EDITORIAL

NECESITATEA DE A PROTEJA PĂMÂNTUL
Organizaţiile ecologiste şi de protejare a mediului înconjurător şi oamenii de ştiinţă atrag atenţia, tot mai des, că
schimbările climatice sunt cea mai mare ameninţare la adresa pământului şi a umanităţii, în secolul al XXI-lea. În prezent,
spun ele, începem să percepem impactul schimbărilor climatice în multe locuri de pe glob, fie că este vorba de topirea
gheţarilor, de creşterea nivelului oceanelor, de fenomene meteorologice cu efecte catastrofale asupra mediului şi
comunităţilor umane, de inundaţii grave, de mai puţină zăpadă în regiunile nordice sau de mai multă secetă în sud.
Deşi evenimentele singulare nu pot fi o dovadă a schimbărilor climatice grave, evenimentele multiple, observaţiile
făcute în mediul înconjurător şi cele ale oamenilor care trăiesc în apropierea naturii, dovedesc acelaşi lucru. Încălzirea
globală nu se întâmplă de la sine. Este o problemă pe care o creăm noi oamenii. Fiecare bucăţică de cărbune, fiecare litru
de petrol sau gaz pe care noi le ardem, se adaugă la cantitatea de gaze din atmosferă care acoperă planeta sub forma
unei pături tot mai groase, captând căldura, înăbuşind oamenii şi natura. Studiile de specialitate şi rapoartele oamenilor
de ştiinţă arată că schimbările climatice sunt efectul activităţilor umane.
Mediul înconjurător este creaţia lui Dumnezeu pusă nouă la dispoziţie, cununa ce ne este oferită spre stăpânire.
Stăpânirea omului asupra naturii a ajuns din nefericire să fie interpretată ca un drept de viaţă şi de moarte asupra acesteia.
Păduri defrişate, râuri deviate de la cursul lor iniţial, poluarea masivă – consecinţă a utilizării necalculate a tehnologiei –
dar şi alţi factori, au dus în ultimul deceniu la modificări climatice spectaculoase. Şi nici nu e greu de constatat de către
mulţi că „iarna nu mai este iarnă, iar vara nu mai este vară” şi de fapt tindem spre a avea numai două anotimpuri.
Oamenii de ştiinţă au căzut de acord că temperatura medie pe glob a crescut cu aproape 0,6 °C de la începutul
secolului, iar dacă ea va continua să crească vom ajunge să trăim cu adevărat vremuri grele.
De la porunca aflată în debutul cărţii Facerea (9, 28), aceea de a stăpâni pământul, dimpreună cu toate vieţuitoarele
de pe el, omul a ajuns să se considere stăpânul absolut al acestuia, excluzându-L pe Dumnezeu din planurile sale. El ia
necontenit hotărâri, care, de cele mai multe ori conduc la distrugere, în favoarea unor noi şi noi nevoi ale umanităţii.
Poluarea mediului înconjurător aproape că nu mai interesează pe nimeni. Unde se va ajunge? Filmul S.F. „Timpul
viitorului” înfăţişează, la modul paroxist, ultimele„realizări” ale rasei umane. Oameni care zboară cu un fel de motociclete
spaţiale, în timp ce tot oraşul este acoperit de un nor gros de praf şi fum, soarele fiind încontinuu ascuns din cauza poluării
masive. Acţiunea se petrecea undeva în jurul anului 2300 (?!).
Ce pot face Bisericile pentru oprirea unor posibile catastrofe ? Iată textul unei declaraţii comune a reprezentanţilor
mai multor Biserici din Europa: „Reuniţi în spiritul păcii, ne gândim la binele tuturor oamenilor şi la protejarea creaţiei.
În acest moment al istoriei, regretăm că trebuie să constatăm suferinţele cotidiene ale unui mare număr de persoane,
din cauza violenţei, foametei, sărăciei şi bolilor. Suntem, în egală măsură, preocupaţi de consecinţele negative pentru
umanitate şi pentru toată creaţia, care decurg din degradarea câtorva resurse naturale fundamentale ca: apa, aerul şi
pământul, provocate de un progres economic ce nu ţine cont de limitele normale. (…) Dumnezeu doreşte ca omul
să colaboreze cu El, în sensul păstrării nealterate a mediului înconjurător. În vremea de acum, asistăm la o creştere a
conştiinţei ecologice care trebuie încurajată, astfel încât să conducă la iniţiative şi programe concrete. Creştinii şi ceilalţi
aparţinători ai religiilor lumii trebuie să proclame valorile morale şi să-şi educe semenii spre o conştiinţă ecologică,
manifestată prin responsabilitatea faţă de sine însuşi, faţă de alţii şi faţă de creaţie” („L’osservatore romano”, Roma, an
53, nr. 25 (2730), 18 iunie, 2002, Roma, pp. 7-8). Declaraţia comună face parte dintr-o reuniune mai amplă, realizată sub
egida Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
Până la urmă, ecologia nu este doar o modă sau un curent politic, ci o exigenţă etică, un imperativ moral care presează
umanitatea să-şi asume propriile responsabilităţi. Conştiinţa determinată de faptul că am greşit poluând cu ceva cât
de mic natura, trebuie să ne facă să recuperăm greşeala, întrebându-ne ce s-ar întâmpla dacă fiecare om de pe faţa
pământului ar face acelaşi lucru ca şi noi.
Situaţia mediului înconjurător şi protejarea întregii creaţii reprezintă probleme pe care„duhul vremii”le aşează înaintea
Bisericii. Reacţionând cum se cuvine, ea se face împlinitoare a voii lui Dumnezeu, care doreşte restabilirea comuniunii
primare şi a frumuseţii iniţiale.
De aceea, rugăciunea pentru întreaga creaţie trebuie să ne însoţească pretutindeni, nu numai în anumite momente.
Să ne rugăm mai ales pentru neîmplinirea unei profeţii sumbre aparţinând unui fizician german: „Omenirea, fie ea sub
impulsul religiosului, fie nu, va provoca în timp, prin lipsa raţiunii, o adevărată Apocalipsă, mai înainte poate de cea prezisă
de Scriptură. Căci la ce altceva poate duce actuala stare de fapt, dacă nu la distrugerea înceată, dar sigură, a mediului
înconjurător ?” (Ioan Mezincescu, Lumea înconjurătoare, Bucureşti, 1991, p. 17).
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PREOTUL PETRU IANA,
PĂTIMITOR ÎN TEMNIŢELE COMUNISTE
Preot dr. IONEL POPESCU

Slujitorii Bisericii Ortodoxe Române, ierarhi, preoți, ieromonahi și monahi, profesori de Teologie, precum și
studenți teologi, au îndurat grele suferințe în anii grei ai dictaturii comuniste-atee.
Organele represive ale statului comunist au aruncat în groaznicele temnițe ale vremii peste 1800 de clerici, unii
executând până la 15 ani de închisoare, alții fiind deportați în Siberia, iar o parte condamnați la moarte și executați1.
Din rândul preoților de mir arestați, condamnați și aruncați în închisoare a făcut parte și vrednicul preot Petru
Iana, paroh în Curtea, protopopiatul Făget.
Născut la data de 1 octombrie 1903, în localitatea Var (situată lângă Caransebeș), din părinții Petru și Ilca, cojocari
săraci, Petru Iana a frecventat clasele I-VI la Școala primară din localitatea natală, iar pe cele liceale la Caransebeș.
Clasa a IV-a liceală a urmat-o în orașul Kiskunfélgyháza, Ungaria (1918-1919).
După terminarea liceului s-a înscris la Institutul teologic-pedagogic din Caransebeș (1919-1923), unde a obținut
diploma de învățător.
În toamna anului 1923, a devenit student al Institutului teologic din Caransebeș, pe care l-a absolvit în anul 1926,
deținând „Absolutoriul Teologic” cu „eminență”. Potrivit rânduielilor bisericești, a susținut, în același an, examenul
de „cvalificație” (de capacitate preoțească), pe care l-a promovat cu calificativul „distins”2.
La 21 noiembrie 1926, tânărul absolvent de Teologie Petru Iana s-a căsătorit cu Aurora Titel, fiica învățătorului
Romulus Titel din Curtea, care i-a dăruit, apoi, o fiică pe nume Ioana (n. 31 octombrie 1927).
Întrunind, așadar, condițiile prevăzute de regulamentele bisericești în vigoare, a fost numit preot paroh la
Curtea, fiind hirotonit diacon și preot în 26-27 decembrie 1926. Acolo a funcționat fără întrerupere până la data
de 8 septembrie 1950, când a fost arestat.
1 Pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, Uniația în Transilvania în trecut și azi, Ed. Episcopiei Devei și Hunedoarei, Deva, 2017,
p. 80-89.
2 Biografia preotului Petru Iana a fost reconstituită pe baza documentelor aflate în dosarul personal din arhiva Arhiepiscopiei Timișoarei. A se vedea și: Vasile Manea, Preoți ortodocși în închisorile comuniste, Ed. Patmos, ed. a II-a, 2001, p. 130.
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Timp de 24 de ani, preotul paroh Petru Iana a lucrat „cu timp și fără timp” în „ogorul Domnului”, activitatea sa
pastorală, administrativ-gospodărească, școlară și culturală fiind apreciată atât de către credincioși, cât și de Centrele
eparhiale de la Caransebeș și de la Timișoara.
După instalarea în parohie, preotul Iana a depus mari eforturi pentru zidirea frumoasei biserici parohiale. Neavând
fonduri, el a reușit să-și convingă parohienii ca să-i susțină inițiativa și, astfel, lăcașul de cult a fost ridicat din donațiile
lor și cu fonduri de stat, fiind înzestrat, totodată și cu trei clopote mari.
Vrednicul preot paroh Petru Iana nu s-a mulțumit însă numai cu ridicarea bisericii, ci s-a gândit și la nevoia
presantă de a oferi „puilor de români” o locație corespunzătoare pentru studiu. A început, deci, demersurile necesare
construirii unei școli în Curtea, pe care, în calitate de președinte al Comitetului școlar, a reușit să le finalizeze.
Pe plan pastoral și-a concentrat toată atenția asupra propovăduirii dreptei credințe, reușind să convertească la
ortodoxie mai multe familii de baptiști. A luptat totodată împotriva concubinajului foarte răspândit în parohia pe
care o păstorea și, în câțiva ani, a cununat toate perechile de concubini din Curtea, unele aflate la vârsta senectuții.
Datorită acestor remarcabile realizări pastoral-misionare, a fost hirotesit, la 18 iunie 1945, întru „iconom”, cu
dreptul de a purta brâul roșu3, iar din partea autorităților de stat i s-a conferit distincția „Răsplata muncii”. De
asemenea, fiind un preot model, înzestrat cu alese calități morale și intelectuale, a fost ales membru în Adunarea
Eparhială și în Consiliul Eparhial de la Caransebeș, calitate pe care a deținut-o până la desființarea episcopiei, în
anul 1949.
Dedicându-se, cu trup și suflet, misiunii preoțești, nu a agonisit pentru sine și pentru familie bunuri materiale.
Singura sa avere consta din 2 ha de pământ primite de la bunicul soției și o parte din casă. Poate că și din această
cauză soția l-a părăsit, lăsând-o pe fiica lor Ioana în grija tatălui. Lovit atât de crunt, nu s-a pierdut, nu a căzut în
deznădejde și nu s-a recăsătorit, ci a continuat „lupta cea bună”, ca un vrednic ostaș al lui Hristos.
Politică de partid nu a făcut, însă autoritățile comuniste l-au acuzat că este simpatizant al Partidului Liberal,
întrucât pe când liberalii erau la guvernare (1935-1937), el a construit biserica și școala, beneficiind și de fonduri
alocate de la bugetul de stat.
La data de 8 septembrie 1950, de sfânta sărbătoare a Nașterii Maicii Domnului, a fost arestat de slugile regimului
comunist și a fost inclus într-un lot format din 19 inculpați, majoritatea agricultori, intitulat „banda subversivă
înarmată Țona Ion și alții”4. În urma cercetărilor, a interogatoriilor și a minciunilor ce i s-au pus în sarcină, a fost
acuzat că a avut contacte cu organizația subversivă a maiorului Vasile Duma, care l-a vizitat, iar el a mărturisit că
l-a cunoscut.
Tribunalul Militar Timișoara (sentința nr.559/29.03.1951 – extras) l-a condamnat pe preotul Petru Iana, deși
nevinovat, „la 9 (nouă) ani închisoare corecțională și 5 (cinci) ani interdicție corecțională, pentru crima de uneltire
contra ordinei sociale (s.n.), în baza art.209 pct.III. C.P. comb. cu D. 856/1938 art.157 C.P., fiindcă în primăvara
anului 1949 s-a încadrat în organizația subversivă condusă de Duma Vasile, care avea drept scop răsturnarea prin
violență a ordinei democratice din țară și instaurarea unei dictaturi fasciste”5. Fiica sa, Ioana, studentă la Facultatea
de Filologie din Cluj, a fost condamnată, de asemenea, la un an de închisoare, tot pentru infracțiunea de „uneltire
contra ordinei sociale”6
Preotul Iana a fost acuzat că a recomandat membrilor organizației lui Vasile Duma câteva persoane din sat, pe
care se poate conta, că a participat la strângerea de cotizații pentru susținerea respectivei organizații, a redactat
manifeste cu caracter subversiv și, după retragerea unor membri ai organizației în munți, a continuat să țină legătura
cu ei și chiar ar fi trimis conducătorului lor un pistol automat pe care-l avea asupra sa.
Pedeapsa a fost ispășită în penitenciarele de la Timișoara (1951), Aiud (iunie 1951), Lugoj (decembrie 1954),
Gherla (martie 1956), Jilava și Galați (noiembrie 1958)7.
Preotul Petru Iana a fost eliberat din închisoare la data de 5 septembrie 1959 și i s-a fixat domiciliul obligatoriu,
timp de 4 ani, în comuna Viișoara, raionul Slobozia, regiunea București. Tribunalul Militar de Regiune Cluj, cu actul
nr.3605/62/25.12.1963 i-a comunicat că, prin încheierea din 24 decembrie 1963, „a admis contestația la executare
introdusă, bazată pe dispoz. art.433 pct.2, lit.C, C.P. și stabilește interdicție corecțională conf. art.59 comb. cu art.58
asupra punctului 2 și 4 C.P”.

