) este un sculptor român care a realizat lucrări în peste 46 de biserici din ţară. Un
artist bănăţean al lemnului sculptat, uitat de ceva vreme, şi căruia îi facem acum un fugitiv portret, bazându-ne
pe mărturiile sale, prinse cândva pe peliculă de regizorul timişorean Victor Popa. Interviul acesta filmat nu a fost
niciodată difuzat, iar frânturile din el, prinse în acest articol, sunt o premieră şi pentru presa scrisă.
Ştefan Gajo s-a născut în anul 1910 în oraşul Deta dintr-un tată muncitor la căile ferate şi o mamă care era
îngrijitoare la un liceu din oraş. După cursurile gimnaziale din oraşul natal, a studiat la Şcoala Superioară de Arte
din Timişoara. A început să lucreze într-o perioadă când se găsea cu greu de lucru pentru un sculptor. „Fiind începător, m-am ocupat de realizarea de bastoane sculptate, rame, am căutat să-mi câştig traiul până la vremea când
am mers în armată“, îşi aminteşte Ştefan Gajo.
În anul 1934, cu ocazia comemorării scriitorilor şi poeţilor Mihail Roşu Martinovici şi Ion Ioviţa, născuţi în comuna
Jadani, primeşte de la Prefectură prima sa lucrare, pe care o onorează cu succes. La eveniment au luat parte
ministrul învăţământului şi episcopul de atunci al Caransebeşului, Vasile Lazarescu (1934-1941). Aici l-a întâlnit
şi pe Ioachim Miloia, cel care avea să-l ajute mult pe plan profesional. Prin intermediul său, în anii 1934-1935, a
primit lucrarea iconostasului de la biserica din Iosefin, piaţa Kuttl, la acea vreme considerată Catedrala ortodoxă
din Timişoara. „Am lucrat aproape un an şi jumătate la acest iconostas. La licitaţie s-au prezentat artişti din Bucureşti, Craiova, Timişoara, au venit mai mulţi sculptori, unii începători, diletanţi, dar şi profesionişti. Sculptorul din
Bucureşti a cerut pentru lucrare 450.000 lei, cel din Craiova 380.000, iar un altul 280.000 lei. Pe mine m-a învăţat
Miloia să cer puţin. Am cerut 60.000 lei ca să primesc lucrarea. Suma era mare, pentru mine, un copil sărac, dar era
puţin pentru complexitatea lucrării. După aceea am primit mobilierul, uşile, candelabrul şi situaţia s-a echilibrat“,
mai povesteşte artistul.
Ioachim Miloia a văzut atunci potenţialul artistic al lui Ştefan Gajo şi l-a ajutat să obţină şi alte lucrări de sculptură bisericească. „Miloia mi-a intermediat să sculptez iconostasul catedralei din Târgu Mureş şi din acel moment
a început să plouă cu lucrări şi am avut ce învăţa de la Miloia, că el a fost un om mare. Ioachim Miloia a studiat la
Roma arta bisericească, a făcut trei doctorate acolo. Bursa pe care a primit-o a fost mică, nefiindu-i suficientă pentru
un trai decent, motiv pentru care a slăbit, a băut multe cafele, ceea ce probabil i-a afectat inima. Îmi pare rău că a
murit de tânăr, la doar 44 de ani“, mărturiseşte Ştefan Gajo. Ioachim Miloia a fost un om de cultură, pictor, a făcut
studii de arheologie la bisericile de lemn din Banat şi a înfiinţat Muzeul Banatului din Timişoara.
Frumuseţea iconostasului de la Parohia Iosefin l-a făcut pe Max Auchnith, un capitalist din acea vreme, să dorească
şi în localitatea Anina o astfel de lucrare, care să fie finalizată până la prăznuirea Sfintei Varvara, patroana minerilor.
Astfel, la catedrala din Anina sculptura a fost realizată de Ştefan Gajo, iar pictura de Ioachim Miloia. Întâlnirea cu
Max Auchnith a fost una decisivă, ea marcând baza carierei profesionale a lui Gajo. „Cât ceri dumneata pe lucrare?
Eu nu am vrut să cer 1 milion şi am cerut 980.000 lei. Dar de cât material ai dumneata nevoie? De trei vagoane
de cherestea de tei, amestecat cu stejar, necesar la scaune, uşă şi tot mobilierul. Domnule, primeşti de la mine
trei vagoane de cherestea cadou! Nu am mai ştiut ce să fac de bucurie. Aşa am primit trei vagoane de cherestea,
de 15 tone, nu de 10 tone, şi din momentul acela am fost cineva. A fost aşa mult material, că am folosit şi pentru
noua Catedrală mitropolitană din Timişoara din cadoul primit de la Max Auchnith. Deci, acesta a fost momentul
care a marcat trecerea de la băiatul sărac, ce sculpta bastoane, la omul care cerea pentru o lucrare 1 milion. Era
mult atunci 1 milion: o vacă era 2.500 lei, un ou 50 de bani, 1 kg carne de porc 12 lei, 1 kg carne de viţel 8 lei. A fost
baza carierei mele. Pe vremea aia dacă nu aveai capital, nu puteai să te bagi la lucrări aşa mari, nu aveam credite la
depozite de lemn, am fost copil sărac. De atunci au început să vină lucrările: Margina, Curtea, Băteşti, Româneşti,
lucrări făcute pe valea Begheiului. În această zonă a Begheiului era Victor Feneşiu, deputat şi senator, om bogat,
liberal care a făcut rost de bani din care s-au acoperit întotdeauna lucrările. Banii au provenit din exploatarea unor
păduri comunale şi în acest fel şi Biserica a primit bani“, povesteşte Ştefan Gajo.
Au urmat apoi realizarea de iconostase la bisericile din Ghiroda, Timişoara-Fratelia A, Timişoara-Fratelia B, Opatiţa,
Cărbunari, Sasca şi Anina. Mănăstirea Săraca, cea mai veche biserică din Banat, a fost restaurată de Ştefan Gajo, iar
biserica de lemn de pe Muntele Mic a fost realizată tot de el, după un proiect propriu. Ştefan Gajo a realizat multe
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lucrări din lemn, însă cele mai apropiate biserici de sufletul său rămân catedrala din Anina, biserica din Margina
şi biserica parohială de la Oradea.
Lucrarea monumentală a sculptorului Ştefan Gajo este Catedrala mitropolitană din Timişoara, la care a lucrat
patru ani şi jumătate, ajutat de un frate mai mic, de un nepot şi de trei tâmplari de elită. Aici l-a cunoscut pe Anastase
Demian, cel care a realizat pictura catedralei, şi pe Catul Bogdan, cel care a realizat padimentul acesteia. Mitropolitul Vasile Lazarescu s-a luptat mult ca această catedrală să fie finalizată şi sfinţită. Ştefan Gajo îşi aminteşte câteva
frânturi din etapele lucrărilor de construcţie la catedrală. „Am realizat crucea cea mare de pe iconostas. Înălţimea
iconostasului era de 13 m, iar crucea iconostasului avea 3 m înălţime. Atunci a venit Preasfinţia Sa Vasile Lazarescu,
episcopul de atunci al Timişoarei, împreună cu protopopul din Elisabetin să urmărească evoluţia lucrărilor. Eu eram
în biserică şi când a văzut crucea mă aşteptam la laude, însă a zis: «Crucea e prea mare! Să duci crucea şi să faci o
altă cruce». Eu am dus crucea înapoi, dar nu am făcut alta şi am montat-o pe iconostas. Ulterior m-a întrebat dacă
am făcut altă cruce, şi am spus că am şi montat-o sus. S-a dus, a văzut, apoi mi-a spus: «Vezi, măi Ştefi, că am avut
dreptate!», dar nu i-am spus nimic... Apoi, cu altă ocazie, i-am mărturisit că a fost aceeaşi cruce, argumentând că
arhitectural la asemenea înălţime trebuie păstrată proporţia. E o lucrare foarte frumoasă, monumentală, dar nu
am avut satisfacţii materiale de pe urma ei. Nu a mai avut loc ceremonia decernării decoraţiei pentru lucrare şi a
mai venit şi devalorizarea banilor… Dar când am fost necăjit, m-am dus la catedrală şi m-am uitat la iconostas, am
plâns, apoi m-am liniştit“, îşi aminteşte Ştefan Gajo.
Pe vremea lui Petru Groza a ajuns consilier tehnico-artistic, sculptor şi scenograf la Opera de Stat din Timişoara,
unde a lucrat 26 de ani, în acelaşi timp lucrând pentru diferite biserici din Banat. A încetat din viaţă în 1998, la
venerabila vârstă de 88 de ani, fiind înmormântat la Timişoara în cimitirul „Rusu Şirianu“.
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Prezentare de carte
Teofil Bradea, Negruţiu S. Ioan, preot cu închisoarea
satisfăcută, Oradea, Editura Piatra Seacă, 2016, 169 pp.
Dr. FLORIN-CORNELIU POPOVICI
După Carte tristă şi-ncâlcită (numită aşa după un faimos vers din Epigonii),
volum experiment (apărut în 2005, reeditat în 2009 şi epuizat imediat de la
publicare, fiind considerat un adevărat best-seller) ce aduce în peisajul critic al
literaturii române o ipoteză îndrăzneaţă şi deopotrivă contrariantă care anulează
cam tot ce ştiam despre ultimii ani din viaţă şi trecerea la eternitate a lui Mihai
Eminescu, de la care şi recuperează o seamă de versuri pe care le combină abil
cu propriile cimilituri, rezultând astfel poeme hibrid de tip ghicitoare –iată un alt
element de originalitate-, părintele Teofil Bradea, la rându-i poet, ,,recidivează”
cu o nouă carte, poate la fel de tristă şi de încâlcită, închinată de astă dată
memoriei preotului Negruţiu S. Ioan, pătimitor al puşcăriilor comuniste şi în
care autorul, însetat de adevăr şi de dreptate (şi prin prisma misiunii sacre
de preot pe care şi-a asumat-o), caută şi reuşeşte să facă lumină într-una
dintre nenumăratele drame pe care le-a lăsat în urmă tăvălugul comunist sau
,,hidra roşie”, cum i s-a mai spus. Fără doar şi poate, Negruţiu S.Ioan, preot
cu închisoarea satisfăcută, o carte cu valoare de document, poate fi înscrisă
în linia Memorialului durerii al Luciei Hossu-Longin sau a mărturiilor care
vorbesc răspicat şi fără intenţia de răzbunare despre ororile şi patimile din
temniţele regimului de tristă amintire.
Apărută în 2016, cartea confirmă faptul că despre comunism e departe de a se fi scris totul, că subiectul în sine
suscită încă un viu interes, fiind de strictă actualitate, şi că, în absenţa unui riguros proces al comunismului (într-o
ţară ca România în care, în afara U.R.S.S, flagelul comunist s-a manifestat cu o furie şi cu o teroare rar întâlnite) care
să judece, clarifice şi să condamne legitimitatea regimului comunist şi a actelor sale reprobabile, societatea are
dreptul inalienabil de a şti, dreptul la propria istorie recentă necosmetizată. Acest demers al preotului Teofil Bradea
se justifică prin recrudescenţa stângii în plan european, la peste două decenii de la căderea Cortinei de Fier şi
a comunismului (semn că, în general, umanitatea nu e dispusă să înveţe din dureroasele lecţii ale trecutului) şi
totodată prin datoria morală faţă de un coleg de breaslă cu aceleaşi origini bihorene, totul în virtutea repunerii
adevărului în matca sa firească. Fără a se erija în instanţă de judecată, fără a face apel la legile divine şi la cele
lumeşti, actul părintelui Teofil se doreşte unul de natură justiţiară prin aceea că, în baza argumentelor sprijinite
pe documente din arhiva C.N.S.A.S., spune lucrurilor pe nume, obiectiv, calm, lucid, raţional, echilibrat. Părintele
Teofil vine cu dovezi scrise şi cu mărturii palpabile despre amploarea tiraniei comuniste, despre măsurile coercitive
şi diabolismul poliţiei politice reprezentate de o parte a Securităţii aservită ideologic, despre mecanismul teribil
al delaţiunii şi reţeaua extrem de bine pusă la punct a informatorilor, despre puşcăriile comuniste (Gherla, Aiud,
Poarta Albă etc.) a căror nume pronunţat cu voce tare stârneşte fiori reci pe şira spinării, fiind considerate locuri
ale martiriului şi ale supliciului, despre infernala propagandă şi perfidia sistemului, despre tehnicile perverse de
învrăjbire şi dezumanizare, despre minciuna instituţionalizată, despre teribilul mecanism al urii, despre raportul
călău-victimă etc.
Privită dintr-un alt unghi de vedere, cartea părintelui Teofil Bradea, act reparatoriu, de restitutio in integrum, se
vrea un compendiu de psihologie a fărădelegii şi a crimei, o încercare de explicare a motivelor care au opus, într-un
mod violent, convingeri politice atât de diferite, a înfruntării dintre bine şi rău, a dihotomiei dintre onestitate şi
abjecţie, dintre demnitate, verticalitate morală şi abandonarea tuturor principiilor morale, dintre iubirea de ţară
şi slujirea oarbă a unor interese meschine şi oculte, dintre temeinicia credinţei în Dumnezeu şi ateismul ridicat
la rang de politică de stat, dintre altruism şi iubirea de semeni şi atrocitatea crimelor de natură politică. Părintele
Teofil nu se hazardează să dea sentinţe, ci culege, analizează şi expune fapte aşa cum au fost, se menţine obiectiv,
neutru, faptele relatate vorbind de la sine. Prin intermediul datelor culese despre părintele Negruţiu, autorul
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aduce în discuţie condiţia ingrată a preotului în comunism, misiunea dificilă a acestuia într-un regim de tip totalitar,
confruntarea dintre un exponent al Bisericii şi sistemul represiv aflat la guvernare, raportul dintre prigoniţi şi
prigonitori. Citind filă cu filă, avem ocazia de a ne pune întrebări despre cum a fost posibil şi cum de a reuşit regimul
să se insinueze şi, într-un final, să acapareze destinul colectiv al unei întregi societăţi, despre rezistenţa în faţa
unui sistem tentacular şi semnarea pactului dezonorant cu acesta (şi aici se despart apele între torţionari, victime
şi delatori, între motivaţia alegerii sau lipsa libertăţii de a alege, între persecuţii şi nerenunţarea la credinţă, între
servilism şi lupta pentru o cauză dreaptă).
Paradoxul major subliniat de părintele Negruţiu şi susţinut de părintele Teofil este acela că, în cazul martirilor şi
a acelora care au format grupările de rezistenţă anticomunistă, suferinţa, privilegiile de tot felul, patimile întăresc
omul pe interior, îi întăresc credinţa şi stima de sine.
La cele expuse de autorul cărţii, se ridică problema conştiinţei, a felului cum trăitorii în comunism au înţeles să se
raporteze la un sistem opresiv: negându-l vehement, protestând energic împotriva acestuia, încercând să i se sustragă
pe diferite căi sau dimpotrivă, alăturându-i-se din obedienţă, din frică, din perspectiva privilegiilor sau a convingerii
utopice că societatea socialistă, ca formă de organizare statală, reprezintă cea mai bună dintre lumile posibile.
Pornind de la analiza unui destin exemplar, analizând, în baza documentelor, perioada 1948-1985, anii cei mai
grei pentru părintele Negruţiu S. Ioan, Teofil Bradea face o radiografie a epocii, dând cărţile ,,Pe faţă”. Credinţa în
Dumnezeu ca motivaţie supremă de supravieţuire, îi permite părintelui Negruţiu, omul cu vocaţie de martir, să iasă
biruitor din lupta cu răul: ,,Viaţa pământească a părintelui Negruţiu a început în sărăcie şi s-a sfârşit în boală. Între
aceste coordonate se aşează celelalte chinuri ale sale, delimitate de zidurile puşcăriilor şi de zidurile bisericilor,
păzite de gardieni şi de clerici, neauzite de oameni şi parcă uitate de Dumnezeu. Şi totuşi, asemenea încercări nu
pot decât să pregătească trecerea în veşnica împărăţie cerească.” (p.5)
Părintele Negruţiu, acuzat pe nedrept de simpatii fascist-legionare, a pătimit pentru adevăr şi pentru credinţă. De
la statutul de preot învestit cu har, de la intelectualul rasat, erudit şi cu dragoste de oameni şi de carte, Negruţiu S.
Ioan ajunge să experimenteze postura de deţinut politic şi de duşman de clasă, taxat aşa de un regim politic ipocrit,
în care asumarea libertăţii de orice fel era sinonimă cu sinuciderea, iar inteligenţa, discursul mobilizator şi iubirea
de patrie atribute destabilizatoare. Părintele Negruţiu S. Ioan, pe lângă un dăruit slujitor al Bisericii şi un duhovnic
apreciat, a fost un vector de conştiinţă şi de moralitate. Privilegiul părintelui Teofil (intelectual cu vocaţie sintetizatoare,
de cercetător) de a scrie despre acesta îşi conţine doza imensă de responsabilitate: ,,Studierea celor cinci dosare, cu
peste 600 de pagini, aflate la Centrul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, s-a materializat în peste o sută de
pagini de veritabil roman poliţist, care urmăreşte traseul său de la Oradea (nume de cod Uraganul; Nan) la Curtea de
Argeş (Cobra; Negrea), Bucureşti (Neagu) şi Timişoara (Nedelcu).” (p.6) Cu modestie, părintele Teofil îşi asumă doar ,,rolul
de mozaicar […]” (idem), de meşter artizan ce recompune, din piese disparate, un tot. Totodată, acesta nu revendică
originalitatea demersului său şi nici nu are pretenţia deţinerii adevărului suprem în cazul părintelui Negruţiu, intenţia
sa, pe lângă sentimentul responsabilităţii şi al datoriei, fiind una cu vădit caracter recuperator.
Teofil Bradea opune două mari instituţii care şi-au disputat întâietatea în timpul regimului comunist: Biserica
şi Securitatea. Prima, cu rol coagulant, spiritual, formator, a doua, ca instrument de control, dominare şi promovare, prin forţă şi teroare, a unei ideologii utopice. În spiritul şi în litera adevărului, părintele-scriitor nu se sfieşte
să recunoască faptul că şi în interiorul Bisericii au existat delatori şi informatori în slujba organelor de partid şi de
stat. Paradoxal, între cele două instituţii găseşte echivalenţe, pe care le argumentează sub forma unei spovedanii
publice: ,,Recunosc că nici măcar n-am putut stabili dacă Securitatea se temea cu adevărat de-o ofensivă legionară
şi imperialistă sau îşi căuta doar de lucru, pentru a-şi justifica existenţa. Iar de la un moment dat, am ajuns să cred că
această instituţie seamănă cu Biserica, cel puţin în strădania de-a smulge adevărul din sufletul omului. Experienţa
mea clericală îmi spune că metoda celorlalţi e mai eficientă. Adevărul spus de gura omului seamănă mai mult cu
ceea ce ar trebui să fie; adevărul dintr-un dosar presupune declaraţii şi angajamente personale, verificate de agenţi
de teren şi de note informative, ajungându-se până la verificarea notelor între ele şi confruntarea informatorilor
între ei.” (p.6-7)
Negruţiu S.Ioan, preot cu închisoarea satisfăcută invită la cugetare şi la neuitare. Pe parcursul cărţii, cititorul
avid de informaţii se întâlneşte cu termeni şi cu expresii de tristă faimă: turnător, informator, puşcărie, dosar de
urmărire, referate, tortură, crimă, deţinut, muncă silnică, dezumanizare, anchetă, detenţie pe viaţă, ,,crimă de
uneltire contra ordinii sociale” (p.9), domiciliu obligatoriu, încadrare informativă, ,,hotărâre de luat în evidenţă”
(p.48), ,,i se va deschide mapă de lucru” (p.49) etc. Dincolo de abjecţie şi de amploarea delaţiunii şi a pactizării,
notele informative date de informatori racolaţi (mare parte dintre ei oameni de condiţie intelectuală modestă, uşor
de corupt şi de şantajat) şi dosarele întocmite cu minuţiozitate de ofiţerii şi de subofiţerii Securităţii, familiarizaţi
cu cele mai obioase metode şi tehnici ale dominţiei, suprimării şi controlului, sunt veritabile probe incriminatorii,
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atât din punct de vedere judiciar, cât şi moral. Parcurgerea cu atenţie a acestor mărturii scrise (unele cu exces de
zel) dezvăluie amploarea fenomenului vânzării aproapelui şi al învrăjbirii dintre semeni.
Părintele Negruţiu S. Ioan refuză pactul cu torţionarii săi şi cu regimul comunist ateu. Întru facilitarea misiunii
sale duhovniceşti, pe care nu o abandonează nici în temniţă (rugăciunea fierbinte şi încrederea nestrămutată
în puterea lui Dumnezeu fiind elementele care i-au asigurat supravieţuirea), părintele face pe-alocuri jocurile
anchetatorilor, fără însă a le oferi vreodată informaţii esenţiale sau a denunţa pe cineva, ba dimpotrivă, ia asupra sa
fapte pe care nu le-a comis, numai şi numai pentru a-i scăpa sau proteja pe colegii de suferinţă sau pe potenţialele
victime. Mintea-i strălucită, formaţia cărturărească, ironia fină şi pseudoangajamentul îi încriminează şi mai mult pe
anchetatorii săi, prinşi astfel în capcana unei false colaborări (preotul Negruţiu nu se va dezice nicicând de credinţa
sa): ,,Îm iau angajament ca nu voi discuta cu nimeni despre ce am vazut sau auzit dela data arestarii mele si pana in
prezent stind ca aceasta se considera divulgare de secret de Stat care se pedepseste de legile R.P.R.” (p.11) –(părintele
Teofil reproduce exact grafia şi exprimările din dosar) sau ,,Mă port frumos şi nu vorbesc prostii, pentru că îmi dau
seama pe ce lume trăiesc. Azi când tot globul tinde spre socialism, eu Negruţiu mă voi opune, să întorc lumea? Nu, îmi
văd de treabă şi nu am cu nimeni nimic.” (p.33)
Dimensiunea urieşească a aparatului represiv este dată şi de cohorta de delatori ai Securităţii: ,,[…] corul
informatorilor îl va însoţi peste tot restul vieţii sale.“ (p.13), fapt sumbru care presupune, pe de-o parte eficienţa
mecanismului represiv, pe de alta amplitudinea deficienţelor de caracter şi a deficitului de conştiinţă a colaboratorilor.
Din portretul pe care Teofil Bradea i-l face părintelui Negruţiu, care avea ,,liturghia sa interioară” (p.34), aflăm
despre altruismul şi căldura sufletească a acestuia, despre erudiţia-i (spirit avid de cultură şi de informaţie) şi
dragostea purtată îndeosebi tinerilor, despre predicile valoroase şi mesajele cu priză la mulţime, despre constituţia
psihică deosebită a acestuia, despre mobilitatea interioară şi verticalitatea morală, despre tăria de caracter şi despre
refuzul abandonului în faţa marilor încercări existenţiale. Căci sub semnul încercărilor şi a modului cum le face faţă
s-a desfăşurat întreaga existenţă a preotului invocat: ,,[…] acolo unde domnea teroarea şi suferinţa, au fost posibile
experienţe spirituale desăvârşite.” (p.18) Conştient de misiunea apostolică pe care o are, părintele Negruţiu are
asemănări de destin cu Nicolae Steinhardt.
Teofil Bradea aduce mărturii de necontestat în favoarea nelepădării nicicând de credinţă a părintelui Negruţiu.
În 1962, de pildă, odată cu pretinsa activitate de culturalizare ,,la care părintele a fost chemat să participle sub
promisiunea eliberării” (p.21), acesta refuză, pe motiv că implicarea în chestiuni atee, pur propagandisitce, i-ar aduce
grave atingeri misiunii preoţeşti şi demnităţii personale. De altfel, propaganda şi mistificarea grosieră a adevărului,
realităţii şi istoriei neamului au fost vârfurile de lance ale ideologiei comuniste.
După primul val de arestări şi anii petrecuţi în temniţă, părintele Negruţiu S.Ioan, ,,un fanatic religios” (p.39),
este preventiv lăsat în libertate, însă nici atunci organele de represiune nu vor înceta urmărirea sa, abuzurile,
şicanarea, încercarea de racolare, obstacolele puse în calea dezvoltării profesionale (i se refuză sistematic stabilirea
într-o parohie, fiind tratat ca un paria), izolarea, construirea unei false biografii, turnătoria, chemarea periodică la
Securitate pentru a da socoteală pentru lucruri imaginare etc. Interesant şi deopotrivă revoltător e mecanismul
delaţiunii descris în detaliu de către părintele Teofil, felul cum apropiaţii părintelui Negruţiu erau infiltraţi în structurile
Securităţii, informările amănunţite (şi deseori tendenţioase) pe care aceştia le dădeau, complicitatea unei părţi
însemnate a clerului, ipocrita reeducare (aici e interesant de văzut cine au fost în realitate ,,educatorii” şi cine cei
,,educaţi”) propovăduită de ciracii regimului, impostura şi lipsa de demnitate a pactizanţilor cu hidra. Peste toate
aceste nenorociri şi neajunsuri, biruitorul părinte Negruţiu, care a reuşit să se sustragă cu dibăcie transformării în
omul nou, omul utopic al ideologiei comuniste, parte a societăţii socialiste multilateral dezvoltate.
Cartea părintelui Teofil Bradea e locul întâlnirii dintre sacru şi profan, dintre cei care iartă şi cei care nu iartă,
dintre credinţă şi necredinţă, dintre martiri, delatori, vânzători de neam şi torţionari, dintre moralitate şi abdicarea
de la principii: ,,Felul în care înţelege să-l ierte pe cel care i-a distrus viaţa, arată trăirea creştină autentică a părintelui
Negruţiu.” (p.28) Graţie notelor informative, părintele Teofil extrage şi partea bună a lucrurilor, restaurează profilul
moral impecabil al părintelui Negruţiu din chiar mărturisirile acestuia: ,,Toată viaţa mea am fost ghinionist. Nevinovat
am suferit condamnarea.” (p.29) sau ,,<<Eu dacă a-şi fi colaborat cu securitatea astăzi aşi fi episcop.>> (greşelile
ortografice aparţin subofiţerului de Securitate care a dactilografiat materialul)” (p.30) sau ,,Sînt încadrat la parohia
Cihei, unde toată ziua nu fac altceva decît să citesc.” (p.33) În faţa demnităţii lui Negruţiu şi a refuzului de a abdica
de la propriul set de valori, până şi anchetatorii săi se văd depăşiţi: ,,[…] Negruţiu Ioan […] a mai fost contactat de
noi în vederea atragerii la colaborare în 1965. S-a încetat legătura cu el întrucât a dat de înţeles că nu este încântat de
colaborarea cu noi, aducând diferite argumente, că încă nu s-a restabilit după venirea din detenţie. Urmează să-l mai
contactăm pt. a vedea care va fi poziţia sa la ora actuală şi în noua situaţie.” (p.47)
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Prin recul, Securitatea şi setul de măsuri de supraveghere şi control, unde totul era permis, totul era justificat
sub aparenţa falsei legalităţi: ,,Apartamentul Nr.4, unde domiciliază NEGRUT IOAN este situat imediat sub poarta, în
partea stingă, prima uşe la intrarea din Parcul Traian. În acest apartament, dar cu intrare separata, mai domiciliază
numitul SALAJAN IOSIF, profesor pensionar cu sotia.
Dependintele apartamentului Nr.4 sînt folosite în comun…se poate intra în locuinta lui NEGRUT IOAN si invers.
Patrunderea in apartament o preconizam după cum urmeaza:
Se va intocmi un denunt anonim catre <<organele de militie>>, din care sa rezulte ca la locuinta lui SALAJAN IOSIF
sînt dosite unele obiecte de pictura, ce au fost sustrase dintr-un oarecare muzeu si care sint cautate de aceste organe.
Pentru a fi in legalitate, pe baza de rezolutie, pe linia organelor de militie, se va începe urmarirea penala asupra lui
SALAJAN IOSIF, conform art. Nr. 228 cpp.
Sub pretextul de a cauta acele obiecte, se va cere consimtamintul lui SALAJAN IOSIF ca <<organele de militie>> sa-i
faca perchezitie.
Dupa obtinerea consimtamintului, ne vom deplasa la locuinta sa, unde i se va face o perchezitie sumara. Dupa
perchezitie, SALAJAN IOSIF impreuna cu sotia vor fi invitati la Militie, in scopul de a li se lua declaratii, pentru clarificarea
cazului respectiv.
Aici, la militie, se va face rost de cheile apartamentului lor, cu care echipa de lucru, pe timpul cit cei in cauza vor fi
retinuti la militie, va patrunde in locuinta lui SALAJAN IOSIF si de aici in dependintele comune cu NEGRUT IOAN.
NEGRUT IOAN, va fi inlaturat de la domiciliu, prin chemarea sa la organele noastre, sub motivul de a fi ascultat ca
martor…
In scopul de a nu atrage atentia asupra zgomotului ce se va face in timpul lucrarii, desi in fata apartamentului mereu
stationeaza masini, care fac zgomot, necesita pentru orice eventualitate, ca in strada sa fie postata o masina a noastra,
la care sa se ambaleze motorul, in scopul <<repararii>>.
Dupa efectuarea lucrarii, urmarirea penala va inceta, conform art.10 cpp. lit. c, fapta nu a fost savirsita de invinuit.
…Alaturat anexam schita locuintei lui NEGRUT IOAN.” (p.51-52) (părintele Teofil Bradea reproduce fidel şi deliberat
analfabetismul, lacunele logice, scriptice şi gramaticale ale organelor de anchetă în scopul de a le opune erudiţiei
părintelui Negruţiu)
O altă chestiune regăsibilă în subtextul cărţii părintelui Teofil Bradea este felul cum era folosită informaţia de
către Securitate, cât de reale sau de imaginare erau datele din rapoarte şi din dosarele de urmărire penală menite
a compromite şi distruge un destin, cât de instruiţi şi de binevoitori erau informatorii (racolaţi din cele mai diverse
pături sociale) şi cât preţ se punea pe datele pe care le ofereau aceştia organelor de anchetă, cât de profesionişti
erau anchetatorii şi în virtutea căror legi formulau rechizitorii, care a fost amploarea Securităţii ca poliţie politică
etc. Teofil Bradea nu se sfieşte nici de la a face publice aspecte din culisele Bisericii Ortodoxe sub comunism, unde
se practica pe sacră largă delaţiunea, discreditarea şi complicitatea, unde erau înfiltraţi agenţi sub acoperire, unde
se dădeau lupte acerbe pentru funcţii înalte preoţeşti şi erau înlăturaţi clericii incomozi (cum este şi cazul părintelui
Negruţiu S. Ioan), unde reacţiile împotriva abuzurilor sistemului politic erau palide şi nesemnificative, în ciuda
faptului că instituţia cu pricina a dat un număr uriaş de martiri şi de pătimitori în temniţele comuniste.
Reabilitarea postumă a părintelui Negruţiu e un act de repunere în posesie. Pe baza informaţiilor oferite de ceea
ce Securitatea numea ipocrit ,,surse”, se reface un traseu al inumanului şi al abjecţiei: ,,În anul 1969 şi 1970, cu ocazia
tratamentului ce l-a urmat la Băile Felix, <<ARDELEANU ION>> a stat în gazdă la NEGRUŢIU IOAN din Oradea, legionar,
fost condamnat, cu care este în relaţii apropiate şi se vizitează reciproc. Pentru a cunoaşte natura relaţiilor dintre ei cît şi
discuţiile ce le poartă, vor fi instalate mijloace speciale la domiciliul lui NEGRUŢIU IOAN şi în camera unde va fi găzduit
<<ARDELEANU ION>>.” (p.65) Atenţia pe care organele de represiune o acordau părintelui Negruţiu şi altor preoţi
incomozi şi dizidenţi arată faptul că se temeau cu adevărat de ei, de capacitatea acestora de a influenţa şi de a
mobiliza masele.
Tangenţial, cartea părintelui Teofil ne oferă informaţii despre părintele Negruţiu marele iubitor de cultură şi
prieten apropiat cu poeta Ana Blandiana, despre subteranele vieţii literare de la acea vreme, breaslă, în care,
se ştie, a existat un mare număr de turnători şi de cântători în strună ai regimului comunist şi despre prietenia
dintre preotul Negruţiu şi mitropolitul Mladin. Psihologia trădării şi a delaţiunii, dihotomia dintre bine şi rău (şi
sub aspect teologic), relaţia dintre preoţime şi societatea civilă, relaţia dintre preoţime şi Securitate sunt subiecte
pe care părintele Teofil Bradea le tratează cu maximum de obiectivitate şi de seriozitate. Interesante de studiat
sub raport filologic sunt dosarele de urmărire penală, rapoartele şi notele informative. Relatările maicilor de la
mănăstirea Timişeni (locul unde se va stabili spre sfârşitul vieţii) de la finalul cărţii au rolul de a întregi portretul
omului excepţional care a fost Negruţiu S. Ioan.
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FLOAREA SINELUI
Preot COSTICĂ MOROIANU