3 Actul oficiului protopopesc Făget nr.645/12 octombrie 1943, semnat de protopopul Iulian Oprișoni.
4 Adrian Nicolae Petcu, Preotul Petru Iana în temnița comunistă, în „ziarullumina.ro”, București, marți, 13 iunie 2017.
5 Doc. nr.218/1951, Arhiva Arhiepiscopiei Timișoarei, dos. personal pr. Petru Iana. Hotărârea a rămas definitivă prin decizia
Nr.3842/7 august 1951, dată de Curtea militară de justiție București, recursul preotului fiind respins.
6 Petcu, op. cit.
7 Ibidem
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După eliberare, i s-a cerut, de urgență, o autobiografie amănunțită, în două exemplare, „descriind amănunțit
împrejurările și motivele care au dus la actul de la 8 septembrie 1950, comportarea Dvs. în cei 9 ani ce au urmat
după aceia.
Printr-o declarație specială veți arăta atitudinea de loialitate, dezaprobând tot ceea ce ați făptuit în timpul
dinainte de 8 septembrie 1950”8.
După stabilirea la Viișoara, Arhiepiscopia Bucureștilor, cu acordul Arhiepiscopiei Timișoarei (actul nr.6120-B/31
octombrie 1959), l-a numit preot pe seama respectivei parohii (cf. actului nr. 23372/30 decembrie 1959), însă i s-a
pus în vedere că nu poate pleca din localitate fără „aprobarea organelor în drept” (actul nr.793/30 noiembrie 1961).
Departamentul Cultelor a aprobat această numire la 16 septembrie 1961 (actul nr.3121/1961).
Odată cu expirarea perioadei de interdicție, la 25 septembrie 1963, prin decizia Ministerului de Interne
nr.156708/13 septembrie 1963, i s-a eliberat buletinul de identitate.
Preot de vocație, cu o experiență pastorală deosebită, Petru Iana și-a împlinit misiunea preoțească și în parohia
Viișoara. Un raport întocmit de protopopul raionului Slobozia, regiunea București, preotul Petru Breteanu, la 21 mai
1963, evidențiază activitatea administrativ-bisericească, cultural-socială și economico-gospodărească a preotului
Iana.
Printre altele, protopopul menționează grija preotului paroh Petru Iana față de biserică și de cele sfinte, răspunsul
cu punctualitate la solicitările credincioșilor, stima acestora față de preot și participarea lor activă la sfintele slujbe.
Parohia avea, în vremea aceea, doar 87 de familii, fapt pentru care preotul își putea asigura salariul din fonduri
proprii numai 6 luni pe an. Prin urmare, viața sa acolo nu a fost tocmai ușoară.
Protopopul subliniază, apoi, modul conștiincios în care preotul Iana își întocmește planurile de predică și
de cateheză, precum și faptul că a reușit să introducă și cântarea omofonă. Bun gospodar, întreține biserica și
gestionează corect veniturile parohiei și nu are debite.
„Închei procesul-verbal – arată protopopul – cu constatarea că această biserică este deservită în mod demn de
laudă de C. Pr. Petru Iana care își înțelege pe deplin chemarea”9.
După atâția ani de suferințe, de umilințe, de privațiuni și de înstrăinare, preotul Petru Iana a revenit în Banatul
natal și, la data de 1 februarie 1964 a fost numit preot paroh la Sălbăgel, raionul Lugoj, regiunea Banat10, fiind
recunoscut de către Departamentul Cultelor (actul nr.2925/1964).
La 1 august 1969, preotului Petru Iana i s-a aprobat transferul de la parohia Sălbăgel la parohia Gavojdia,
protopopiatul Lugoj, unde a activat până la data de 1 octombrie 1977, când i s-a făcut încetarea încadrării prin
pensionare la limită de vârstă. La data de 9 februarie 1993 a trecut la Domnul și a fost înmormântat la Caransebeș.
Preotul Petru Iana și-a înscris, așadar, numele în pomelnicul vrednicilor slujitori ai altarelor care, pentru credința
lor pilduitoare și pentru dragostea lor jertfelnică față de Dumnezeu, de Biserică și de credincioșii încredințați spre
păstorire, au fost aruncați atâția ani, fără nicio vină în întunericul și mizeria închisorilor comuniste. Acolo, însă nu
s-au lepădat de credință, ci cu ajutorul lui Dumnezeu au luptat și au biruit. Cum au reușit acest lucru ne spune
Nicolae Steinhardt, monahul de la Rohia: „Forța morală e aceea care biruie materialitatea, silnicia, violența: mai
abitir ca forța fizică. Dovadă că-i așa am avut cele văzute în pușcărie: au rezistat nu voinicii, nu atleții [...] ci firavii
înzestrați cu tărie morală”11.
Preotul Petru Iana a avut această tărie morală de a înfrunta realitatea cruntă a vieții și de a spune:„... îți mulțumesc,
Doamne, că m-ai făcut om ... Pot îndura, pot răbda. Nu cârtesc, nu mă vait, nu mă dau bătut, mă țin tare, sfidez
Realitatea, o fac de rușine și de ocară, nu degeaba m-ai făcut om”12.
Cinstim și noi acum memoria acestui OM și PREOT, curajos apărător și demn mărturisitor al dreptei credințe,
rugând pe bunul Dumnezeu să așeze sufletul său în ceata tuturor celor care au dobândit sfințenia în spatele gratiilor
din îngrozitoarele închisori comuniste.

8 Document trimis pr. Petru Iana la Viișoara, în 29 octombrie 1963, aflat în dosarul său personal. În octombrie 1963, preotul a dat o declarație prin care a menționat că este loial și supus conducătorilor R.P.R. și tuturor legilor și ordinelor autorităților
de stat, „încadrându-mă întru totul noilor orânduiri democratice”, cf. Ibidem.
9 Arhiva Arhiepiscopiei Timișoarei, dos. personal pr. Petru Iana.
10 Ibidem, doc. nr.1454-B/13 martie 1964.
11 N. Steinhardt, Convorbiri cu Zaharia Sângeorzan și Nicolae Băciuț, Mănăstirea Rohia, Ed. Polirom, 2015, p. 117.
12 Ibidem, p. 145.
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PREZENTăRi DE CARTE

Maria Alexandra Pantea,
Medalioane ale preoţilor şi învăţătorilor
din protopopiatul ortodox român Arad
(1812-1918)

Dr. FLORIN-CORNELIU POPOVICI

Dr. Maria Alexandra Pantea
aparţine generaţiei de tineri istorici
pentru care cercetarea trecutului
neamului se constituie într-o
profesiune de credinţă. Ardeleancă
la origini, născută, crescută şi
trăitoare pe meleaguri arădene,
aceasta conturează un Arad bogat
în istorie, dar mai ales în oameni, cei
care fac istoria. Cartea Medalioane
ale preoţilor şi învăţătorilor din
protopopiatul ortodox român Arad
(1812-1918) Editura Eurostampa,
Timişoara, 2017, 27 pp., lucrare
temeinică, bine închegată, parte a
dizertaţiei de doctorat a autoarei,
are un rol coagulant. Bogatul fond
documentar pe care se sprijină,
materialele cu titlul de inedit
conţinute, multitudinea surselor
de informare, caracterul deschis al
cărţii (Maria Alexandra Pantea nu are
pretenţia de a fi epuizat subiectul),
larga adresabilitate a ei (carte
pentru clerici, dar şi pentru mireni)
sunt parte a unui proiect paideic, cu
tentă popularizatoare care, pe lângă
datoria morală pe care o are faţă
de înaintaşi, îşi propune conturarea
unei acolade istorice generoase, a
cărei deschidere să cuprindă figuri
emblematice de intelectuali –preoţi
şi învăţători- care au marcat destinul
judeţului Arad.
Înainte de a fi un compendiu de
istorie, Medalioane ale preoţilor şi învăţătorilor din protopopiatul ortodox român Arad (1812-1918) e o carte de identitate
care arată cine suntem ca neam, o carte actuală scrisă în contextul unei acute crize culturale şi de credinţă, o
carte vie care nu-şi propune o simplă înşiruire de nume, un inventar, o listă, o statistică rece sau un raport sec, ci
recuperarea unor destine. Cei aproape 100 de ani trecuţi în revistă (1812-1918), cu 84 de medalioane de preoţi şi
105 medalioane de învăţători, au ca protagonişti o serie de oameni de seamă, eroi civilizatori, cu care se mândreşte
Aradul şi, deopotrivă, poporul român.
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Carte necesară, cu un caracter recuperator, restaurator, retrospectiv, Medalioane ale preoţilor şi învăţătorilor din
protopopiatul ortodox român Arad (1812-1918) se constituie într-o galerie de portrete în alb şi în negru, crochiuri în
adevăratul sens al cuvântului, lucru ce o plasează pe autoare în ipostaza de legatar testamentar. Maria Alexandra
Pantea procedează la un act de punere a lucrurilor pe făgaşul lor normal, un act de punere simbolică în posesie. Carte
de tip memento, de tip moştenire culturală, carte a unor identităţi (care, la rându-i, are o identitate clar conturată),
carte cu rol ,,luminător” (în sensul celui prefigurat de epoca Luminilor), carte cu oameni şi despre oameni, carte de
învăţătură, carte cu specific românesc, act de legitimare, atestat de mândrie naţională. Maria Alexandra Pantea dă
dovadă de o nedisimulată vibraţie şi sensibilitate când vorbeşte despre valori morale, de sentiment naţional şi de
noţiunea de patriotism în genere, de respect faţă de înaintaşi (oameni ai ideilor şi ai faptelor), faţă de persoanelereper care punctează eternitatea (la selectarea cărora a stat, între altele, criteriul meritocraţiei, al acelui ,,ceva”
ziditor, plămădit de către aceştia, spre placul lui Dumnezeu, dar şi al oamenilor).
Medalioanele… Mariei Alexandra Pantea ne propun modelul de urmat, excelenţa. Legăturile dintre autoare şi
cei evocaţi sunt legături amarcordiale, nu în sensul amar, al nonîmplinirii şi al nedesăvîrşirii, ci în cel dat de Federico
Fellini în celebrul său film, admirativ-retrospectiv, de pioasă evocare şi de respectuoasă aducere-aminte. Maria
Alexandra Pantea e responsabilă faţă de trecut, prezent şi viitor.
În privinţa protagoniştilor cărţii, preoţi şi dascăli, ambele categorii sociale au o misiune sacră, aceea de a menţine
coagulată comunitatea rurală în jurul valorilor perene naţionale. Animaţi de un crez, iubitori de ţară, cu dragoste de
carte şi de semeni –a se vedea contextul istoric dificil în care aceştia au trăit şi şi-au desfăşurat activitatea-, preoţii şi
dascălii zugrăviţi de autoare sunt oamenii providenţiali. Ordonaţi alfabetic, structuraţi pe două mari capitol-paliere,
unii însoţiţi de fotografii personale, alţii de copii după semnăturile lor olografe (ele însele cu valoare de document),
preoţii şi învăţătorii sunt apostoli ai limbii române şi ai neamului românesc. Propovăduitori ai cuvântului (Logosului
divin şi cuvântul care înalţă şi înnobilează), oameni respectaţi şi respectabili, cu vocaţie de lider, prezenţa acestora
în mijlocul comunităţii e garanţia unui corpus social închegat, puternic.
Rolul preotului şi al învăţătorului într-o ţară eminamente agrară (cum a fost România anilor 1812-1918), trăitori
într-un spaţiu aflat la intersecţia intereselor imperiale, dar şi al veşniciei născute la sat, este acela de desţelenitori
de conştiinţă, de unde şi dificultatea misiunii lor. Pe de-o parte Biserica, pe de alta Şcoala, două instituţii vitale
pentru sănătatea morală şi spirituală a poporului. Preotului şi dascălului îi revin sarcina de a lucra cu omul, de a-l
modela, de a-l face să devină conştient şi responsabil. Ambii, ţinând seama de contextul istoric (ce-şi conţine şi
parfumul de epocă, dar şi nota de romanţios), au competenţe extinse, preotul fiind şi dascăl, iar dascălul, în strânsă
legătură cu biserica, are o formaţie intelectuală polipică, pe ambii îi caracterizează erudiţia, sentimentul patriotic,
ambii sunt oameni de acţiune, implicaţi politic, rezoneuri la destinul ţării.
Parcurgând astfel Medalioanele… Mariei Alexandra Pantea identificăm însuşiri comune preoţilor şi dascălilor
acelor vremuri: întemeietori de şcoli confesionale, de fundaţii caritabile şi de biblioteci săteşti şi parohiale, membrii
activi în asociaţii naţionale promotoare a culturii române, membrii fondatori ai băncilor poporale, întemeietori de
şi colaboratori la gazete, cuprinzători a realităţii vremurilor (graţie lor e înlesnită munca de cercetare, identificare şi
recuperare), responsabili faţă de cuvântul rostit şi scris (aici, un rol major îl ocupă matricolele şcolare şi bisericeşti,
recensămintele, registrele care consemnează natalitatea, fluctutaţiile sociale şi apartenenţa religioasă –de unde
şi specificul local, regional), conservatori ai tradiţiei, dar şi promotori ai modernităţii şi ai emancipării, luptători
împotriva maghiarizării şi asimilării forţate, vajnici apărători ai ortodoxismului etc. Cei mai mulţi preoţi zugraviţi în
Medalioane… nu sunt simpli preoţi de ţară, ci intelectuali rasaţi, cu studii teologice, juridice sau filosofice făcute la
Budapesta, Viena sau Karloviţ, deţinători de înalte funcţii bisericeşti, membrii în consistorii, foarte buni oratori şi
cunoscători ai realităţii sociale, economice şi politice din teritoriu. Preotul şi dascălul sunt vectori de comunicare,
mobilizatori de conştiinţe, modele de umanitate, ambasasdori ai românităţii.. Primul e oficiant, ctitor de lăcaşe de
cult, dar şi pictor de biserici şi de icoane, animator al vieţii artistice, iubitor de carte, promotor al ideii de unitate
naţională, cel de-al doilea predă o gamă diversă de materii (religie, aritmetică, istorie bisericească, igienă, caligrafie,
gramatică, geografie, istorie naţională, citirea, româna, germana, maghiara, sârba, catehismul, cântarea, lucrul de
mână, noţiuni de economie casnică, noţiuni de legumărit ş.a.), e cărturar, intelectual de frunte, politician, autor de
carte, formator şi păstor de suflete. E locul îngemănării fericite dintre altar şi catedră, dintre crezul comun şi lupta
pentru emancipare naţională.
Cei mai mulţi dintre aceştia sunt ,,produsul” Preparandiei Arădene sau al Institutului Teologic din Arad, două
instituţii-pilon. Fiecare caz analizat de Maria Alexandra Pantea, indiferent de anvergura medalionului, este interesant
în parte. Preot sau dascăl (meserie ce presupune har şi dar), e vorba despre aceeaşi formă de activism social, de
implicare activă în destinul comunitar.
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Maria Alexandra Pantea atribuie DOCUMENTULUI un rol crucial. Scoaterea acestuia la lumină şi punerea sa
în valoare e un act de pionierat, cu tentă popularizatoare. Documentul e cel care radiografiază, cel care depune
mărturie, cel care vorbeşte despre fenomenul social, cultural, religios, educaţional, politic, istoric. Autoarea nu face
din persoanele zugrăvite nişte idoli, ci oameni cu vocaţie. Odată cu ei sunt evocate instituţii, fundaţii şi societăţi de
prestigiu, care i-au avut ca întemeietori sau membrii de prim rang: ,,Asociaţia Naţională Arădeană pentru Cultura
Poporului Român” (athanor de cultură şi de spiritualitate românească), ,,Reuniunea Învăţătorilor Arădeni”, ,,Clubul
Naţional Român din Arad”, ,,Asociaţia clerului Andrei Şaguna –secţia Arad”, ,,Astra -Sibiu”, ,,Reuniunea învăţătorilor
români de la şcolile poporale confesionale ortodoxe din protopresbiteratele Arad, Chişineu, Şiria, Sebiş, Ineu, Buteni,
Radna şi Hălmagiu”, ,,Reuniunea învăţătorilor din dreapta Mureşului.”Tot cu valoare de document sunt conscripţiile
şcolare şi conscripţiile învăţătorilor.
Medalioane…, reduse la esenţial, au tendinţa întregitoare, e o carte care prinde la public prin evocarea unor
destine, care transpune în atmosfera epocii de odinioară. Demersul ştiinţific ,,feminin” al Mariei Alexandra Pantea,
o contribuţie laică, se înscrie în linia evocator-recupertoare a cărţilor scrise şi publicate de părintele dr.Pavel Vesa
din Arad. Maria Alexandra Pantea sondează într-o lume apusă, dar paradoxal vie. Cei aproape 100 de ani de
istorie arădeană au la temelie documente, edite şi inedite, din categoria ultimă aparţinând cele puse la dispoziţia
cercetătoarei de către Arhivele Naţionale Arad – Serviciul Judeţean Arad (A.N.S.J. Arad), Arhivele Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române Arad (A.A.O.R) şi B.C.U. Cluj, Secţia de manuscrise şi prezentate ca surse bibliografice: Colecţia
Octavian Lupaş, Fondul Protopopiatului Ortodox Român Arad, Fondul Şedinţele Senatului Şcolar, Fondul Şcoala
Confesională de pe lângă Biserica din Micălaca, Fondul Parohia Ortodoxă Română Arad Centru, Fondul Parohia
Ortodoxă Cicir, Fondul Parohia Ortodoxă Română Pecica, Fondul Inspectoratului Şcolar Arad, Fondul Reuniunea
Învăţătorilor; Fondul acte şcolare, Arhivele Parohiale Şeitin, Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Nădlac; Fondul
Societatea Petru Maior. Un loc aparte îl ocupă preoţii şi dascălii participanţi la Primul Război Mondial sau la Marea
Adunare de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918. Suscită interes şi forodocumentele de la finele cărţii, unele dintre
ele în premieră.
Medalioane ale preoţilor şi învăţătorilor din protopopiatul ortodox român Arad (1812-1918) sunt un important
instrument de lucru pentru cei interesaţi să aprofundeze chestiuni ce ţin de viaţă şcolară şi bisericească din zona
Aradului sau pentru cei ce-şi propun să scrie monografii sau enciclopedii. Majoritatea preoţilor şi învăţătorilor
despre care scrie Maria Alexandra Pantea, voci cu mare impact social ale vremurilor lor, ies din tiparele a ceea ce
ştim sau vedem despre slujitorii bisericii şi dascălii de azi. Astfel, la loc de cinste e imaginea preotului şi dascălului
luptător pentru reîntregire naţională, preotul şi dascălul călăuzit de puternice sentimente patriotice, preotul şi
dascălul cărturar, scriitor, tălmăcitor, erudit.
Şi în cazul învăţătorilor (zugrăviţi în capitolul al doilea al lucrării) se păstrează aceeaşi ordine alfabetică, aceleaşi
fotografii însoţitoare sau copii după semnăturile olografe. Ca şi preoţii din capitolul introductiv, dascălii sunt majoritar
poligloţi, iubitori de carte, cu o formaţie intelectuală de excepţie, construită în ţară sau în străinătate. Dacă în
cazul primilor lipsesc medalioanele dedicate femeilor (din motive de cutumă bisericească, femeii îi este interzisă
hirotonirea şi slujirea la altar), în cazul dascălilor sunt ilustrate şi portrete de dascăl-femei.
Medalioane ale preoţilor şi învăţătorilor din protopopiatul ortodox român Arad (1812-1918) reprezintă un compendiu
de istorie, dar şi breviar de factură ANTROPOLOGICĂ. Morala care se degajă după lecturarea acestei cărţi este una
multiplă: comunităţile au nevoie de lideri; cultul eroilor nu trebuie să lipsească din societate; în ciuda vicisitudinilor
istoriei, neamul românesc şi limba română au ieşit biruitoare; misiunea preotului şi a dascălului (în special în
situaţii istorice de criză), oameni luminaţi, este una de căpătâi. În cazul dascălilor, fiecare medalion conţine date
punctuale, transparente: numele şcolilor unde aceştia au activat, numărul elevilor păstoriţi (pe sexe, apartenenţă
socială şi categorii de vârstă), numărul absolvenţilor, calificativele şi distincţiile obţinute, venitul anual (în florini şi
în coroane), vechimea în învăţământ, recunoaşterea meritelor profesionale. Toate sunt informaţii extrem de utile,
întrucât conturează profilul şcolii româneşti arădene, evoluţia acesteia, momentele ei de criză, problemele de
natură economică, politică şi religioasă cu care s-a confruntat de-a lungul timpului etc. Preoţii şi dascălii cuprinşi în
Medalioane…au preocupări politice şi naţionale, sunt promotori ai învăţământului confesional românesc, manifestă
interes pentru evenimentele de dincolo de Carpaţi, colaborează activ la revistele vremii sau la publicaţii pedagogice
de largă răspândire, au un cult deosebit pentru carte, fac un lobby intens literaturii naţionale, au conexiuni în
mediile noocrate din străinătate, pledează în favoarea modernizării învăţământului autohton, sunt preocupaţi
de conservarea şi de valorificarea folclorului mioritic, promovează istoria naţională, cultivă patriotismul în rândul
tinerilor, sunt apărători ai identităţii naţionale. Prin îmbinare, Medalioanele… devin un colan identitar, o cunună
de lauri in memoriam personalităţilor arădene evocate.
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De ce ești trist popor al Învierii?
Predici la înmormântări și parastase,
de preot Constantin Valer Necula
Prof. ALEXANDRU HRAB
În anul 2015, cu binecuvântarea I.P.S.
Sale Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul
Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a
apărut la editura Agnos din Sibiu, ediția
a II-a a cărții de predici la înmormântări
și parastase De ce ești trist, popor
aL Învierii? (180 pp.), alcătuită de
Părintele conf. dr. Constantin Necula,
de la Facultatea de Teologie „Sf. Andrei
Șaguna” din Sibiu, titularul catedrei de
Omiletică și Catehetică.
Preot, duhovnic, profesor și
îndrumător pentru numeroși studenți,
susținător a numeroase conferințe,
autor a mai multor cărți de predici
și pastorală catehumenală printre
care amintim Ce va da omul în schimb
pentru sufletul său? (Agnos, Sibiu,
2013, 208 pp.), Cântare de biruință
cântând. Predici la duminicile de peste
an («Oastea Domnului», Sibiu, 2012,
458 pp.), Duminici în dar („Cu drag”,
Chișinău, 2013, 284 pp.), Perspective
catehumenale. Tradiție și contextualizare
pastorală. Studii catehumenale și
cateheze pentru ziua de azi (Techno
Media, Sibiu, 2013, 328 pp.), Formare
pentru propovăduire. Studii și articole de
catehetică, pedagogie și omiletică activă
(Techno Media/Astra Museum, Sibiu,
2013, 276 pp.), părintele ne propune
de această dată o carte încurajatoare în
momentele grele, „de cumpănă, deloc
ușoare, uneori epuizante și extrem de
dureroase”, așa cum afirmă însuși autorul, ale nașterii noastre întru veșnicie.
Privită în ansamblul ei, „mica cărțulie” este împărțită în două părți. Prima parte conține un cuvânt introductiv
Gândit la o pastorală decentă a doliului, unde, pe lângă prezentarea unei„excelente analize asupra morții și demnități”
a lui Andrei Pleșu13, părintele își exprimă gândul în legătură cu opera sa: „Nu este o carte model […] Ci doar un
sprijin pentru tinerii preoți în slujirea unor astfel de momente de viață pastorală. O scrisoare de încurajare pentru
familiile care trec prin astfel de momente” (p. 6). Cartea este dorința părintelui „de a construi un apel la o pastorală
de doliu decentă”: „Nu o dată, ci în repetate rânduri am pledat pentru vindecarea de cinism pastoral a slujirii
preoțești. A adânci durerea cu bombe omiletice lacrimogene, a submina Evanghelia, de dragul punerii în valoare a
cunoștințelor de poetică lăcrimoasă, a uita să predici, dar a nu uita să iei iertăciuni, a îngreuna clipa despărțiri prin
12.
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predici interminabile, toate acestea aduc a cinism și neatenție. Cheia păstoririi este discreția, cuvântul limpede,
aerisit de snobisme, liberator de emoție, dar și plin de conținut creștin” (p.6).
Cuvântul introductiv este urmat de o analiza a unor aspecte legate de predica de la înmormântare: „Iar noi
suntem martorii Învierii Lui…” Reflecții, parte reasumate, asupra predicii la înmormântare (pp. 9-20), rânduri care „nu
se vor critice, ci realiste”, în care vedem că ne lipește curajul în abordarea subiectului morții/a vorbirii directe cu
familia aflată în pragul pierderii celui drag. De aceea, „trebuie reformată întreaga pastorală de doliu a parohiei”
(p.10). Și cum poate fi mai bine reformulată, dacă nu prin viziunea curajului Femeilor mironosițe14.
Astfel, preotului îi revine obligația de a fi atent la drama morții. Nu în expresii teatrale „că totul va fi bine”, mai
ales în cazul familiilor bolnavilor aflați în pragul vieții veșnice, ci prin încredințarea că moartea trupească, dincolo
de durere și despărțire, este ușa învierii. Rânduirea unui program de rugăciune (Psaltire, citirea Sfintei Scripturi sau
a Acatistului Învierii) sau alcătuirea unei predici pentru serile de priveghi sunt tot atâtea posibilități ale mângâierii
familiei îndoliate cu Lumina lui Hristos.
Există pericolul„decupării” slujbei înmormântării și a transformării preotului într-un cioclu sau slujbaș de la pompe
funebre, ori, în cel mai rău caz, în taxator. Grija pentru veșminte, ținuta și gesturile preotului, cât și preocuparea
pentru alcătuirea predicii și implicit, pentru formulele de adresare sunt alte aspecte la care suntem chemați să fim cu