Un drumeț în vârstă cobora în văi, urca pe crestele munților, străbătea codrii și zări, înainta pe cărări, mâhnit că
nu găsea ceea ce căuta.
Căutările pe cărările vieții sale păreau a fi zadarnice și dorul însetat în străduințele căutării, era aproape de un
izvor, îi auzea murmurul în preajmă și pribeagul se depărta de el pe poteci înnoptate.
În înaintările și căutările sale, drumețul, în noaptea firii, a zărit un licăr de lumină ce sporea în intensitate. În
adâncul firii sale, auzea o voce plină de iubire, nemaiîntâlnită:
- Eu sunt cu tine în toate zilele vieții tale până la sfârșitul veacurilor și în veșnicie.
- Cine ești? a întrebat drumețul ostenit.
- ,,Eu sunt Cel ce sunt” (Ieşirea 3, 14), ,,Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6).
Apoi, în sufletul său, l-a auzit pe Sfântul Evanghelist Ioan: ,,La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu
și Dumnezeu era Cuvântul (Ioan 1, 1), ,,Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan 1,
3), ,,Întru El era viață si viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o”
(Ioan 1, 4-5).
Simțind adierea mângâierii lui Dumnezeu în sufletul său, ce îi dăruia tinerețea de fără bătrânețe și viața fără
de moarte, din învierea Cuvântului și în lumina Acestuia, drumețul a găsit ceea ce a căutat toată viața lui, floarea
sinelui înălțată dintre ruine, de Cuvânt. Abia atunci a înțeles că floarea sinelui se ofilește și se risipește în moarte,
fără izvorul Luminii Cuvântului, că se deschide numai în căldura iubirii divine a Cuvântului, înmiresmând lumea și
cuprinzând cerul, înălţându-se pe altarul sufletului, spre bucuria lui Dumnezeu.
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Oh, lume! întoarce-te
o clipă…
Preot CONSTANTIN MILIN
Oh, lume! ce eşti într-o permanentă schimbare,
Mereu pe fugă, mereu fără timp pentru nimic,
Tu pari imună chiar şi la soarele ce apune, iar apoi
răsare,
Tu pari desprinsă dintr-o poveste fără sfârşit şi fără
scăpare.
Tu pari mândră şi te grăbeşti în mersul tău,
Deşi ţi-s aripile frânte de atâta nepăsare
Eşti încojurată mai mereu de ambiţie, fără părere de
rău,
Dar tu statorniceşti aşa, parcă tot mai tare.
Mii de ani ţi-au trebuit să faci iubirii loc,
Dar ura parcă ţi-a rămas întipărită-n simţuri
De multe ori te laşi purtată de soartă, de noroc
Deşi tu singură simţi, ades, nenumărate lipsuri.
Ai lăsat în urmă ce-a fost mai bun, mai sfânt,
Umblând pe căi întortocheate şi urâte
Ai parcă impresia atotsuficienţei în cuget şi în gând,
Dar totuşi, eşti firavă, lipsindu-ţi încă multe.
Atâtea rele se întâmplă pe pământul al cărui musafir
eşti,
Dar nu sunt ochii să vadă şi urechile s-asculte
Suferinţa şi lacrimile atâtor mii ce parcă nu-i doreşti,
Şi atâtea războaie şi crime ce îţi par de-a dreptul mute.
Te laşi departe şi pe zi ce trece te tot îndepărtezi,
De iubirea Părintelui din ceruri, care e eternă,
Tu îţi vezi mereu de ale tale şi prea te încăpăţânezi,
Bâjbâind pe întuneric și prin beznă.
Oh, lume! împodobită și frumoasă în vremuri de
demult,
Cu frumuseţea virtuţilor, ce par azi doar o stranie
amintire
Ce repede ai lăsat în urmă bunătatea fară seamăn,
de nespus
Renunţând cu totul la iubire.
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Oh, lume! întoarce-te o clipă, privește în urma ta,
Nu doar nostalgică şi cu păreri de rău, ce nu își mai
au rostul
Ci cu credinţa că poţi redeveni ce ai fost ieri, că te
mai poţi schimba,
Asta neînsemnând nimic altceva, decât un singur
lucru, adică totul.