luare aminte. „Eliminarea” veșmintelor negre, a formulelor de adresare precum: „jalnici ascultători”, „jalnică, întristată
adunare”, a predicilor lacrimogene și pline de lirism și „iertăciuni”, a picanteriilor legate de decedat, a amănuntelor
penibile asupra bolii și suferințelor adormitului/adormitei, precum și a unor expresii „care fac legătura între sicriu
ca vehicul veșnic” (p. 15) sunt câteva din sfaturile pe care le găsim prezentate în carte pentru că „nu trebuie uitat
că, omiletic vorbind, rostirea noastră se face nu doar dinaintea comunității, ci și dinaintea Dumnezeului Celui Viu.
Să nu-L faci să roșească pentru preoții Săi!” (p. 15).
Nici aspectele legate de cântare (prelungirea cu glas înalt și plângăreț a unor cântări ca Adusu-mi-am aminte…
și de multe ori scurtarea Fericirilor și a Binecuvântărilor Învierii), precum și de rostirea rugăciunilor de dezlegare sau
cele legate de masa de pomenire nu au fost lăsate deoparte: „Sunt convins că și pentru preot, slujirea cu atenție
și căldură sufletească, dar și cu smerenie și respect ajută la cunoașterea mediului și persoanei decedate, cultivă o
familiaritate duhovnicească reală” (p. 17).
O atitudine de respect și de grijă, întocmai cu a preotului, trebuie să fie manifestată și de către echipa pastorală:
cântăreți, paracliser etc.: „Nu poți da semn de încredere în rugăciunea ta mirosind a alcool ori a tutun, nu poți
transmite icoana Învierii fiind însoțit de oameni gâlcevitori ori lipsiți de cultura tăcerii cu simț” (p. 18).
Studiul se încheie cu un fragment despre moarte al Sfântului Grigorie Teologul, în care moartea fizică este
prezentată ca mutarea către adevărata viață15.
Partea a doua a cărții cuprinde un număr de 35 de predici, cuvinte la înmormântare, cuvinte și gânduri la
pomenirea unor persoane apropiate de sufletul părintelui. De exemplu, redăm câteva titluri, precum: Predică la
înmormântarea unui tată, Predică la înmormântarea unei educatoare pensionare, Cuvânt la înmormântarea unui
alcoolic, Cuvânt la înmormântarea unui bolnav de cancer, Cuvânt de pomenire la o tânără liceană etc. Vedem astfel,
o personalizare a predicii, existența unui tipar diferențiat pentru fiecare persoană. Fiecare om este unic în fața lui
Dumnezeu, iar Acesta nu are pe nimeni de pierdut, nici măcar pe alcoolici.
Alături de cele amintite mai sus, găsim și medalioane ale înaintașilor părintelui de la catedră și ale prietenilor săi,
conform îndemnului Sf. Ap. Pavel: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu;
priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13, 7). Astfel, îi citează pe Părintele Iosif Trifa,
întemeietorul mișcării Oastea Domnului, pe Mitropolitul Nestor Vornicescu al Olteniei, pe Părintele Dumitru Călugăr,
pe Părintele Profesor Sebastian Șebu, pe Părintele Arsenie Boca, pe fratele Traian Dorz, pe Părintele Crăciun Opre,
preotul Învierii etc. Aceste evocări scot în evidență și latura istorică a Părintelui conf. dr. Constantin Valer Necula.
O„cărțulie mică”, cum ar descri-o părintele, dar pornită din imensa și încăpătoare inimă a Părintelui Necula. Prieten
al tinerilor, în special, îl vedem de această dată și ca prieten al celor mutați la cele veșnice, deoarece moartea nu
strică prieteniile. La această lucrare este deosebit faptul că la orice înmormântare suntem chemați să propovăduim
Învierea lui Hristos. De aceea și predica de la înmormântare este specială, devenind o forma de catehizare, ce
trebuie privită cu maximă responsabilitate. Cartea devine o chemare și un imbold al preoților, pentru pregătirea
temeinică a acestui tip de omilie, nu prin texte lacrimogene, ci prin evocări de bun simț și personalizate pentru
fiecare adormit/adormită în parte.
Nu în ultimul rând, lucrarea este și o invocare a unor preoți și personalități din istoria Bisericii Ortodoxe Române,
dragi părintelui și cred că prin evocarea lor, dragi nouă tuturor.
14 Este vorba de un fragment dintr-un text omiletic al părintelui apărut în Sibiu 100%, în Duminica Mironosițelor, 2014.
15 Cuvântări, București, 2009, Cuvântarea a XVIII-a, 42, La moartea tatălui său, p. 119-120.
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CASA DE TIP FAMILIAL „DIACONIŢA FEBE”,
LOCUL UNDE COPIII TRĂIESC IUBIREA
ŞI FĂPTUIESC FILANTROPIA
Dr. RĂZVAN EMANUEL FIBIŞAN
Într-o casă din cartierul timișorean Mehala, patru copii au găsit încă din anul 2003, prin grija Bisericii, locul
ideal, unde termenul „acasă” a devenit, în mod propriu, familial. De 14 ani, familia preotului Daniel Sabău este
coordonatorul casei de tip familial „Diaconița Febe”, o casă unde relațiile calde de iubire și afecțiune sunt exemplare
și laudative.
Arhiepiscopia Timișoarei, prin Sectorul social-filantropic și misionar, desfășoară de mai mulți ani activități în
domeniul protecției drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor seropozitive, a sprijinirii
persoanelor vârstnice fără aparținători, a asistenței medicale în familiile cu risc social ridicat, precum și a asistenței
religioase în spitale, în unitățile militare, în penitenciare, case de tip familial, precum si servicii rezidențiale pentru
vârstnici. Datorită complexității problemelor ridicate de situația socio-economică, implicarea acestui sector al
Arhiepiscopiei Timișoarei se realizează, conform standardelor în managementul asistenței sociale, prin programe și
proiecte destinate grupurilor de persoane aflate în dificultate, finanțate din fonduri proprii, comunitare și structurale.
În acest sens, Eparhia Timișoarei, printr-o strânsă colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Timiş, continuă de câțiva ani amplul si importantul program „Lăsaţi copiii să vină la mine”, destinat copiilor
aflaţi în dificultate din zona de Vest a țării. În cadrul acestui program s-au dezvoltat mai multe proiecte pentru
nevoile copiilor abandonaţi, proveniţi din centrele de plasament, a copiilor aflaţi în asistenţă maternală, a copiilor
seropozitivi, a celor cu deficienţe psiho-somatice şi a copiilor săraci.
Un proiect social-filantropic, destinat copiilor proveniți din centrele de plasament
Unul dintre proiecte este și Casa de tip familial „Diaconiţa Febe”, un serviciu social a cărei misiune este de a asigura
accesul copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, creştere, educaţie, de a oferi sprijin emoţional,
consiliere psihologică și duhovnicească, de a-i ajuta în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi de a-i
pregăti în vederea reintegrării sau integrării familiale, comunitare și socio-profesionale.
Din anul 2001 de când a fost înființată, Casa de tip familial „Diaconiţa Febe” a găzduit 12 copii, cărora li s-au
asigurat condiţii de viaţă specifice unei familii, întrucât au fost integraţi, la început în familia preotului Gheorghe
Moșneguțu, iar din 2003 în familia părintelui Daniel Sabău, oameni filantropi, ce le acordă în permanență o grijă și
afecțiune deosebită. În prezent, în familia preotului Sabău există doi beneficiari: Maria (22 ani), care este în anul 3
la Facultatea de Asistență Socială, dorind și pe mai departe să continuie studiile în acest domeniu, pentru a avea
grijă, la rândul ei, de alte persoane nevoiașe și Gregoria (1 an și 6 luni). Alți doi copii, frații Mariei: Ștefania, în vârstă
de 21 de ani s-a căsătorit anul trecut, urmând să aibă un copil, iar Iosif, în vârstă de 19 ani a terminat cursurile de
bucătar, fiind actualmente angajat și pe cont propriu. Bunele rezultate şcolare ale Mariei, precum şi integrarea în
comunitate a celorlalți doi, arată, pe de-o parte, faptul că această casă de tip familial este și oferă o șansă la o viață
mai bună, educație și integrare în societate, iar pe de altă parte, dovedeşte importanța implicării unei familii în
reintegrarea socială a copiilor instituționalizați.
„Familia este ceva vital în dezvoltarea fiecărui om, iar iubirea nu poate fi înlocuită de nimic”
Fără îndoială, familia, acest creuzet de relații, valori și sentimente perene, este mediul fertil unde copilul primește
forța și imboldul principal al dezvoltării sale.
„Viața trăită în centru de plasament cu multe restricții și reguli m-a făcut să realizez că familia este acel mediu
de iubire, la care fiecare copil visează. Nu de puține ori am întâlnit persoane de vârsta mea care mi-au spus că, spre
deosebire de ei, eu sunt binecuvântată de Dumnezeu, pentru că trăiesc într-o familie care are o relație exemplară
de iubire, iar ei chiar dacă au părinți, trăiesc viața fără o îndrumare parentală, fără o relație călduroasă, fiind departe
sufletește de părinți. Așa am realizat că familia este ceva vital în dezvoltarea fiecărui om, iar iubirea nu poate fi
înlocuită de nimic. Mă bucur că Dumnezeu m-a pus în această familie, pentru că am avut multe de învățat, acumulând
iubire și energie pozitivă. Tot ceea ce sunt astăzi, sunt datorită lor”, a spus Maria.
„Acest sistem social crează familii. Chiar dacă se ia copilul de la o anumită vârstă, relația cu el va merge la nesfârșit.
Nu înseamnă că, dacă a încetat o măsură de stat, se încheie și relația cu acel copil. Eu chiar discutam cu ei că este
imposibil să le dau sângele meu, dar, dacă ne iubim, ne dăm spiritul unul altuia în loc de sânge, fiind astfel într-o
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legătură de spirit, de suflet. Încă de la început, ideea mi s-a părut minunată, întrucât în cadrul familiei se creează
relații indestructibile”, a menționat părintele Daniel Sabău.
Încă din primele clipe de existență ale Casei „Diaconița Febe”, familiile preoților Gheorghe Moșneguțu și Daniel
Sabău au reprezentat un prim instrument de reglare al interacțiunilor dintre copii și mediul social. Astfel, familiile
lor au constituit prima școală unde copiii au fost pregătiți pentru viața socială și comunitară.
„În familie se creează modele. Acești copii au crescut în legătură cu Biserica, cu o comunitate creștină activă,
fiind primiți de această comunitate fără prejudecăți. Prin acest mod, pe de-o parte, ei au învățat că Biserica nu
renunță niciodată la cei care sunt vulnerabili și au nevoie de ajutor, iar, pe de altă parte, se crează o nouă și profundă
imagine cu privire la caritate, la felul în care ar trebui să facem milostenie. Membrii familiei noastre, începând de la
a face milostenie și, prin integrarea și trăirea lor (n.r. a copiilor) într-o comunitate religioasă, ne-am pomenit efectiv
că nu am mai făcut milostenie, ci pur și simplu am trait în familie. În felul acesta, niciunul din copii nu s-a simțit
beneficiar, iar noi nu ne-am simțit coordonator de proiect. Pur și simplu s-a desfășurat viața, creându-se un mod
de viață”, a mai relatat părintele Daniel.
Arhiepiscopia Timișoarei se implică permanent în susținerea Casei de tip familial „Diaconia Febe”, oferind ajutor
financiar atât în ceea ce privește decontarea lunară a cheltuielilor de întreținere și a achizițiilor lunare de alimente
și obiecte de uz casnic, cât și la lucrările de renovare şi extindere a locuinței.
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PE FIRUL VREMII... INTERVIURI DIN ARHIVA
REGIZORULUI VICTOR POPA
Adaptare de prof. CRISTINA PETRUȚ
Părinte Galeriu, așa cum
știm, trecem printr-o perioadă
de criză politică, economică, dar
în același timp și o criză morală,
spirituală.
Cuvântul criză vine din
cuvântul grecesc crisis, care
înseamnă judecată, deci să
ne judecăm pe noi înșine, să
ne analizăm pe noi înșine și
încercând să facem acest act,
așa cum îl face creștinul la Taina
Spovedaniei, trebuie să credem
și să mărturisim că redresarea
unei societăți, a unui neam,
implică negreșit și deplin, trei
factori: un factor spiritual, unul
moral și un alt factor socialeconomic. Acestea trei trebuie
să meargă împreună, în unitate.
În definitiv, schimbarea unei
lumi pleacă de la schimbarea
unei mentalități. Dacă noi, cu
darul lui Dumnezeu vom reuși
să schimbăm spiritual, printr-o
credință dreaptă, adevărată,
puternică, o societate, se
cheamă că am realizat un lucru
fundamental. Morala este
expresia practică a credinței,
totdeauna morala se întemeiază
pe o concepție de viață, este o
credință în acțiune. Această
morală pe care noi o simțim în
Sfânta Ortodoxie se întemeiază
pe faptul că binele e creator,
Părintele Constantin Galeriu (1918-2003)
generator de viață, salvator.
Astfel, o asemenea morală, că
binele zidește și conștiința unui sens clar al existenței pe care-l dă Sfânta Biserică, poate restructura o societate,
poate genera un model constructiv, creator. Așa vedem noi o concepție cuprinzătoare privind refacerea noastră ca
societate, ca neam românesc, ca țară, în această zonă a Europei, făcând pași temeinici de integrare europeană, fără
să spunem că intrăm în Europa (noi suntem deja, geografic, în Europa), poporul român este un popor autohton,
deci istoria aici ne-a pomenit, noi nu emigrăm în Europa, suntem europeni prin obârșia noastră, dar astăzi se pune
problema cum realizăm această unitate a Europei și cu ce contribuim noi. Și aș raspunde: cu sfânta noastră credință,
curată, cu spiritualitatea noastră.
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Atenția Bisericii Ortodoxe ar trebui, poate să se îndrepte spre cele două categorii foarte importante ale societății:
spre tineri (în formare) și spre cei în vârstă. Ce credeți că ar trebui făcut?
Biserica trebuie să intre în societate sub aceste două aspecte pe care le-ați evocat, atât cu spiritualitatea ei, cât și
cu prezența ei activă, misionară. În ce privește spiritualitatea ei, noi suntem încredințați că ea răspunde la întreaga
problematică a vieții (Eminescu a numit Biserica Ortodoxă, mama poporului român) și cu puterea ei harică pe care a
infuzat-o în sânul poporului i-a dat unitate, supraviețuire în atâtea vicisitudini ale istoriei, aș zice că i-a dat un crez
deosebit. Orice neam are o unitate fundamentală de sânge și de limbă. Biserica trebuie să transfigureze unitatea
de sânge într-o unitate de duh, spirituală, care este mai profundă. Spre exemplu, în Sfânta Scriptură, Mântuitorul
este în mijlocul mulțimii și cineva Îl vestește de prezența mamei și a fraților Săi. Iar El întreabă: Cine este mama Mea
şi cine sunt frații Mei? Toți cei ce ascultă cuvântul Meu şi fac voia Tatălui Meu. Hristos descoperă, astfel, o altă rudenie,
pe lângă rudenia de sânge, rudenia de duh, care este situată pe o treaptă mai înaltă. Rudenia duhovnicească e
atunci când toți se simt uniți în aceeași credință, gândire, simțire și când toți se raportează la Hristos ca la modelul
perfect, de Dumnezeu adevărat şi om deplin. Biserica trebuie să infuzeze această unitate spirituală în sânul unui
neam. Eram la Canal și mărturisesc, Dumnezeu să mă ierte, fratele meu n-a venit să mă vadă, i-a fost frică, iar
nevastă-mea, acasă, cu patru copii (erau copiii mici, de la doi la şapte ani, cel mai mare), mi-a zis: Cât ai lipsit tu, am
avut atâta ajutor de la oameni! Ei bine, oamenii aceia erau rudenii de duh, de unitate spirituală. Sub acest aspect
samaritean, Biserica trebuie să se implice direct, să împartă bucățica de pâine cu celălalt, pentru că atunci lipsa o
simți altfel. Știu de cineva care era foarte generos, milostiv, disponibil și a întâlnit un cerșetor și n-a avut niciun ban
să-i dea, dar i-a întins mâna și l-a îmbrățișat, iar cerșetorul i-a spus că nimeni nu i-a mai făcut un dar așa de mare.
Dumneavoastră ați avut bunăvoința de a dezvălui un colț din viața dumneavoastră. Puteți da câteva jaloane care
țin de această biografie a dumneavoastră. Auzisem că ați fost și la Canal.
Da, am trecut și pe acolo. Nu-s grozav, nici de lăudat, nici de lepădat. Alții au pătimit mai mult decât mine, nu
fac din asta un act de bravură. Am ajuns acolo că venise o dispoziție a Sinodului să nu mai ținem adunări creștinești
duminică după masă, iar la noi venea şi Oastea Domnului și nu puteam să-i dăm afară pe oameni din biserică. Și
așa am ajuns la Canal, pentru că am nesocotit dispoziția.
Sunt în Biblie multe parabole, răstălmăcite astăzi și folosite în vederea justificării unor acțiuni. Bunăoară, pilda
femeii păcătoase.
Da, în această parabolă fariseii au adus la Mântuitorul o femeie adulteră (potrivit Legii vechi trebuia ucisă prin
lapidare). Prima întrebare ar fi: de ce au adus-o doar pe ea? Doar nu păcătuise singură. Atunci Mântuitorul îi privește
și rostește celebrele cuvinte: Cine n-a păcătuit să arunce primul cu piatra. Propovăduiește iertarea. Privește în jos
şi este singurul moment în care ni se spune că scrie ceva pe nisip și le citește gândurile. O iartă pe femeie și-i cere
să nu mai păcătuiască. Dar totodată în Evanghelie mai este ceva. Ce înseamnă iertarea? Noi puțini știm că iertarea
înseamnă vindecare. Ăsta e înțelesul adânc. E și cazul în care este adus la Mântuitorul acel paralitic, El îl privește cu
iubirea Lui compătimitoare și-i spune: Fiule, iertate-ți sunt păcatele. Fariseii au considerat acest lucru o blasfemie, căci
cine-ți poate ierta păcatele decât numai Dumnezeu? Iar păcatul este întotdeauna numai înaintea lui Dumnezeu,
după cum zice psalmistul: Greșit-am la cer și înaintea Ta. În Scriptură, așadar, iertarea înseamnă vindecare. Și bine
ar fi să ajungem la această conștiință lucidă de a ne mărturisi, în adevăr, păcatele.
Există o anumită saturație acum, privitoare la faptul că la orice eveniment participă și un sobor de preoți.
Bine ar fi să fie și un sobor al ideilor, vorba părintelui Stăniloae. Și bine ar fi să se facă toate fără publicitate, cu
smerenie, că o vorbă din popor zice: Zgomotul face puțin bine, iar binele face puțin zgomot. Ăsta e lucrul binecuvântat
de Dumnezeu. Lucrurile bune şi frumoase trebuie făcute fără poleială, fără străluciri care-ți iau ochii. Mântuitorul
nu binecuvintează împărățiile lumii ăsteia, ci neamurile care au o sacralitate a lor. Orgoliul înseamnă centrarea
existenței pe eul meu, aici e rădăcina păcatului, iar când cineva e ars luciferic de acest păcat, vrea sa fie centrul în
jurul căruia să graviteze sateliți. Omul credincios trebuie să fie de o sobrietate sacră, el are în Hristos plinătatea
revelației și își plinește viața numai în Hristos.
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ACTUALITATEA BISERICEASCĂ
Sinod Mitropolitan la Timişoara

Joi, 22 iunie a.c., la reședința
mitropolitană din Timișoara
a avut loc ședința de lucru a
Sinodului Mitropolitan, la care
au participat: Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, Arhiepiscopul
Timișoarei
și
Mitropolitul
Banatului,
Înaltpreasfințitul
Părinte Timotei, Arhiepiscopul
Aradului, Preasfințitul Părinte
Lucian, Episcopul Caransebeșului
și Preasfințitul Părinte Paisie

Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat următoarele puncte:
- avizarea propunerii Înaltpreasfințitului Părinte Timotei de nominalizare a doi candidați pentru ocuparea
demnității de Episcop-vicar la Arhiepiscopia Aradului. Analizând CV-urile celor propuși și, constatând că întrunesc
condițiile canonice și regulamentare, membrii Sinodului, conform art. 127, alin. 2, lit. b-h din Statutul pentru
organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, au trecut la procedura de vot, în urma căreia doi conferențiari
universitari, doctori în Teologie, au fost propuși Sfântului Sinod în vederea alegerii de Episcop-vicar la Arhiepiscopia
Aradului.
- Sinodul Mitropolitan a aprobat apoi Slujba și Acatistul Sfinților Mucenici Montanus Preotul și Maxima, soția
sa, și a Sfinților Mucenici Donat, Romul, Silvan și Venust, și a hotărât trimiterea lor la Cancelaria Sfântului Sinod.
- Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a propus înființarea Centrului social-cultural și a unui schit pentru
monahii pe lângă conacul de la Banloc, propunere aprobată, de asemenea, de către Sinodul Mitropolitan.
Sinodului Mitropolitan i-au fost supuse spre aprobare programa și bibliografia orientativă pentru obținerea
gradului profesional I în preoție, alcătuite de profesori ai facultăților de Teologie din Timișoara, Arad și Caransebeș.
După ce au fost formulate sugestii, propuneri și observații, s-a hotărât înaintarea acestor documente către Cancelaria
Sfântului Sinod.

Praznicul Cincizecimii, la catedrala mitropolitană

La sărbătoarea Pogorârii
Duhului Sfânt, un număr
impresionant de creștini au
venit la Catedrala mitropolitană
„Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara,
pentru a participa la Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie, oficiată
de Înaltpreasfințitul Părinte
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului, împreună
cu un sobor de preoți și diaconi.
În cadrul Sfintei Liturghii,
Înaltpreasfinția Sa a rostit un
cuvânt de învățătură, referitor
la semnificația pnevmatologică,
ecleziologică și soteriologică
a acestui praznic împărătesc.
Totodată, Mitropolitul Banatului
a vorbit și despre diversitatea unitară a lucrării harismatice a celei de-a treia Persoane a Sfintei Treimi. Potrivit
tipicului Bisericii Ortodoxe, după dumnezeiasca slujbă, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a săvârșit slujba
Vecerniei speciale a Rusaliilor, numită și „Vecernia plecării genunchilor”, în cadrul căreia a citit cele 7 rugăciuni către
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Tronul Preasfintei Treimi, specifice praznicului Cincizecimii. La ieşirea din sfântul locaş, credincioşii prezenţi au luat
la casele lor, drept binecuvântare, ramuri verzi de tei, ca simbol atât al limbilor de foc, cât și al darurilor Sfântului
Duh ce se revarsă permanent și în multe chipuri în Biserică, prin sfintele slujbe.

Chiriarhul eparhiei, în mijlocul celor bolnavi şi nevoiaşi

Joi, 1 iunie, de Ziua Copilului,
Parohia
„Nașterea
Maicii
Domnului”
Timișoara-Iosefin
și Fundația „Preot Ioan Olariu”,
cu sprijinul și binecuvântarea
Înaltpreasfințitului Părinte Ioan,
Arhiepiscopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului, a organizat,
la Clinica Pedriatrie Bega – Clinica
II Pedriatrie, o acțiune filantropică,
venind în sprijinul copiilor aflați
în suferință. Înaltpreasfințitul
Părinte Mitropolit Ioan, împreună
cu părintele paroh Ionel Popescu,
președintele Fundației „Preot
Ioan Olariu”, a vizitat saloanele
clinicii și pe toți copiii (nou-născuți, sugari, preșcolari, școlari), cu diverse stări de morbiditate (neonatologie,
izolator, terapie intensiva, cardiologie, boli respiratorii cronice, boli de nutriție și metabolism, endocrinologie,
nefrologie, gastroenterologie). Părintele Mitropolit a stat de vorbă cu pacienții și cu însoțitorii acestora, după care i-a
binecuvântat, oferindu-le pachete cu fructe și dulciuri. Înaltpreasfinția Sa s-a interesat de problemele întâmpinate
la clinică, purtând discuții atât cu prof. univ. dr. Liviu Laurențiu Pop, șef-secție Clinica II Pediatrie, dar și cu personalul
medical, încredințându-i, totodată, de purtarea sa de grijă permanentă.
*
În ziua de 23 iunie, cu prilejul evenimentului „Fii fair play pe teren și în viață”, organizat de către Inspectoratul de
Poliție Județean Timiș împreună cu Centrul Educativ Buziaș, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei
și Mitropolitul Banatului a fost prezent în mijlocul tinerilor din acest centru. La întâlnire au participat personalități
din lumea sportului, artelor și mass media, alături de oficialități locale și județene. Evenimentul a debutat în sala de
festivități a Centrului Educativ de la Buziaș, unde au luat cuvântul personalitățile invitate, care au prezentat mesaje
de susținere din partea societății pentru tinerii delicvenți. Delicvența juvenilă reprezintă o sursă sigură de probleme
care poate afecta într-un mod negativ și distructiv viața, toate planurile și visele de viitor se pot nărui dacă tinerii
urmează calea delicvenței
juvenile. Dintre cei care au
adresat mesaje de încurajare
tinerilor amintim: artistul plastic
Ștefan Popa Popa’s, realizatorul
TV Dan Negru, precum și alți
invitați. Înaltpreasfințitul Părinte
Mitropolit Ioan a continuat
vizita în Centrul Educativ oferind
îmbrăcăminte și alimente
pentru adolescentele de aici. De
asemenea, Părintele Mitropolit
Ioan a făcut propunerea ca pe
viitor Centrul Educativ de la
Buziaș să beneficieze de mai
multe abonamente ale Ziarului
Lumina, ca factor misionar și
vector pozitiv pentru tinerii din
centru.
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Curs festiv la Facultatea de Teologie

Centrul eparhial din Timișoara
a găzduit joi, 8 iunie, cursul festiv
al celei de-a XX – a promoții a
studenților teologi de la Facultatea
de Litere, Istorie și Teologie
din cadrul Universităţii de Vest
din Timişoara. La eveniment
au participat Înaltpreasfințitul
Părinte Mitropolit Ioan, preoți,
profesori,
reprezentanți
ai
Arhiepiscopiei Timișoarei și ai
universității timișene, precum și
numeroși absolvenți și apropiați
ai acestora. Festivitatea a debutat
cu săvârșirea Sfintei Liturghii la
biserica cu hramul „Învierea Domnului” din incinta reşedinţei mitropolitane. Aceasta a fost oficiată de către un
sobor de preoți, profesori ai facultății. Deschiderea cursului a avut loc în sala de festivităţi a Centrului eparhial, în
prezența Chiriarhului Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, a pr. Zaharia Pereș, consilier cultural al Arhiepiscopiei
Timișoarei, a conf. univ. dr. Cosmin Enache, prorector UVT, a conf. univ. dr. Dana Percec, Decanul Facultăţiii de Litere,
Istorie şi Teologie şi pr. conf. univ. dr. Nicolae Morar, şeful catedrei de Teologie.