Bat clopotele lumii
DAMIAN URECHE
Uzdin, Serbia, 1990
Bat clopotele lumii pe-ntinderile vaste
Din nou ni se anunță o primăvară grea.
Cel răstignit ne cheamă pe rana dintre coaste
Veniți să-luați lumină din suferința Mea!
Veniți să-luați lumina iertării pe-ndelete
Curând, curând luați seama, am să vă judec Eu
Voi, ce-ați lovit în mine și-n cer, cu-atâta sete
Mai sunteți oare vrednici de Bunul Dumnezeu?
Din rănile purtate azi, dau în floare merii
Și bate toaca, bate în aer dureros
Veniți să luați din Mine lumina învierii
Cu moartea contra morții, a înviat Hristos!
Pe fiul castității găsiră să-L condamne
Nu va uita Golgota, pădurile de cruci
Dar numai Tu mărite și preaslăvite Doamne
Poți și pe zbiri pe calea cea bună să-i aduci.
Și toaca,veșnic toaca, păcatele pe toacă,
Se-adună cer din oameni cu cer din Dumnezeu
Deci, adevăr zic vouă, am învățat, chiar dacă,
Pe-o cruce răstignită, mă răstigniți mereu.
Dar Eu din ura voastră mi-am împletit iubirea
Prea multe cruci pe seama grumazului damnat
Iertându-vă potopul de răni și răstignirea
Cu moartea contra morții, Hristos a înviat!