Hramuri mănăstireşti

În prima Duminică după Rusalii, numită și a
Tuturor Sfinților, 11 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea
Petroasa Mare, care și-a sărbătorit cel de-al doilea
hram. Chiriarhul a fost întâmpinat de arhim. Simeon
Stana, exarhul mănăstirilor din eparhie și de ierom.
Ștefan Mateș, starețul mănăstirii, obștea monahală,
oficialități locale și de numeroși credincioși români și
ucrainiei. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Părintele
Mitropolit în fruntea unui sobor de preoți și diaconi,
slujitori la mănăstire și de alți preoți invitați din cadrul
Protopopiatului Lugoj. Cuvântul de învățătură a fost
rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan.
*
Mănăstirea Morisena din localitatea Cenad, a îmbrăcat sâmbătă 24 iunie, straie de sărbătoare, cinstindu-și
ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul. Slujbele religioase închinate Înaintemergătorului Domnului
au început în ajun, când a avut loc privegherea de
toată noaptea, fiind oficiată slujba Vecerniei unită
cu Litia şi Utrenia. În ziua sărbătorii, în mijlocul obștii
monahale și a pelerinilor veniți din satele și orașele
aflate în proximitatea mănăstirii, a fost prezent și
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei
și Mitropolitul Banatului. Chiriarhul, împreună cu un
sobor de preoți și diaconi din Mitropolia Banatului,
a săvârșit, în paraclisul de vară al mănăstirii, Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie. La final, Înaltpreasfinția Sa a
rostit un cuvânt de învățătură. Răspunsurile liturgice au
fost date antifonic de către Grupul psaltic „Sfântul Ioan
Damaschin” al studenţilor de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Arad și Corul Parohiei Saravale.
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Prezenţă arhierească la hramul parohiei Timişoara Fratelia

De sărbătoarea Sfinților Apostoli
Petru și Pavel, Parohia Timișoara-Fratelia
și-a sărbătorit hramul. La bucuria
comunității parohiale a luat parte și
Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul,
Episcop-vicar
al
Arhiepiscopul
Timișoarei, care a oficiat slujba de
binecuvântare a lucrărilor interioare,
finalizate de curânt. După slujba de
binecuvântare, Preasfinția Sa a săvârșit,
împreună cu un sobor de preoți și
diaconi, Sfânta și Dumnezeiasca
Liturghie, la finalul căreia a rostit un
cuvânt de învățătură despre viața,
faptele și rolul major al Sfinților Apostoli
Petru și Pavel în opera de răspândire a
creștinismului. La final, părintele paroh
Ioan Bălăngean a mulțumit ierarhului pentru bucuria adusă slujitorilor și credincioșilor parohiei cu prilejul acestei
vizite. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul bizantin „Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și
Teologie din Timișoara, condus de diac. asist. dr. Ion-Alexandru Ardereanu.

Conferință cu clericii, în protopopiatul Deta

Miercuri, 31 mai s-au desfăşurat la Deta,
lucrările Conferinței preoțești de primăvară
în protopopiatul Deta.
Conferința a fost precedată de slujba Te
Deumului în biserica parohială cu hramul
,,Pogorârea Sfântului Duh”din Deta. În cadrul
acesteia au slujit: P . C. Părinți Gheorghe
Florea de la parohia Ghilad, Daniel Groza
de la parohia Petroman și Nicolae Marcel
Moclinda de la parohia Șipet. Cuvântul de
învățătură a fost pregătit și susținut de către
părintele Daniel Groza. Tema acestei predici
a reprezentat-o Pogorârea Sfântului Duh.
Predicatorul a ilustrat locurile scripturistice
care amintesc de trimiterea în lume a
Mângâietorului. Acesta a dat putere în
propovăduirea ulterioară, fiind și moment
propice al convertirii la credința creștină a
iudeilor și păgânilor.
În sala de ședințe a Protopopiatului Deta s-a desfășurat conferința propriu-zisă în prezența și sub conducerea
Preasfințitului Părinte Paisie Lugojanul, episcop-vicar eparhial. În cuvântul de bun-venit Preaonoratul Părinte Ioan
Prisăcean a vorbit despre icoana ortodoxă ca mesaj al Evangheliei, sprijinindu-și aserțiunea pe dovezi scripturistice
și patristice și incursiuni istorice în cultul icoanelor.
Referatul conferinței a fost expus de către părintele Nicolae Marcel Moclinda care a tratat tema: ,,Anul Omagial
al icoanelor, iconarilor și pictorilor bisericești” (20 p.). În cadrul acestuia, conferențiarul a expus istoricul problemei
de la cinstire, la condamnare a icoanelor, folosindu-se de mărturii scripturistice și patristice: Eusebiu de Cezareea,
Sf. Epifanie de Salamina, Sfântul Ioan Damaschin și neopatristice: Părintele Dumitru Stăniloae. Autorul a trecut
icoana de la primele imagini ale lui Dumnezeu prin epoca bizantină și post-bizantină cu principalele realizări și o
înfățișare a școlii de pictură românești.
După susținerea referatului au urmat luările de cuvânt, preoții au apreciat efortul redactării temei. Conferința s-a
dovedit a fi documentată, bine alcătuită în care se îmbină cronologia istorică cu tradiția dogmatică. P. C. Părinți Petru
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Achim de la parohia Banloc și Achim Miloș de la parohia Denta au scos în evidență două momente din realizările
iconografice de la parohie: restaurarea picturii Mănăstirii Săraca, biserică parohială până în 1989 și contribuția
pictorului Ioan Sulea-Gorj la înveșmântarea bisericii parohiale ,,Adormirea Maicii Domnului” din Denta. P. C. Părinte
Iulian Popa de la parohia Colonia Gătaia a vorbit de necesitatea religioasă a prezenței unei icoane în fiecare casă.
Pentru a împlini această necesitate, parohia a organizat un atelier de icoane, iar icoanele realizate aici îmbogățesc
astăzi casele parohienilor.
În partea a doua a întâlnirii s-au discutat probleme administrative întâlnite la parohie. Preasfințitul Episcopvicar Paisie, în încheiere, a îndemnat pe cei prezenți la responsabilitate în slujirea preoțească, pentru a aduce roade
Bisericii și neamului românesc din această parte a țării.

Concurs județean de reviste școlare religioase

În organizarea Școlii Gimnaziale nr.
25 (aplicant), în special a prof. Ana Usca,
s-a desfășurat, sub patronajul Mitropoliei
Banatului și al Inspectoratului Școlar
Județean Timiș, cea de-a XV-a ediție
a Concursului județean de reviste
școlare religioase. Această întrecere a
publicațiilor religioase a fost înscrisă în
Calendarul I.S.J Timiș cu nr. 256.
Obiectivele generale au fost și anul
acesta:
- dezvoltarea creativității în rândul
elevilor;
- posibilitatea de afirmare a talentelor
literare în cadrul școlii și al familiei;
- formarea de atitudini moralreligioase în rândul tinerilor.
Concursul s-a desfășurat anul acesta
în 2 etape distincte: 23 Mai jurizarea revistelor și 6 Iunie premierea acestora în sala festivă a Mitropoliei.
La acest ultim act au fost de față: prof. Daniela Buzatu, inspector de religie; P. C. Părinte Sorin Lungoci, consilier
eparhial, prof. Ana Usca, profesori, elevi, copii de la Școala Gimnazială ,,Antim Ivireanul” din Timișoara.
Au fost premiate 12 reviste religioase și foi volante pe 5 secțiuni:
a). Reviste școlare:
Gimnaziu:
Premiul I: ,,Foaie de suflet” (Școala Gimnazială nr. 25)
Premiul al II-lea ,,Caleidoscop 18” (Școala Gimnazială nr. 18)
Premiul al III-lea: ,,Sfeșnicul” (Școala Gimnazială Mașloc)
Liceu:
Premiul I: ,,Homo religiosus” (Liceul Teoretic ,,Vlad Țepeș”, Timișoara)
Premiul al II-lea: ,,Foaie de suflet – Loga” (Colegiul Național C. D. Loga”)
b). Revistă tipărită în editură:
Premiul I ,,Bucuria Cuvântului” (Școala Gimnazială ,,Antim Ivireanul”)
Premiul al II-lea: ,,Copilul candelă nestinsă” (Școala Gimnazială nr. 27)
c. Foi volante:
Premiul I ,,Lumină pentru suflet” (Liceul Teoretic ,,David Voniga”, Giroc)
d). Reviste parohiale:
Premiul I: ,,Vatră nouă” (Parohia Ortodoxă Giarmata Vii)
Premiul II ,,Arhanghelul” (Parohia Ortodoxă Birda)
e). Secțiune specială:
Premiul I: ,,Revista Olimpiada de Religie ortodoxă (ISJ Timiș)
,,Revista Olimpiada de Religie romano-catolică (ISJ Timiș).
La finalul întâlnirii s-au decernat premiile constând din diplome, cărți, calendare și buzunar și iconițe din partea
organizatorilor.
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Taina Sfântului Maslu la parohia Berecuța

Duminică, 11 iunie a fost oficiată Taina
Sfântului Maslu de obște în biserica cu
hramul ,,Învierea Domnului” din parohia
Berecuța, protopopiatul Deta. La invitația
P. C. Părinte paroh Zoran Milovanov au
slujit: P. On. Păr. Ioan Prisăcean, protopopul
Detei, P. C. Părinți Adam Rugaci, Achim
Miloș (Denta), Călin Negrea (Gătaia), Gornic
Milivoi (Sânmartinul Sârbesc), Iulian Popa
(Colonia Gătaia), Dan Dologa (Teș) și
Valentin Bugariu (Birda). Au fost prezenți
credincioși din parohie din filia Mănăstire,
cât și din parohiile învecinate. Cuvântul
de învățătură ocazional a fost susținut de
Preaonoratul Părinte Protopop care a scos
în evidență importanța Tainei Sf. Maslu
pentru vindecarea de neputințe sufletești
și boli trupești, acum la începutul Postului
Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Hramul bisericii din Nerău

La sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt,
părintele protopop Marius Podereu a fost
prezent în mijlocul credincioşilor din parohia
Nerău, veche de peste 200 de ani, din
protopopiatul Sânnicolau Mare, cu ocazia
sărbătorii hramului bisericii, la invitaţia
preotului paroh Valer Coca. Acatistul Sfintei
Treimi a început la ora 17:00, după care a
urmat înconjurarea bisericii, împreună
cu toţi cei prezenţi şi tăierea colacului de
rugă, apoi părintele protopop a ţinut un
cuvânt de învăţătură despre întemeierea
Bisericii creştine şi Biserica astăzi. La final,
preotul paroh a mulţumit tuturor clericilor
şi credincioşilor prezenţi la sărbătoarea
hramului bisericii.

Vizită ecumenică în Germania

Anul acesta s-au împlinit 500 ani de când călugărul şi teologul catolic, Martin Luther a schimbat radical viaţa religioasă
din Apus, prin reforma religioasă pe care a adus-o în sânul Bisericii din Germania, extinsă în timp şi alte naţiuni creştine.
Acest moment aniversar a determinat ca în perioada 23 – 28 mai a.c., în mai multe oraşe din Germania - Berlin,
Erfurt, Wittemberg, Weimar şi Jena - să aibă loc ample manifestări culturale şi religioase, în cadrul cărora să fie marcată
împlinirea a jumătate de mileniu de reformă. Acţiunile s-au desfăşurat sub diferite teme cum ar fi, „Kirchen Tag am
dem Weg” (Zilele Bisericii pe drum…) sau o expresie preluată din opera Faust al lui Goethe „Nun sag, wie hast Du’s mit
der Religion?” (Spune-mi cum te simţi în legătură cu religia?) , pe marginea cărora s-au organizat conferinţe, întruniri,
dialoguri interconfesionale precum şi servicii religioase, cu participarea mai multor delegaţii atât de mediul politic cât
şi bisericesc din unele ţări.
Având în vedere relaţiile apropiate între cele două oraşe Lugoj – Jena, la evenimentele menţionate a participat o
delegaţie din Lugoj, alcătuită din reprezentanţii cultelor religioase. Astfel din partea Bisericii Ortodoxe au fost invitaţi:
P.On. Ioan Cerbu – protopopul Lugojului, pr. Cristian Cerbu – Parohia Ortodoxă Română „Adormirea Maicii Domnului”;
din partea Bisericii Greco-Catolice – P.On. Angelo Narcis Pop – vicar eparhial; din partea Bisericii Romano – Catolice- P.On.
Mihail Titi Dumitresc; din partea Bisericii Ortodoxe Ucrainene – P.On. Ilie Albiciuc şi pr. Cristian Ardelean; din partea Bisericii
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Reformate – Pastor Gall Zoltan; din
partea Bisericii Evanghelice – pastor
Walter Sinn şi lector Rudolf Trost; din
partea Comunităţii Creştine Baptiste
– pastorul Ionel Tuţac; preşedintele
Counităţii evreieşti, dl. Ivan Bloch.
Au fost vizitate, în cadrul
programului, diferite obiective
de interes bisericesc precum şi
monumente istorice ce au ca rol
evocarea trecutului cu tot ceea
ce ţine de consolidarea vieţii
ecleziale ale oraşului Jena: vechea
mănăstire carmelită, rămăşiţe ale
mănăstirii benedictine – distrusă de
bombardamentele din timpul celui
de-al doilea război mondial, StadtKirche – biserica oraşului ce adăposteşte placa funerară al lui Martin Luther, precum
şi amvonul de pe care noul reformator a propovăduit noile sale opinii religioase către popor.
În ziua de vineri 26 mai, au avut loc trei conferinţe, susţinute de preotul profesor acad. Dr. Vladimir Fiodorov de la
Universitatea din Sankt Petersburg care a vorbit despre semnificaţia împăcării noastre cu Dumnezeu luată ca şi model
de împăcare între creştini şi între toţi oamenii. Preotul conferenţiar a vorbit şi despre situaţia actuală a Bisericii din Rusia:
misiune şi ecumenism; toleranţă sau intoleranţă; fundamentalism sau libertinaj. Riscurile la care Biserica creştină se
expune datorită faptului că de cele mai multe ori nu oferă răspunsuri concrete pentru vremurile în care trăim.
Pe lângă evenimentele din oraşul Jena, membrii delegaţiei au luat parte şi la manifestările religioase din oraşul Weimar
unde de asemenea s-au evocat cei 500 de ani de reformă prin diverse manifestări religioase şi artistice.
Programul a culminat cu ziua de Duminică – 28 mai, când în Lutherstadt - oraşul lui Luther/ Wittemberg a avut loc
slujba religioasă solemnă la care au participat oficiali ai Germaniei şi un număr impresionat de cca. 30.000 creştini, veniţi
din toată lumea (a consemnat pr. Cristian Cerbu).