15

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE

ADMITEREA LA CICLUL DE STUDII
UNIVERSITARE, SPECIALIZAREA TEOLOGIE
PASTORALĂ, Anul universitar 2017-2018
NUMĂRUL DE LOCURI: 20 BUGET; 20 TAXĂ
Documente necesare:
Pentru înscrierea la concursul de admitere
la specializarea Teologie Pastorală, candidaţii
vor completa o cerere de înscriere, la care se
vor anexa următoarele acte (depuse într-un
dosar plic):
- două fotografii tip buletin (carte) de
identitate;
- diploma de bacalaureat sau diploma
echivalentă cu aceasta, în original – candidaţii
care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei
şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs
la prima facultate, copie care se autentifică
după original de către secretariatul facultăţii;
- foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;
- certificat de naştere (copie legalizată);
- certificatul de botez;
- recomandarea preotului paroh;
- binecuvântarea arhiereului de care aparţine candidatul;
- scrisoare de intenţie;
- adeverinţă medicală tip (analize de sânge, plămâni, aviz psihiatric şi dovada vaccinărilor)
Calendarul admiterii:
a) Sesiunea întâia:
12.07. – 24.07. – înscriere admitere licenţă + master
24.07. – admitere licenţă Teologie
25.07. – afişare rezultate admitere licenţă + masterat, contestaţii admitere licenţă
26.07. – 27.07. – confirmări admitere licenţă (1)
26.07. – contestaţii admitere masterat
26.07. – 27.07. – confirmări admitere masterat
27.07. – confirmări admitere licenţă (2)
28.07. – rezultate finale admitere licenţă, rezultate finale admitere masterat (după contestaţii)
b) Sesiunea a doua: 09. – 16.09. – înscriere admitere licenţă şi masterat
16.09. (după ora 12.30) – admitere licenţă Teologie, admitere masterat, afişare rezultate licenţă şi masterat
18.09.- contestatţii admitere licenţă şi masterat, confirmări admitere licenţă şi masterat
19.09. – rezultate finale admitere licenţă, rezultate finale admitere masterat (după contestaţii).
Calculul mediei concursului de admitere:
Calculul mediei finale la concursul de admitere 2013 va reuni:
- media examenului de bacalaureat: 40%;
- nota obţinută în urma verificării aptitudinilor muzicale: 10%;
- nota testului grilă la disciplina Dogmatică ortodoxă: 50%.
Atenţie! Calculul mediei finale se va efectua numai la candidaţii care au obţinut minimum nota 5 (cinci) la
testul grilă.
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ACTUALITATEA BISERICEASCĂ
Vizită la parohia Timişoara Freidorf

Duminică 14 mai, în Duminica
samarinencei,
Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei
și Mitropolitul Banatului, a participat,
în biserica cu hramul „Pogorârea
Sfântului Duh” a Parohiei TimișoaraFreidorf, la Sfânta Liturghie oficiată
de un sobor de preoți, condus de
părintele protopop Ioan Bude. După
otpustul Liturghiei, Mitropolitul
Banatului a rostit un cuvânt de
învățătură, în cadrul căruia a explicat
pericopa evanghelică duminicală
de la Sfântul Apostol Ioan. Fiind în
preajma zilei de 15 mai, când se
sărbătorește Ziua Internațională a
Familiei, Înaltpreasfinția Sa a elogiat
familia creștină, acest templu al vieții și sfințeniei, reliefând importanța ei teologică și socială. Vorbind despre
multiplele realități care amenință unitatea și șubrezesc relațiile de familie, Mitropolitul Banatului a evidențiat și rolul
fundamental al familiei, mai ales în momente de cumpănă din societatea românească: în timpul regimului comunist,
precum și în timpul celei mai ample acțiuni de deportare din istoria contemporană a României, deportarea în
Bărăgan. La sfânta slujbă, pe lângă membrii Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan și ai Asociației Foștilor Deținuți
Politici, a fost prezent și un grup al Societății Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara, care a dorit să marcheze
această zi deosebită, prin organizarea unor manifestări menite să sublinieze importanța primordială pe care o are
familia în societate. În semn de apreciere și încurajare, Societatea Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara, cu
binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, a oferit câte o carte, semnată de Chiriarhul eparhiei, tuturor familiilor creștine
ai căror membri au suferit în temnițele comuniste, precum și familiilor care au fost deportate sau care au avut de
suferit în timpul și de pe urma deportării în Bărăgan.

Corala Patriarhiei Române, la catedrala mitropolitană

În Duminica a 7-a după Paști -28 maicând Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe
Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic,
din anul 325, mii de credincioși
timișoreni au participat la Sfânta
Liturghie, oficiată de Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului, împreună cu un
sobor de preoți și diaconi, la catedrala
mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din
Timișoara. Răspunsurile liturgice au
fost date de Corala „Nicolae Lungu” a
Patriarhiei Române, condusă de părintele
Stelian Ionașcu, prezentă în orașul de pe
Bega pentru Festivalul internațional de muzică modernă și contemporană pentru copii și tineret – Vox Mundi,
ce a avut loc în perioada 25-28 Mai. La momentul chinonicului, Corul de Copii al Radiodifuziunii Române din
București, dirijat de tânărul Răzvan Rădos, a interpretat o suită de imnuri religioase, în timpul cărora foarte mulți
credincioși s-au împărtășit cu Sfintele Taine. După otpustul Dumnezeieștii Liturghii, Mitropolitul Banatului a rostit
înaintea credincioșilor un cuvânt de învățătură, referitor la pericopa evanghelică duminicală de la Sfântul Apostol
și Evanghelist Ioan (17, 1-13). La final, cele două coruri prestigioase, prezente în capitala Banatului, au susținut un
program de cântece bisericești, încântând, prin acordurile muzicale, pe toți credincioșii prezenți.
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Hramul de primăvară al mănăstirii Luncanii de Sus

Anul acesta, în duminica
a 6-a după Paști – 21 mai
– Biserica Ortodoxă i-a
cinstit pe Sfinţii Împăraţi
şi întocmai cu Apostolii,
Constantin şi mama sa, Elena.
Cu acest binecuvântat prilej,
Mănăstirea Luncanii de Sus a
îmbrăcat haine de sărbătoare,
cinstindu-și ocrotitorii spirituali. La bucuria obștii
monahale și a numărului
mare de pelerini, veniți
din Timișoara, Lugoj și din
satele aflate în proximitatea
mănăstirii, a luat parte și
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan,
Arhiepiscopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului, care a
săvârșit, în biserica lăcaşului monahal, Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți. În cuvântul de învățătură,
rostit la finalul sinaxei euharistice, Mitropolitul Banatului a explicat pericopa evanghelică duminicală, vorbind despre
puterea taumaturgică a lui Hristos asupra orbului din naștere. În exortația sa, Întâistătătorul Mitropoliei Banatului
a evidențiat faptul că acest orb nu a primit de la Hristos numai lumina ochilor trupești, ci chiar mintea, inima și
voința acestuia au fost luminate, primind astfel în ființa sa, cu anticipație, darurile Luminii Învierii lui Hristos. La
final, Părintele Mitropolit Ioan a conchis că toți aceia care vor asculta cuvintele Evangheliei lui Hristos, vor primi,
ca rod al ascultării necondiționate, vederea lui Dumnezeu.

Praznicul Înălţării Domnului, la Timişoara

De
praznicul
Înălțării
Domnului, joi, 25 mai, la catedrala
mitropolitană
din Timișoara,
Sfânta Liturghie a fost oficiată
de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan,
Mitropolitul Banatului, împreună
cu un sobor de preoți și diaconi,
în prezența miilor de credincioși
timișoreni, precum și a cadrelor
militare din garnizoana Timișoara.
După otpustul Dumnezeieștii
Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a
săvârșit slujba parastasului pentru
toți eroii și martirii neamului căzuți,
de-a lungul vremii, pe câmpurile de
luptă pentru libertatea şi demnitatea
poporului român şi pentru apărarea
credinţei strămoşeşti. La finalul
slujbei, Chiriarhul eparhiei a rostit
un cuvânt de învățătură despre semnificația teologică a praznicului Înălțării Domnului, precum și despre importanța
cinstirii eroilor neamului. În continuare, soborul slujitor, împreună cu toți credincioșii prezenți, s-au deplasat la
Monumentul Crucificării din fața catedralei mitropolitane, unde a avut loc, în prezența oficialităților și a numeroșilor
timișoreni, slujba de pomenire pentru eroii căzuți la datorie pe pământ strămoșesc sau departe de țară. La finalul
slujbei, au avut loc ceremonii militare și depuneri de coroane din partea Mitropoliei Banatului și a autorităților
locale și județene. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea Gărzii de onoare.

18

Învierea

Casă nouă donată de Mitropolie, la Beregsău Mare

La Beregsău Mare, acolo unde
trăiește familia Lupescu, pereții casei
aflată pe Strada 7 din localitate au cedat,
iar familia rămas în imposibilitatea de
a locui. Aflând de la un vecin despre
această situație tragică prin care trece
această familie cu doua fete de grădiniță
și doi băieți minori, Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan a intervenit imediat,
gândindu-se să le ofere un acoperiș
deasupra capului. De la gând la faptă
a fost doar un pas, și în mai puțin de o
săptămână de la aflarea veștii s-a înălțat
o casă cu trei camere și dependințe
pentru această familie. La chemarea
Chiriarhului eparhiei, alți binefăcători
s-au alăturat demersului socialfilantropic al Arhiepiscopiei Timișoarei și au ajutat cu materiale și resurse umane, zidari, electricieni și instalatori.
Urmare a finalizării construcției, în prezența Părintelui Mitropolit Ioan, în ziua de 3 mai, a avut loc sfințirea noii case.
După încheierea momentului sfinţirii, Mitropolitul Banatului a oferit icoana Maicii Domnului Pantanassa și cheile
casei, dorind ca Maica Domnului să fie orotitoarea familiei ce va locui în noua casă. Lupescu Cristian Petru, tată a
patru copii, a mulțumit apoi Înaltpreasfințitului și tuturor miluitorilor săi, pentru că de acum înainte copiii săi, vor
putea să ducă un trai decent și să-și continue cursurile de la grădiniță și de la școala din Beregsău Mare.

Vizite la Mitropolia Banatului

Miercuri 24 mai, Excelenţa Sa domnul Ambasador extraordinar şi
plenipotenţiar al Republicii Belarus în România, Andrei М. Grinkevich
a efectuat o vizită la Mitropolia Banatului, fiind primit de către
Înaltpreasfinţitul Mitropolit Ioan. În cadrul întâlnirii, s-au discutat
aspecte care ţin de relaţiile bilaterale dintre cele două ţări şi popoare
ortodoxe, fiind subliniat rolul pe care acestea îl au la confluenţa dintre
regiuni şi sfere de influenţă, acela de a deveni fiice ale păcii.
Duminică 28 mai, Alteţa Sa Principesa Maria a României a fost

primită de către Înaltpreasfinţitul Mitropolit
Ioan, la reşedinţa mitropolitană. Au fost
discutate aspecte privitoare la Familia Regală
a României, precum şi probleme curente ale
societăţii româneşti.

Învierea

19

Conferinţele preoţeşti de primăvară

Luni, 28 mai, a avut loc prima
conferință preoțească de primăvară,
care a reunit protopopiatele Timișoara I și
Timișoara II din Arhiepiscopia Timișoarei.
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului, conferinţa a fost
prezidată de către Presfințitul Părinte Paisie
Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Timișoarei. Aceasta a început cu slubja de
Te-Deum oficiată în biserica „Nașterea
Maicii Domnului” a parohiei Iosefin de
către preoții parohiei, după care s-a rostit
predica din duminica următoare de către
părintele Eugen Babescu, preot coslujitor
la parohia menționată. Apoi clericii din cele două protopopiate s-au deplasat în sala festivă a parohiei Timișoara
Iosefin, care a fost recent renovată și retehnologizată, prin efortul comun al parohiei Iosefin dar și al parohiilor din
cuprinsul protopopiatelor Timișoara I și Timișoara II, unde s-a prezentat obișnuitul referat dedicat „Anului omagial
al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești”. Referatul „Icoana – mărturie pnevmatică a Cuvântului
Întrupat” a fost susținut de către părintele Mihai Venter de la Parohia Giarmata I din cadrul Protopopiatului Timișoara
II. În partea a doua a conferinței s-au luat în discuție și aspectede natură administrativă, care au avut în vedere
bunul mers al parohiilor, al sarcinilor pe care le au de îndeplinit, atât preoții slujitori, cât și personalul neclerical.
*
Seria conferințelor pastoral-misionare
de primăvară a preoților din Arhiepiscopia
Timișoarei a continuat marți, 30 mai, cu
întrunirea preoților din cadrul protopopiatelor
Lugoj și Făget. Întrunirea a debutat în biserica
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”
a Parohiei Lugoj I, cu oficierea Acatistului
Mântuitorului Iisus Hristos, în prezența
Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul
Banatului. După momentul de rugăciune,
preoții din cadrul celor două protopopiate au
audiat prelegerea intitulată„Iconari bănățeni”,
a prof. dr. Sabina Pârvulescu. În continuare,
preoții Cristian Rujoni (Parohia Tapia) și Ionuț
Bogdan (Parohia Sinersig) au susținut un referat ce se încadrează în tematica „Anului omagial al sfintelor icoane,
al iconarilor și al pictorilor bisericești”.
*
Miercuri, 31 mai, în protopopiatul Sânnicolau Mare a avut loc prima conferinţă preoţească pe anul în curs. După
slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, a urmat predica rostită de către preotul Mihai Herghelegiu de la
parohia Satchinez, închinată Praznicului Pogorârii Sfântului Duh, apoi protopopul locului Marius Podereu, a deschis
lucrările conferinţei precizând că anul 2017 este declarat de către Sfântul Sinod ca an omagial al Sfintelor Icoane,
iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi că anul acesta se împlinesc 1230 de ani de la Sinodul al VII-lea Ecumenic de la
Niceea din anul 787, Sinod care a combătut erezia iconoclastă. În continuare, părintele protopop l-a prezentat pe
delegatului eparhial, părintele consilier social Cristian Pavel, oferindu-i totodată conducerea lucrărilor conferinţei.
Conferinţa cu tema „Despre iconari şi despre importanţa şi folosul Sfintelor icoane în viaţa credincioşilor. Rolul Sfintelor icoane în viaţa bisericească” a fost susţinută de către preotul Ionel Manuel Popescu de la parohia Uihei, după
care au avut locdiscuţii libere pe marginea temei şi predicii susţinute. În partea a doua a conferinţei s-a dezbătut
felul în care personalul neclerical din parohii îşi exercită sarcinile atribuite conform fişei postului. La final părintele
protopop a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru aportul adus la buna desfăşurare a conferinţei, încheiată cu o
rugăciune către Maica Domnului.