250 de ani de la strămutarea românilor săcălăzeni, la Torac (1767)

Anul acesta, comunitatea locală din comuna Săcălaz,
a aniversat 250 de ani de la strămutarea românilor
săcălăzeni la Torac, în Banatul sârbesc. Pentru a marca
sărbătorește împlinirea acestui număr de ani, Primăria
Comunei Săcălaz și Asociația Culuturală ,,Armonia” din
localitate, au organizat două zile de prăznuire, cinstire
și bucurie în 3 - 4 iunie a.c. După primirea oaspeților, a
fost organizat un simpozion destinat evenimentului,
premierea Concursului ,,Tinere condeie”, întreceri
sportive, participarea la slujba hramului Bisericii
Ortodoxe din Săcălaz și la ceremonialul tăierii colacului
rugii. A fost dezvelit și sfințit și monumentul destinat
memoriei celor strămutați. La final celei trei ansambluri
corale: ,,Vichentie Bocăluț” din Torac; ,,Armonia” și
,,Săcălăzeana” au oferit frumoase și bogate programe
folclorice. Pentru a marca acest eveniment a fost
editate de organizatori: o broșură destinată istoricului
problemei: ,,250 de ani de la strămutarea românilor
săcălăzeni” (16 p.), un CD cu fotografie mai veche și
de azi din vatra Săcălazului, un pliant de prezentare și
diplome. Pentru reușita manifesării, organizatorii: Gh.
Blejușcă și Șt. Tomoioagă aduc mulțumiri Consiliului
Local, Primăriei, Parohiei ortodoxe cât și celor care au
sprijinit material înfăptuirea sărbătorii.
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Hramul bisericii din Șipet

La Duminica Tuturor
Sfinților, comunitatea
parohială
ortodoxă
din satul Șipet și-a
serbat hramul bisericii
parohiale. Prin grija P. C.
Părinte Marcel Nicolae
Moclinda,
parohul
bisericii a fost pregătit și
anul acesta un program
religios constând din
slujba
privegherii
în
ajun,
compusă
din Vecernie, Litie şi
Utrenie. A slujit şi P. C.
Părinte Ioan Sălvan de la
parohia Folea. Duminică
au fost săvârșite sfințirea
mică a apei, Acatistul
Tuturor Sfinților și Sfânta
Liturghie. După otpustul
sfintei slujbe, a fost slujit
îndătinatul ritual al
binecuvântării și sfințirii colacului, urmat de procesiunea dinafara lăcașului liturgic. La momentul rînduit, părintele
paroh a rostit un bogat cuvânt de învățătură, în care a vorbit credincioșilor prezenți despre însemnătatea hramului
pentru comunitatea parohială, prilej de bucurie și reașezare a tuturor celor plecați în vatra natală.

Pelerinaj de o zi, la Belgrad

În urmă cu mai bine de jumătate de veac, poetul Nichita Stănescu realiza volumul Belgradul în cinci prieteni
(1969). Pe urmele poetului îndrăgostit de orașul scăldat de valurile molcome ale Dunării, mai mulți prieteni din
parohiile: Berecuța, Birda și
Voiteg au plecat sâmbătă,
17 iunie, într-un pelerinaj
religios-cultural în capitala
Serbiei.
Cu
binecuvântarea
Înaltpreasfințitului Părinte
Ioan, mitropolitul Banatului
și la inițiativa P. C. Părinte
Zoran Milovanov, cei 73
de credincioși, protopopul
Detei, Ioan Prisăcean,
profesori de la Școala
Gimnazială din Birda, preoți
din parohiile amintite, din
satul Percosova și Spitalul
de Psihiatrie din Gătaia au
poposit în clipe de rugăciune
și meditație la câteva biserici
reprezentative:
biserica
rusă, biserica Sf. Apostol
și Evanghelist Marcu,
catedrala
patriarhală,
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mănăstirea Ruzica şi biserica Sf. Cuv. Parascheva, catedrala Sfântul Sava și mănăstirea Racovița. Credincioșii au putut
observa, în toate lăcașurile de cult, fapta cea bună a credinței creștine, concretizată în împodobire picturală mai
veche sau mai nouă, dar și cinstire arătată înaintașilor. La intrarea principală a bisericii ,,Sfinții Arhangheli Mihail și
Gavriil”, actuala catedrală patriarhală se găsește mormântul scriitorului iluminist Dositei Obradovici (n. 17 februarie
1742 la Ciacova), iar în alte biserici s-au găsit morminte ale despoților sârbi care au apărat credința ortodoxă.
Credincioșii au intrat și s-au închinat în cea mai veche biserică a orașului, Ruzica (a trandafirilor) ridicată pe un
depozit de praf de pușcă, cu policandre realizate din materiale militare. Tot aici, în vechea cetate Kalemegdan, antica
Singidunum se află și biserica Sf. Cuv. Parascheva. La interveniția țarinei Milița (1335-1405) pe lângă Baiazid, au fost
aduse moaștele Cuvioasei care au rămas aproape un veac aici. Astăzi, părticele din moaștele Cuvioasei Parascheva
se află în biserica Ruzica. Ultimele două centre ecleziastice la care s-au făcut opriri au fost catedrala Sfântul Sava și
mănăstirea Racovița. În prima s-au observat arhitectura și pictura subsolului, lăcașul care adăpostește paraclisul
și vechea biserică, la cel din urmă mormântul patriarhului Pavle al Serbiei (1914-2009).
Alături de biserici, credincioșii au făcut opriri la câteva obiective reprezentative ale orașului: Televiziunea, Radioul,
Teatrul Național, Palatul Patriarhal, Academia Sârbă, biblioteca Academiei, Centrul Cultural, Muzeul Poporului,
librării. Prin centrul orașului se poate ajunge la Fortăreața Kalemegdan de unde s-a observat locul unde râul Sava
se varsă în Dunăre, ,,drumul fără pulbere” cum spunea un scriitor român. Aici în ruinele cetății turcești sunt expuse
arme folosite în războaiele de apărare purtate de poporul sârb de-a lungul vremii. Tot aici a fost văzută fântâna lui
Sokollu Mehmet Pașa din veacul al XVI-lea. De aici, pe faleza Dunării, s-a ajuns la autocare spre reîntoarcerea în patrie.
Participanţii au fost marcați de hărnicia credincioșilor sârbi, de monumentalele biserici, de grija acestora pentru
conservarea trecutului, locul în care trecutul și prezentul își dau mâna spre cinstea localnicilor. Peste tot s-a simțit
frățietatea dintre cele două popoare: sârb și român. Voievozi români cum au fost Radu I Basarab și Sfântul Constantin
Brâncoveanu au ctitorit și susținut prin danii divese bastioane ale credinței ortodoxe.

Activităţi în parohia Comloşu Mare

În parohia ortodoxă română Comloşu Mare au avut loc, în cursul lunii iunie a.c. mai multe activităţi:
La Praznicul Sfintei Treimi, ca în fiecare an, s-a organizat ziua corului. Astfel, după Sfânta Litughie s-a săvârşit
slujba parastasului pentru toţi slujitorii bisericii: preoţi, corişti, cântăreţi sau îngrjitori ai bisericii din Comloşu Mare
şi din Lunga. La acest moment deosebit au participat părintele Cezar Călin Cojocaru –parohul bisericii din Comloşu
Mare, părintele Nicolae Bagiu- slujitor la biserica ,,Înalţarea Domnului” din Lunga şi părintele Alexandru Ciovârnache
- paroh al bisericii din Tomnatic, iar răspunsurile au fost date de către corul condus de teologul Gheorghe Covaciu.
După acest moment înălţător, părintele paroh a arătat importanţa aducerii aminte a tuturor celor care au făcut
parte din corul bisericii, de-a lungul timpului. Acest moment s-a încheiat cu o agapă frăţească pentru toţi coriştii.
Tot în această perioadă, părintele Cezar Călin Cojocaru a organizat un pelerinaj la mănăstirea Timişeni cu copiii
care au participat
la
activitaţile
catehetice
din
parohie. Copiii au
intrat cu sfială în
sfânta mănăstire,
unde
au
fost
întâmpinaţi
de
către maica stareţă
monahia stavroforă
Casiana Şimon, care
le-a vorbit despre
istoria mănăstirii,
iar părintele Nicolae
Fiţ le-a adresat
un cuvânt de
învăţătură.
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Vecernia plecării genunchilor, în parohiile Șipet și Folea

și comuniune au fost prezenţi mai mulți credincioși din cele două parohii.

În ziua prăznuirii Pogorârii
Sfântului Duh, duminică 4
iunie, după oficierea Utreniei și
a Sfintei Liturghii, în bisericile
ortodoxe din Șipet și Folea, P.
C. Părinți Ioan Sălvan și Marcel
Nicolae Moclinda însoțiți de
credincioși, în procesiune cu
prapori și icoane, s-au oprit
în curtea conacului Beniczky,
unde au oficiat Vecernia plecării
genunchilor, urmată de sfințirea
holdelor. Cu acest prilej, a fost
adresat un cuvânt de învățătură
cu tema: ,,Persoana Sfântului
Duh” de către părintele Marcel
Moclinda, unde s-a scos în
evidență faptul că pogorârea
Duhului este ,,mișcarea lui
Dumnezeu în lume”. La acest
moment special de rugăciune