20

Învierea

Simpozion naţional de Teologie, la mănăstirea Timişeni

Facultatea de Litere,
Istorie și Teologie din
cadrul
Universităţii
de Vest din Timișoara,
în
colaborare
cu
Arhiepiscopia Timișoarei, a organizat în
perioada 19-20 mai,
la Mănăstirea Timișeni
– Șag, Simpozionul
naţional de Teologie
cu
tema:
„Icoana
vie și iconoclasmul
contemporan: Sfinți și
sfințenie în iconografia
ortodoxă”. Acesta a
debutat în biserica mare
a mănăstirii Timișeni
cu hramul „Tăierea
capului Sfântului Ioan
Botezătorul”, prin oficierea slujbei de Te-Deum de către un sobor de preoți de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
din Timișoara. După momentul de rugăciune, lucrările Simpozionului național de Teologie au fost deschise, în mod
oficial, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, printr-un cuvânt de
deschidere, în care a subliniat faptul că omul este o „antropoicoană”, o icoana vie, creată după „chipul lui Dumnezeu”
și semnată de Însuși Dumnezeu Cel viu. Au urmat audierea prelegerii principale şi parcurgerea celorlalte referate,
trecute pe ordinea de zi a simpozionului.

Expoziţie la Muzeul Satului Bănăţean

Vineri, 12 mai, la
Muzeul Satului Bănățean
din Timişoara s-a vernisat
expoziția
itinerantă
„Tezaur–Episcopia Tulcii”,
la care au fost prezenți
Înaltpreasfințitul Părinte
Ioan, Mitropolitul Banatului,
Preasfințitul
Părinte
Visarion, Episcopul Tulcii,
Preasfinţitul Martin Roos,
episcop
romano-catolic
de Timișoara, oficialități
locale, județene, clerici,
dar și numeroși timișoreni.
Evenimentul s-a desfălurat
în noua sala expozițională,
unde gazda întâlnirii a fost
părintele Dan Radosav,
directorul Muzeului Satului Bănățean, iar curatorii expoziției, Marius Matei, dr. Alexandru Constantin Chituță și
dr Raluca Maria Frîncu, au prezentat această frumoasă expoziție. În cadrul evenimentului, corala bărbătească
„Epifania” din Timișoara, condusă de prof. Nicolae Șincari a susținut un moment muzical, constând din cântece
pascale. Cuvântul de încheiere a aparținut Chiriarhului eparhiei noastre, care a apreciat expoziția și a văzut în acest
demers cultural-duhovnicesc inițiat de Episcopia Tulcii, un bun prilej de comuniune frățească între cele eparhii, a
Timișoarei și a Tulcii, prin care se creează un „curcubeu de binecuvântare” peste Țara Românească.
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Festivalul international „Vox Mundi” la Timişoara

În perioada 25-28 mai, Timișoara
a devenit capitala internațională
a muzicii corale moderne și
contemporane pentru copii și
tineret. Timp de trei zile, în cadrul
Festivalului coral internațional
„Vox Mundi”, în capitala Banatului,
au răsunat glasurile angelice ale
sutelor de copii, care, pe plan
local, au promovat, printre tinerii
iubitori de muzică, cântul coral de
calitate, iar pe plan internațional,
Timișoara și valorile ei culturale
incontestabile. Festivitatea de încheiere a Festivalului coral internațional „Vox Mundi” a fost marcată sâmbătă
27 mai, la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, unde s-a desfășurat Gala Vox Mundi, în cadrul căreia a avut loc un
spectacol-concert al tuturor corurilor invitate, acompaniate de Orchestra de Cameră formată din instrumentiști ai
Operei Naționale Române din Timișoara. La eveniment a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul
Timișoarei și Mitropolitul Banatului. Gala Vox Mundi a cuprins și decernarea premiilor Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România la concursul de creație corală. Câștigătorii desemnați au fost: Vlad Răzvan Baciu (Iași)
– premiul III, Sebastian Andrei Androne (Azuga- Prahova) – premiul II și Andrei Petrache (București) – premiul I.
Festivalul coral internațional de muzică modernă și contemporană pentru copii și tineret Vox Mundi a fost organizat
de Arhiepiscopia Timișoarei și Asociația Culturală Kratima, cu sprijinul Primăriei Timişoarei și al Administrației
Fondului Cultural Național și s-a desfășurat sub egida programului national Cantus Mundi, în parteneriat cu Corul
Național de Cameră Madrigal – Marin Constantin.

Aniversarea corului parohiei Timişoara Mehala

În Duminica a patra după
Învierea Domnului – 7 mai –
Parohia Timișoara-Mehala a
marcat împlinirea a 130 de ani de
existenţă a Corului „Armonia” al
parohiei. Cu acest prilej, în biserica
cu hramul „Înălțarea Domnului”,
a fost săvârșită Sfânta Liturghie
de către un sobor de preoți, în
cadrul căreia, după o frumoasă și
veche tradiție a corurilor din zona
Banatului, s-a binecuvântat noul
steag al corului sărbătorit. După
Dumnezeiasca Liturghie, biserica
parohiei a găzduit cea de-a XVIII-a
ediție a Festivalului coral „Cântecele Învierii”. În cadrul festivalului au susținut recitaluri, specifice perioadei pascale,
șase formații corale: Corul „Osana” al Ligii Tinerilor Creștin Ortodocși Români – Lugoj, Corul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al
Parohiei Ghiroda, Corul „Filocalia” al Colegiului Național Coriolan Brediceanu – Lugoj, Corul „Apostolia” al Parohiei
Timișoara Viile Fabric, Corul Bărbătesc al Parohiei Giroc și Corul „Armonia” al Parohiei Timișoara-Mehala. Moderatorul
acestui eveniment muzical și spiritual a fost părintele Zaharia Pereș, consilier cultural la Arhiepiscopia Timișoarei.

Etapa eparhială a Concursului Naţional de Creaţie „Icoana şi Şcoala mărturisirii”

În cursul lunii mai, a avut loc etapa eparhială a Concursului Naţional de Creaţie Icoana şi Şcoala mărturisirii. Concursul
s-a organizat pe trei secţiuni: literară, artistică şi multimedia. La nivel de parohie/şcoală concursul s-a desfăşurat
până la 20 martie. La începutul lunii aprilie s-a desfăşurat etapa la nivel de protopopiat, la finalul căreia au fost
evaluate şi selectate cele mai bune 3 portofolii din protopopiat. La etapa eparhială s-au calificat portofoliile eleviilor
de la 18 parohii, câte trei portofolii/parohii din cele şase protopopiate. În urma evaluării de către membrii juriului,
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s-a stabilit clasamentul final
la nivelul eparhiei noastre. Pe
locul I s-a clasat eleva Ioana
Vântu de la parohia Timişoara
Blaşcovici, fiind îndrumată
de părintele diacon George
Giurgiu. Concursul s-a adresat
copiilor participanţi la grupele
catehetice din parohiile înscrise
în Programul Naţional „Hristos
împărtăşit copiilor”, preoţilor
coordonatori de grup catehetic,
profesorilor de religie şi tuturor
celor care contribuie la sădirea
Cuvântului lui Dumnezeu în inima copiilor. În perioada 20 – 21 mai 2017, parohia Timişoara Blaşcovici, protopopiatul
Timişoara I, a reprezentat eparhia noastră la evenimentele organizate de Patriarhia Română, cu prilejul hramului
catedralei patriarhiale, când s-a făcut şi premierea câştigătorilor la nivelul eparhiilor.
Locul I: Vântu Ioana de la parohia Timişoara Blaşcovici, îndrumată de diaconul George Giurgiu.
Locul II: Ciupa Ana Maria (Timişoara Blaşcovici), Bega Vanessa (Lic. Pedagogic „Carmen Sylva”), Vântu Andrei
(Ianova), Mandici Iasmina (Fabric).
Locul III: Radu Alexia (Satchinez), Nicorici Ioan (Tomeşti), Vişan David (Sânnicolau Mare), Conţiu Cristina (Colegiul
Naţional C. D. Loga), Otescu Ioana (Belinţ), Covaci Teodora (Temereşti).
Menţiune: Grup catehetic Cebza, Tomescu Ana Maria (Fabric), Anghel Daira (Şandra), Marinescu Anisia (Jena),
Gabor Roberta (Birda), Vodă Carmen (Criciova), Groza Laurenţiu (Jebel) şi Paulescu Teodora (Lic. Teoretic „Traian
Vuia” Făget).

Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Timișoara și-a prăznuit ocrotitorul

Cu prilejul prăznuirii Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe – 23 aprilie – preotul
paroh Cătălin Goia, împreună cu membrii
Consiliului Parohial, au făcut toate
demersurile pentru organizarea slujbelor
de hram în parohie. Astfel, sărbătoarea
a debutat din ajun, în 22 aprilie, cu
slujba Privegherii: Vecernia Mare, Litia,
Utrenia și Ceasul I, a doua zi dimineața
continuându-se cinstirea Sfântului,
prin slujbele ceasurilor III, VI, Acatistul
Mucenicului și Sfânta Liturghie. În seara
aceleași zile s-au cântat slujba ceasului al
IX-lea și Paraclisul Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe. La această pomenire au slujit alături de preotul paroh Cătălin Goia, ieromonahul Nectarie (Mânăstirea
Fârdea), preotul Mihail Piroc de la catedrala mitropolitană și diaconul Laurențiu Bagiu de la parohia Timişoara Mehala.
La strană, răspunsurile au fost date de grupul psaltic Psaltis al Mânăstirii Antim (București), invitat special pentru
această ocazie de către preotul paroh și Consiliul parohial. Biserica mică a parohiei a fost neîncăpătoare la slujbe,
atât în ajun cât și a doua zi participând numeroși credincioși ai parohiei, dar și alți creștini din oraș. Cuvintele de
învățătură, după sfârșitul privegherii din ajun și a doua zi la Sfânta Liturghie, au fost rostite de către ieromonahul
Nectarie, preotul paroh Cătălin mulțumind apoi tuturor celor prezenți și celor ce au ajutat cu organizarea hramului.
Prin osteneala Comitetului Parohial, biserica a fost împodobită frumos cu flori și alte ornamente, icoana Sfântului fiind
pusă spre închinare, îmbrăcată într-un aranjament floral de excepție. De asemenea, tot prin osteneala Comitetului,
s-au împărțit pachete cu alimente și iconițe litografiate cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, atât în ajun, cât și în
ziua prăznuirii. Această sărbătorire a hramului parohial a contribuit la închegarea micii comunități de credincioși,
care se adună regulat pentru slujbe în biserica parohiei, întrucât fiecare credincios și credincioasă a fost implicat
în organizarea acestui hram.
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Înălțarea Domnului în parohia Birda

Joi, 25 mai s-a prăznuit Înălţarea Domnului.
Pentru a marca acest moment, în ajunul
praznicului, în biserica parohiei Birda a fost
oficiată slujba vecerniei unită cu Litia, iar
dimineața a fost săvârșită utrenia, urmată
de Sfânta Liturghie. La prânz, la cele două
monumente din localitate, au fost oficiate
slujbe de pomenire pentru eroii căzuți pentru
libertate, independența și unitatea poporului
român, de către P. C. Părinți Jivoin Maletici de
la Parohia Ortodoxă Sârbă Denta și Valentin
Bugariu, parohul locului. Slujbele au fost
urmate de un program religios-patriotic
realizat de preșcolarii și școlarii de la Grădinița
cu P. N. și Școala Primară din Sângeorge. Au fost prezente oficialități ale comunei Birda: Sorinel Marcu, viceprimarul
Comunei, consilieri locali, angajați ai Primăriei, prof. Sorina Onița, directorul Școlii Gimnaziale Birda, prof. Doru Popa,
titularul catedrei de religie ortodoxă şi numeroşi localnici. Credincioșii au pregătit prinoase, în memoria eroilor
neamului, care au fost împărțite celor prezenți.

Atelier de pictură în parohia Mașloc

În cadrul ,,Săptămânii altfel” între 22-26 mai,
în parohia Mașloc din protopopiatul Timișoara
II, a fost organizat un atelier de pictură. Această
activitate marchează Anul omagial al iconarilor
și al pictorilor bisericești din Patriarhia Română.
Atelierul a fost precedat de o cateheză cu tema:
,,Importanța și semnificația icoanei ca mărturisire
a credinței” susținută de către P. C. Părinte dr. Iliia
Pavlovici-Pătruț în biserica parohială din Mașloc.
Aplicația acestei lecții a reprezentat-o identificarea
picturii din spațiul eclezial. Atelierul de icoane a fost
inițiat și susținut financiar de Parohia Mașloc, prin
părintele paroh, iar coordonator al activității a fost
prof. Laura Dascăl, titularul disciplinei desen de la
Școala Gimnazială din Mașloc. Ca mărturisire a adevărului de credință reprezentat, micii iconari au expus lucrările
realizate, în biserică, unde a fost concepută o mică expoziție pentru credincioșii parohiei.

Ziua Eroilor şi sfinţirea noii capele mortuare la Sânnicolau Mare

În ziua de joi 25 mai, cu ocazia
praznicului Înălţării Domnului şi a Zilei
Eroilor, la Sânnicolau Mare, după Sfânta
Liturghie oficiată la biserica „Naşterea
Maicii Domnului”, a avut loc o ceremonie
de depunere de coroane la monumentul
eroilor din curtea bisericii, precedată
de o slujbă de pomenire a eroilor. Au
fost prezente oficialităţi locale, cadre
militare şi mulţi credincioşi. După această
ceremonie, la cimitirul ortodox român din
cartierul „Capu’ Satului” al localităţii, a avut
loc slujba de sfinţire a noii capele mortuare
ridicată de către Primăria oraşului.
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„Zilele Artei Sacre” la mănăstirea Partoș

„Zilele Artei Sacre” de la Partoș au ajuns la a doua ediție. Evenimentele au debutat duminică, 14 mai, după
încheierea Sfintei Liturghii, cu vernisajul expoziției de artă contemporană, „Valențe ale Sacrului” care a avut loc
la „Casa Regina Elisabeta” unde funcționează biblioteca și colecția muzeală a Mănăstirii. Au participat la această
expoziție, prin lucrări, fie de pictură, fie de sculptură, artiștii: Dana Constantin, Delia Corban, Sorin Drăgoi, Suzana
Fântânaru, Marin Gherasim, Ion Iancuț, Remus Irimescu, Andreea Medar, Mircea Roman, Leon Vreme, Marian Zidaru.
În seara aceleiași zile, în biserica mare a mănăstirii a avut loc și un concert coral de excepție. El a fost susținut de
către corul mixt „Sf. Maxim Mărturisitorul” al Facultății de Teologie din Arad condus de către conf. univ. dr. Mircea
Buta și de către corul parohiei Timișoara Viile Fabric, dirijat de părintele diacon Florin Băran. Cele două formațiuni
corale au fost prezentate numeroasei asistențe de către părintele arhim. Simeon Stana și părintele Marius Sfercoci
de la Centrul Eparhial. Piesele interpretate cu multă dăruire și profesionalism au produs multă bucurie în sufletele
tuturor credincioșilor prezenți.
„Zilele Artei Sacre” de la Partoș
au continuat în seara zilei de vineri,
19 mai, cu un recital de pian susținut
de Alexandra Vizman, care a făcut ca
„Sala Christiana” a Centrului Cultural și
Social al Mănăstirii să devină neîncăpătoare. Originară din Timișoara, unde
a absolvit Colegiul Național de Artă
„Ion Vidu” și Facultatea de Muzică și
Teatru din cadrul Universității de Vest,
Alexandra a participat la nenumărate
concursuri naționale și internaționale,
unde a obținut multe premii, a susținut
numeroase recitaluri solo și de clasă și
a participat la diverse festivaluri, atât
ca pianistă, cât și ca membră în diverse
formații de muzică de cameră. În prezent, studiază la Haute Ecole de Musique de Lausanne, Elveția, la clasa profesorului Pascal Godart.
Un alt eveniment care s-a înscris în calendarul festivalului „Zilele Artei Sacre” și care s-a derulat în perioada 19-21
mai, a fost tabăra de fotografie „Fotopoetica”, coordonată de regizorul Francisc Mraz.
„Zilele Artei Sacre” de la Partoș au continuat marți, 23 mai, la Sala Christiana a Centrului Cultural și Social al
Mănăstirii, cu Simpozionul Național „Sfântul Iosif cel Nou – ocrotitorul Țării Banatului”, ediția a doua, „Icoana ca
mărturisire”. El a fost organizat de către Școala Gimnazială „Anghel Saligny” din Banloc în colaborare cu Inspectoratul
Școlar Județean Timiș, Primăria Banloc, Arhiepiscopia Ortodoxă a Timișoarei, Mănăstirea Partoș. În acest proiect au
fost implicate mai multe unități de învățământ din județul Timiș și din alte părți ale țării care au participat prin cadre
didactice și elevi cu referate, eseuri și lucrări artistice. Evenimentul a debutat cu un cuvânt de bun venit de către:
Arhim. Simeon Stana, exarhul mănăstirilor – Centrul Eparhial Timișoara, Prof. Daniela Buzatu, inspector de specialitate
la disciplina Religie – Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Pr. dr. Marius Florescu – Facultatea de Teologie Timișoara,
Lucian Trifonescu, primarul comunei Banloc,
Ștefan Varga, primarul comunei Livezile,
Marcel Miclău, director executiv Agenția
Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă Timiș, Prof. Claudia Bilanin, director
Școala Gimnazială Banloc, Pr. Ciprian Boșca,
paroh Banloc și Ierom. Varlaam Almăjanu,
starețul Mănăstirii Partoș. A urmat susținerea
referatelor de bază: „Icoana – Fereastră
către Tatăl” - Arhim. Simeon Stana; „Icoana
– Mărturie ortodoxă pentru cei din afara
Bisericii” – Pr. dr. Marius Florescu. Au susținut
în continuare referate: Prof. Mihaela Şora,
Director la Şcoala Gimnazială nr.30 Timişoara;
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Prof. Ioana Lăzău, Director la Lic. Teoretic„Alexandru Mocioni” Ciacova; Prof. & Psih. Augustina Roman, Colegiul Tehnic
Reşiţa / Centrul Special de Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa; Prof. Raluca Covaci, Şcoala Gimnazială „Anghel Saligny”
Banloc. Programul simpozionului a fost împodobit în chip deosebit de frumoasele momente artistice susținute
de către elevii Liceului Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova, ai Liceului Tehnologic Special „Gheorghe Atanasiu”
Timișoara și ai Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny” Banloc. În paralel cu lucrările Simpozionului care au avut loc la
Sala „Christiana”, un număr de peste 40 de elevi implicați în proiect au pictat, sub îndrumare avizată, la Căminul
Cultural din Partoș, icoane pe lemn sau pe sticlă. La finalul zilei toate aceste lucrări au fost evaluate și premiate în
plen de către doamna inspector Daniela Buzatu. Coordonatorii proiectului au fost doamnele profesoare Claudia
Bilanin (director) și Ecaterina Chiu, de la Școala Gimnazială din Banloc.
Sâmbătă, 27 mai, la Sala Christiana, a avut loc reprezentația teatrală „Drumul de întoarcere“. Au fost prezentate,
folosindu-se de texte luate din literatura și lirica lumii, diferite ipostaze ale regăsirii lui Dumnezeu de către om.
Duminică seara, 28 mai, biserica mare a mănăstirii a găzduit, în cadrul „Zilelor Artei Sacre”, grupul psaltic „Sf. Ier.
Nicolae” al Facultății de Teologie din Timișoara. Membrii grupului psaltic au dat răspunsurile la slujba vecerniei, iar
apoi au susținut un program muzical specific.
Festivitatea de încheiere a manifestărilor spirituale și culturale a avut loc cu un concert al unui quartet de coarde,
ce a interpretat lucrarea „Ultimele 7 cuvinte”, de Joseph Haydn. La concertul simfonic au participat reprezentanți
ai autorităților locale, clerici și mulți credincioși veniți din Timișoara și din împrejurimi.

Revista parohială ,,Arhanghelul” de la parohia Birda

A apărut nr. 2 din 2017 al revistei trimestriale de cultură și religie rurală din
Birda. Acest număr debutează cu editorialul: ,,‹‹Arhanghelul›› la 5 ani” iscălit de
redactorul-șef al publicației în p. 1. De interes sunt și rubricile: ,,Cateheza”: ,,Datinile
Sărbătorilor Pascale (II) de pr. dr. Iliia Pavolovici-Pătruț (p. 4); ,,Documentar”:
,,Tiparul și cartea bisericească la români” de pr. Valentin Bugariu (p. 5); ,,Semne”
cu o traducere despre Mănăstirea Sf. Gheorghe după Szentkláray Jenö realizată
de prof. Hilde Germer de la Școala Gimnazială din Birda și ,,Cronica parohială”,
în ultima pagină. O contribuție remarcabilă o reprezintă studiul: ,,In honorem
Magistri G. I. Tohăneanu”, apărut în rubrica ,,Restituiri” (p. 4), semnat de conf.
univ. dr. Mirela Ioana Borchin. ,,Tinere(le) condeie” aduc cititorilor două frumoase
realizări: eseul: ,,Credința – un mijloc prin care dobândim libertatea” de Gabor
Tania și o lucrare în ghips-carton: ,,Mâinile în rugăciune” de Murgea Maria
Alexandra de la Liceul Teoretic din Gătaia.
Revista poate fi consultată pe site-ul: https://www.scribd.com/
document/349731905/Arhanghelul-2-2017

Tinerii din A.S.C.O.R. în vizită la Nevrincea

În ziua praznicului Sfinților Împărați Constantin și Elena, duminică 21 mai, grupul psaltic A.S.C.O.R. Timișoara
a participat la Sfânta Liturghie în parohia „Nașterea Maicii Domnului” din satul Nevrincea, județul Timiș. Tinerii,
îmbrăcați în straie populare,
au dat răspunsurile la Sfânta
Liturghie, slujită de părintele
paroh Petru Voichescu. Grupul
psaltic a fost condus de Loredana
Radu, absolventă a Facultății FEAA,
iar Apostolul a fost citit de Alin
Moga, absolvent al Facultății de
Teologie Ortodoxă din Timișoara.
După Sfânta Liturghie, tinerii
din A.S.C.O.R. au împărțit daruri
copiilor, au dialogat cu părintele
Petru Voichescu și au participat la
activități sportive, alături de copiii
din sat.
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ITINERARIUL PASTORAL AL
ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE MITROPOLIT
IOAN AL BANATULUI

1 mai
- a vizitat şantierul casei noi din parohia Beregsău Mare. A efectuat o vizită pastorală la mănăstirea Românești
şi la parohia Gottlob
2 mai
- a primit pe P.C. Părinte asist. dr. Alin Scridon de la Facultatea de Teologie din Timișoara și pe domnul Ivan
Jinaru, sculptor din Timișoara
- a vizitat şantierul casei noi din parohia Beregsău Mare şi a efectuat o vizită pastorala la parohia Gottlob
3 mai
- a primit pe P.C. Părinte Ionuț Rancea, P.C. Părinte col. Radu Bogdan, însoțit de domnul maior Sorin Homeag, P.C.
Părinte conf. dr. Nicolae Morar de la Facultatea de Teologie din Timișoara, P.C. Părinte Petru Temelie de la parohia
Murani, P.Cuv. Maică Damiana de la mănăstirea Habra, jud. Maramureș, P.C. Părinte Dan Dologa de la parohia Teș,
P.C. Părinte protopop Ioan Prisăcean de la Deta, domnul Marius Munteanu, președintele asociației „Filatelia” din
Timișoara și pe P.C. Părinte Tiberiu Gherasim de la parohia Ferendia
- a predat cheile casei noi din Beregsău Mare, familiei cu patru copii. A vizitat o familie săracă din parohia Gottlob
4 mai
- a primit pe doamna Alexandra Police, studentă la Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara și o delegație
de mineri, care a cerut o mediere cu Guvernul României
- a participat la o conferință la Centrul de Afaceri din Timişoara. A vizitat parohia Sân Mihai – Locve din Serbia
5 mai
- a primit pe P.C. Părinte Daniel Alic de la parohia Timișoara Fabric, pe P.C. Părinte protopop Mircea Szilagyi
de la protopopiatul Timișoara II, pe P.Cuv. Părinte stareț Matei Buliga de la mănăstirea Dobrești, pe P.C. Părinte
pensionar Ioan Drăgan din Timișoara, pe doamna Cecilia Pătrău de la asociația Arens pentru protecția copilului și
pe P.C. Părinte Ioan Roșca de la parohia Șanovița
6 mai
- a efectuat o vizită pastorală în parohia Duboz-Cadăr
7 mai
- a participat la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Temereşti şi a rostit un cuvânt de învăţătură
8 mai
- a primit pe P.C. Părinte Aurel Streinu de la parohia Coștei – Serbia, pe P.C. Părinte Alin Ciutac de la parohia Coștei,
pe P.C. Părinte Teodor Cocan de la parohia Sânandrei Colonie, pe doamna europarlamentar Maria Grapini, pe P.C.
Părinte Cosmin Panțuru de la parohia Timișoara Fabric, pe P.C. Părinte Mihai Botiz de la parohia Buzad, împreună
cu familia și o delegație de credincioși de la parohia Biled
9 mai
- a primit pe domnul prorector Petru Ștefea de la Universitatea de Vest din Timișoara, pe P.Cuv. Maică stareță
Filoteea Nistor de la mănăstirea Luncanii de Sus și pe P.C. Părinte Nichifor Tănase de la parohia Timișoara Elisabetin
- a vizitat parohiile: Dealul Viilor şi „Pogorârea Sfântului Duh” din Lugoj
- a participat, în Parcul Central din Timişoara, la manifestările dedicate Zilei Europei
10 mai
- a primit pe doamna judecător Ileana Florea din Timișoara, pe P.C. Părinți Alin Scridon și Adrian Covan de la
Facultatea de Teologie din Timișoara, pe doamna prof. Aura Danielescu, inspector școlar județean, însoțită de
doamna Florica Chirița, director al Camerei de comerț din Timișoara și de doamna Doina Popa, director Artmedia
din Timișoara, pe P.C. Părinte Marian Borițoni de la parohia Sudriaș, însoțit de doi membri ai Consiliului parohial,
pe P.C. Părinte Tiberiu Benescu de la parohia Peciu Nou, pe P.Cuv. Părinte stareț Varlaam Almăjanu de la mănăstirea
Partoș, pe domnul prof. Nicolae Șincari de la Liceul „Carmen Sylva” din Timișoara și o delegație de la parohia
Pantelimon, jud. Ilfov
11 mai
- a participat la o triplă lansare de carte la filiala din Timișoara a Academiei Române
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- a primit pe P.C. Părinte protopop ucrainean Ilie Albiciuc de la Lugoj, pe P.C. Părinte Corneliu Hrițcu de la parohia
Oravița, jud. Caraș-Severin, pe P.C. Părinte protopop Bujor Păcurar de la Făget, pe P.C. Părinte Maxim Florian de la
parohia Icloda și pe P.C. Părinte Cristian Niculescu de la parohia Timișoara Elisabetin
- a vizitat castelul de la Banloc
12 mai
- a primit pe P.C. Părinte Gheorghe Florea de la parohia Ghilad, pe P.C. Părinte Cristian Babuc de la parohia Seleuș
– Serbia, însoțit de domnul Aurel Streinu de la Coștei și de domnul Ilia Capeț, dirijor de fanfare, tot din Coștei –
Serbia, pe P.C. Părinți Traian Debucean și Dragoș Debucean de la parohia Chișoda, pe P.S. Episcop Visarion al Tulcii
și pe P.C. Părinte Călin Nicolae Tiberiu de la parohia Uivar
- a participat la o conferință la Prefectura Județului Timiş. A participat la o expoziție la Muzeul Satului Bănăţean
- a cercetat lucrările de pictură de la parohia Izvin
14 mai
- a participat la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Freidorf din Timişoara şi a rostit cuvânt de învăţătură
- a efectuat vizite pastorale la parohiile Icloda şi Nițchidorf
15 mai
- a primit pe P.C. Părinte Cristian Miloș de la parohia Timișoara Zona Soarelui, pe P.C. Părinte conf. dr. Nicolae
Morar de la Facultatea de Teologie din Timișoara, pe P.C. Părinte Daniel Alic de la parohia Timișoara Fabric, pe P.C.
Părinte pensionar Teofil Bradea de la Groși, pe domnul Victor Enache de la organizația aromânilor din Dudeștii Noi
și pe doamna Monica Petriț din Timișoara
- a vizitat şantierul mănăstirii Dobreşti
16 mai
- a primit pe domnul prof. Milin Tihomir, director al Colegiului C.D. Loga din Timișoara, însoțit de doamna prof.
Violeta Craina, director adjunct al Colegiului, pe membrii comisiei profesorale din Mitropolia Banatului, pe P.C.
Părinte Lucian Spath de la parohia Pișchia și pe P.C. Părinte Ovidiu Cucec de la parohia Utvin
17 mai
- a primit pe doamna Roxana Atudoroaie din Timișoara, pe P.C. Părinte Gheorghe Moșneguț de la parohia
Timișoara Blașcovici, pe P.C. Părinte col. Radu Bogdan, însoțit de domnul maior Sorin Homeag din Timișoara și pe
P.C. Părinte Irinel Dinu de la parohia Văliug, jud. Caraș-Severin
- a efectuat o vizită la Episcopia ortodoxă română de la Vârşeţ - Serbia
- a vizitat şantierul bisericii noi din parohia Moraviţa
21 mai
- a săvârşit Sfânta Liturghie la mănăstirea Luncanii de Sus şi a rostit un cuvânt de învăţătură
22 mai
- a primit pe P.C. Părinte Vasile Manzur de la parohia Sintești,
- a participat la o conferință la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara
23 mai
- a primit pe P.C. Părinte Florin Dobrei de la Episcopia Devei și Hunedoarei, pe P.C. Părinte Emil Paven de la
parohia Recaș I, pe P.C. Părinți Ioan Văran și Claudiu Roșoiu de la parohia Timișoara Freidorf, pe P.C. Părinte Doru
Melinescu de la parohia Bocșa, jud. Caraș Severin, pe P.Cuv. Părinte stareț Ștefan Mateș de la mănăstirea Petroasa
Mare, pe domnul col. Sorin Munteanu din Timișoara, pe P.C. Părinte conf. dr. Nicolae Morar de la Facultatea de
Litere, Istorie și Teologie, împreună cu doamna decan Dana Percec, pe P.C. Părinte Caius Andrașoni de la parohia
Ghiroda, pe P.C. Părinte Ioan Petraș de la parohia Timișoara Elisabetin și pe domnul Laurențiu Georgescu, director
în Universitatea de Vest din Timișoara
- a vizitat şantierul mănăstirii Dobreşti
25 mai
- a săvârşit Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană din Timişoara și a rostit un cuvânt de învățătură. A săvârșit
slujba parastasului pentru eroii neamului românesc și a participat la un ceremonial religios și militar în fața catedralei
mitropolitane.
28 mai
- a săvârşit Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană din Timişoara. A primit vizita Principesei Maria a României.
A participat la slujba vecerniei la Parohia Seleuș - Serbia
31 mai
- a participat la aniversarea a 75 de ani ai academicianului Ion Păun Otiman, la filiala Academiei Române din
Timişoara. A vizitat şantierul mănăstirii Dobreşti și parohia Lăpușnic.
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