Activităţi ale A.S.C.O.R. Timişoara

Liga Studenților din
Iași ... aș zice totuși „Elita”
Studenților din Iași.
Oamenii aceștia chiar
se străduiesc să fie ca și
modelele pe care le-au
întâlnit față către față,
ori i-au întâlnit în mod
indirect prin mărturisirea
pe care alții au dat-o față
de ei, sau chiar din cărțile
sau însemnările lăsate de
aceștia.
Mai mult decât atât,
cei luați drept model sunt
oameni deveniți persoane
în duhul lui Hristos și,
odată deveniți persoane, ei
(modelele) au capacitatea
și puterea (acestea fiind
date ca dar de Dumnzeu) să le împărtășească și altora duhul lui Hristos, ba chiar să-l imprime și în cei care vin cu
dăruire către oameni care prin har sunt într-o stare înaltă de rugăciune lăuntrică.
În mod concret, modelele de care am amintit sunt sfinți ai închisorilor care s-au desăvârșit în primul rând prin
mila lui Dumnezeu dar au arătat și au dat dovadă de o dăruire incredibilă.
S-au lăsat cu totul în mâinile Domnului, s-au golit de propria putere și au considerat-o nimicnicie înaintea
iubirii și gingășiei Duhului Sfânt care mângâie inimile tuturor celor care se golesc de eul propriu și în același timp
își omoară trupul printr-o asceză cruntă făcută pentru a-și supune patimile și pentru a-și distrige nădejdea în
propriile puteri, astfel reușind să înțeleagă în duh, slava Domnului.
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Deci, este demn de urmat exemplul studenților de la Liga din Iași care, la rândul lor, se străduiesc să fie următori
sfinților din închisorile comuniste (Robert-Mădălin Mitran, președinte A.S.C.O.R. Timișoara).
*
În perioada 29 aprilie - 1 mai am avut bucuria de a participa la un schimb de experiență cu studenți de la
A.S.C.O.R. Suceava și Liga Studenților de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Cu acest prilej ne-am împărtășit gânduri, trăiri, dorințe, bucurii. d’ale studenției. Dar mai cu seamă, prin
intermediul acestui schimb de experiență am avut prilejul de a fi pusă în situația de a sta față în față cu condiția
mea de student și membru A.S.C.O.R. în fața problemelor și a situației actuale în societate și în Biserică.
După ce am ascultat mărturiile prietenilor de la Liga Studenților din Iași, am rămas „mută de uimire” la auzul
întâmplărilor prin care le-a fost dat să treacă dar, mai cu seamă, la felul în care au luptat și luptă în continuare pentru
drepturile studenților, pentru credință și pentru neamul românesc. Nu credeam că mai există asemenea studenți
azi - eu, personal, nu am mai întâlnit astfel de oameni până acum - care știu să își păstreze verticalitatea în orice
situație, care Îl mărturisesc cu adevărat pe Hristos și care nu se feresc de nimic, înfruntând cu bărbăție tot ce le
stă împotrivă. Pe deasupra, sunt studenți care constituie elita Universității - sunt conștiincioși și devotați studiului
care le formează un caracter puternic, întreținut de modelele Sfinților mărturisitori din temnițele comuniste, pe
urma cărora pășesc și asta se concretizează în situațiile din care au ieșit învingători cu ajutorul lui Dumnezeu și mai
ales în duhul care se simte și pe care ni l-au transmis; duhul cu care se identifică sufletul luptător pentru Hristos.
Prilejul de a mă întâlni cu acești tineri studenți a fost o mare bucurie; mi-au stârnit puternice sentimente de
admirație și respect pentru ceea ce fac ei, sentimente de frățietate care mi-au dat curaj și mi-au șoptit înlăuntrul
meu: „Voi nu sunteți singuri.”
În lâncezeala lumii de azi și în tăcerea morbidă care împânzește societatea cu toate instituțiile ei, o mână de
tineri au curajul să lupte împotriva nedreptății și a intereselor meschine propagate în și prin sistemele de conducere.
Asemenea lor, să ne învrednicească Dumnezeu să fim cu toții mărturisitori ai dreptei credințe, ca unii care ne
cunoaștem trecutul și neamul din care ne-a adus la viață Dumnezeu; ca unii care cunoaștem cum au rezistat în
această lume mărturisitorii Adevărului; o lume în care „Vreme trece, vreme vine,/ Toate-s vechi și nouă toate;/ Ce e
rău și ce e bine,/ Tu te-ntreabă și socoate”, așa cum adevărat spunea poetul Mihai Eminescu (Alina-Cornelia Balaj,
consilier relații externe A.S.C.O.R. Timișoara).
*
Grupul
psaltic
A.S.C.O.R. Timișoara a
poposit Duminică, 18
iunie, în parohia cu
hramul „Sfinții Apostoli
Petru și Pavel” din
zona Timișoara-Plopi.
Îmbrăcați în straie
tradiționale, tinerii au
dat
răspunsurile
la strană, în cadrul
Sfintei
Liturghii
slujită de preotul
paroh Zaharia Pereș
și părintele diacon
Valentin
Benchea.
După Sfânta Liturghie,
tinerii au împărțit
alimente unor familii
nevoiașe din parohie,
acțiune desfășurată
prin
intermediul
departamentului de
filantropie al asociației.
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Preotul pensionar VOICU-HORAȚIU IUGA,
a trecut la cele veșnice
Protopop MIRCEA SZILAGYI
Părintele Horațiu Iuga a văzut lumina zilei în familia preotului Laurențiu Iuga din localitatea Măgulicea, județul
Arad, fiind cel mai mic între cei patru frați pe care i-a avut. S-a născut într-o familie creștinească în care tradiția
slujirii preoțești se transmitea din tată în fiu, împreună cu tradițiile și obiceiurile strămoșești cum ar fi cinstea,
corectitudinea, simțul datoriei și al dreptății.
După finalizarea școlii elementare și gimnaziale s-a înscris la Liceul Avram Iancu din Brad, după finalizarea
căruia, în 1948, a îmbrățișat studiile teologice de la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, studii pe care
le-a finalizat în anul 1952.
În urma încheierii studiilor teologice a fost hirotonit întru preoție și numit paroh pe seama parohiei Ștei din
eparhia Oradiei (fostul oraș Dr. Petru Groza, în vremurile de atunci). Aici, părintele Horațiu a păstorit timp de mai
bine de 16 de ani, vestind cuvântul Evangheliei și slujind Biserica în vremuri grele pentru țară, când comunismul
stalinist lupta împotriva credinței din sufletele oamenilor iar slujitorii Bisericii erau marginalizați, umiliți și persecutați.
Cu toate acestea părintele Horațiu Iuga nu s-a descurajat, ci cu multă râvnă a luptat pentru întărirea parohiei. A
reparat și întreținut biserica parohială, îngrijindu-se ca niciun credincios să nu fie lipsit de asistența religioasă care
întărea inimile creștinilor în acele vremuri apăsătoare. Mai mult, prin strădania și grija lui, a construit din temelie
o biserică nouă în filia Hârșești, a înzestrat-o cu cele necesare slujirii liturgice și a păstrat-o deschisă la dispoziția
credincioșilor.
Spiritul de dreptate și corectitudine al părintelui Horațiu Iuga nu a rămas nepăsător la nedreptățile grave ale
vremii iar atitudinea sa i-a adus din partea regimului comunist arestarea în 12 decembrie 1968 și o condamnare
de 7 ani la temniță grea, pentru „crimă de uneltire contra orânduirii socialiste” și pentru „înaltă trădare” – acuze
inventate de o orânduire politică ce nu tolera oamenii verticali. A urmat aproape un an de suferință în închisorile
din Oradea, Aiud și Văcărești.
După un an de temniță a intentat recurs și cu ajutorul lui Dumnezeu a scăpat din închisoare, revenind la slujirea
sfântului altar în parohia Pecica din Arhiepiscopia Aradului, unde s-a remarcat, din nou, printr-o slujire plină de zel
și printr-o activitate adminstrativă susținută, reparând exteriorul bisericii parohiale și îngrijind celelelate proprietăți
ale parohiei. După 8 ani de slujire la Pecica s-a transferat în parohia Miniș unde a s-a ocupat de întreținerea și buna
chivernisire a parohiei precum și de sufletele credincioșilor și de păstorirea lor.
După pensionarea sa din 1999 de la Miniș s-a mutat în Timișoara, dorind să fie aproape de cei trei copii cu care
Dumnezeu i-a binecuvântat viața. A slujit la mai multe parohii din oraș, ajutând preoții la sfintele slujbe și fiind
aproape de fiii săi duhovnicești pentru care s-a rugat și pe care i-a spovedit. În ultimii ani ai vieții s-a atașat de
biserica parohiei Timișoara – Cetate din Piața 700 unde slujea și se ruga în fiecare duminică și sărbătoare.
Dumnezeu l-a binecuvântat cu o viață lungă în care a apucat să vadă căderea regimului comunist care a adus
atâta suferință peste țară dar și în viața lui proprie. Viața i-a fost luminată de cei trei copii ai săi pe care i-a crescut
și educat.
Pentru activitatea sa administrativă, dar și pentru activitatea sa misionară și învățătorească a fost distins cu
rangul de iconom-stavrofor. Slujirea preoțească de peste jumătate de veac i-a fost caracterizată de râvnă, atât în
plan misionar cât și în plan adminstrativ, de abnegație și devotament pentru credincioși și pentru familia proprie.
Merită să subliniem aici spiritul său de dreptate și corectitudine care l-a împins să ia apărarea celor oropsiți, să
înfrunte cu mult curaj nedreptățile vremii, plătind cu libertatea lui pentru atitudinea sa dârză și verticală. A slujit
din dragoste pentru oameni, dragoste care l-a împins întotdeauna să respingă nedreptatea și să se bucure de
adevăr (I Corinteni 13, 6)!
Trupul neînsuflețit al părintelui Horațiu a fost depus în biserica parohiei Timișoara – Cetate din Piața 700,
protopopiatul Timișoara I, iar prohodirea a avut loc miercuri, 28 iunie a.c., în cimitirul de pe strada Rusu Șirianu
din Timișoara.
Veșnică să îi fie pomenirea, iar amintirea lui să fie din neam în neam!
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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 întâi:
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. 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 2017 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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ITINERARIUL PASTORAL AL
ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE MITROPOLIT
IOAN AL BANATULUI

1 iunie
- a vizitat Clinica II Pediatrie din Timișoara și a oferit daruri copiilor bolnavi de aici
2 iunie
- a efectuat o vizită la Arhiepiscopia Aradului. A vizitat șantierul bisericii din Jimbolia. A dus alimente unei familii
nevoiașe din localitatea Gottlob
4 iunie
- a săvârșit Sfânta Liturghie și vecernia praznicului Cincizecimii, la catedrala mitropolitană și a rostit un cuvânt
de învățătură
- a efectuat o vizită în Episcopia Daciei Felix – Serbia
5 iunie
- a participat la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Buziaș I, a rostit cuvânt de învățătură, apoi a participat la
procesiunea de Rusalii, sfințind holdele, la hotarul orașului
6 iunie
- a primit pe P.C. Părinte Daniel Alic de la parohia Timișoara Fabric, pe C. Diacon Ion Alexandru Ardereanu de
la Facultatea de Teologie, pe domnul Gheorghe Clitan din Timișoara, pe P.C. Părinte asist. dr. Adrian Covan de la
Facultatea de Teologie din Timișoara, pe P.C. Părinte Marius Șonea de la parohia Giroc, însoțit de domnul primar
Iosif Toma și de membri ai Consiliului parohial
7 iunie
- a efectuat o vizită la Patriarhia Română din București
8 iunie
- participă la cursul festiv al absolvenților Facultății de Teologie din Timișoara
9 iunie
- a primit pe P.C. Părinte pensionar Iacob Bupte din Arad și pe domnul Nicolae Monea din Pecica, însoțit de soție
11 iunie
- a săvârșit Sfânta Liturghie la mănăstirea Petroasa Mare și a rostit cuvânt de învățătură
12 iunie
- a primit pe Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei al Aradului, pe domnul comisar șef Sorin Munteanu din
Timișoara, pe domnii Petru Mirciov și Cornelia Fiat de la Asociația foștilor deportați în Bărăgan, filiala Timișoara, pe
P.C. Părinte protopop Ioan Cerbu de la Lugoj, P.C. Părinte Boris Tasici de la Reșița, pe P.C. Părinte Ștefan Mareniuc
de la parohia Stamora Română și o delegație de parlamentari etnici germani din Europa, cu origini în România,
însoțită de teologul Radu Preda
13 iunie
- a primit pe P.C. Părinte Cristian Niculescu de la parohia Timișoara Elisabetin, pe P.C. Părinte Caius Andrașoni de
la parohia Ghiroda, pe P.C. Părinte protopop Bujor Păcurar de la Făget, pe P.Cuv. Maică stareță Filoteea Nistor de la
Luncanii de Sus, pe domnul rector Marilen Pirtea de la Universitatea de Vest din Timișoara, pe domnul comisar șef
Sorin Munteanu din Timișoara și pe P.C. Părinte Gheorghe Itineanț de la parohia Timișoara Zona Dacia
14 iunie
- a primit pe P.C. Părinte Ioan Pintea de la Bistrița, județul Bistrița Năsăud
- a participat la festivitatea de premiere a olimpicilor din județul Timiș, la sediul Filarmonicii Banatul din Timișoara
15 iunie
- a primit pe absolventul de Teologie Daniel Sântion, împreună cu soția și pe P.C. Părinte Nicolae Lupșescu de
la parohia Beregsău Mic
16 iunie
- a primit pe P.C. Părinte Dan Oancea de la Penitenciarul Timișoara, pe doamna Mirela Ignătescu din Graz – Austria, pe domnul prof. Constantin Mutașcu din Timișoara și pe domnul director Coriolan Gârboni, de la Filarmonica
Banatul din Timișoara
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17 iunie
- a săvârșit în parcul Justiției din Timișoara, parastasul pentru foștii deportați în Bărăgan și a rostit un cuvânt
de învățătură
18 iunie
- a participat la Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană și a rostit un cuvânt de învățătură
19 iunie
- a primit pe P.C. Părinte Ștefan Goanță de la parohia Remetea Mare, pe doamna decan prof. Violeta Zonte de la
Facultatea de Muzică din Timișoara, pe domnii Sorin Hristea și Alina Mereuță de la Paniova, însoțiți de P.C. Părinte
Tiberiu Brestovicean și pe P.C. Părinte lect. dr. Vasile Itineanț de la Facultatea de Teologie din Timișoara
- a vizitat santierul bisericii din parohia Peciu Nou
- a efectuat vizite pastorale la parohiile: Mâtnicu Mic, Drăgsinești și Coșteiu de Sus
20 iunie
- a primit pe domnul general (r) Ioan Băla din Timișoara, pe P.C. Părinte pensionar Eleodor Ardelean, împreună cu
soția, pe domnul Dan Liuț, directorul Casei de cultură din Bocșa, pe domnul Dan Negru, realizator de emisiuni TV, pe
domnul col. Nicolae Boia, șeful I.P.J Timiș, pe P.C. Părinte Nicolae Lupșescu de la parohia Beregsău Mic, pe domnul
Gheorghe Vâlcu, pictor bisericesc din Satu Mare și pe P.C. Părinte Irinel Dinu de la parohia Văliug, jud. Caraș-Severin
21 iunie
- a primit pe doamna prof. Luminița Cosmescu din Timișoara, împreună cu doamna directoare Florica Chiriță
de la Camera de comerț și industrie din Timișoara
22 iunie
- a prezidat Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, la reședința mitropolitană din Timișoara
23 iunie
- a vizitat Centrul Educativ din Buziaș
- a primit pe P.C. Părinte asist. dr. Alin Scridon de la Facultatea de Teologie, împreună cu soția și pe domnul
comisar șef Sorin Munteanu din Timișoara
24 iunie
- a săvârșit Sfânta Liturghie la mănăstirea Morisena și a rostit cuvânt de învățătură
25 iunie
- a participat la Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană și a sfințit drapelul național
- a cercetat lucrările de la biserica nouă din parohia Timișoara Ciarda Roșie și a efectuat o vizită pastorală la
parohia Buziaș I
26 iunie
- a primit pe P.C. Părinte Viorel Covaci de la parohia Timișoara Zona Soarelui, pe domnul comandant Nicolae
Slev de la Jandarmeria județului Timiș, pe domnul Mihai Vișină din Timișoara, pe P.C. Părinte Petru Itineanțu de la
parohia Glimboca, județul Caraș-Severin, pe P.C. Părinte Petru Temelie de la parohia Murani și pe domnul Dorel
Ianc de la Oradea
- a vizitat șantierul bisericii din parohia Liebling
27 iunie
- a primit pe domnul maior Sorin Homeag din Timișoara, pe maestrul Silviu Oravitzan din Timișoara, pe absolventul de Teologie Alin Moga, împreună cu viitoarea soție și pe domnul Florin Voichescu, director general adjunct
la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiș
- a efectuat o vizită pastorală la parohia Jamu Mare
28 iunie
- a primit pe P.C. Părinte Eugen Murgu de la parohia Timișoara Zona Soarelui, pe P.C. Părinte Damian Griguța de
la parohia Gherman, pe P.C. Părinte Iulian Matiș de la parohia Cerneteaz, pe C. Diacon Daniel Gherga de la catedrala
mitropolitană, pe domnul Virgil Moraru, pictor bisericesc din Iași, pe doamna Laura Scărlătescu, directoarea Direcției
județene de sănătate Timiș, pe P.C. Părinte protopop Mircea Szilagyi din Timișoara, pe absolventul de Teologie
Adrian Lungu din Timișoara, împreună cu viitoarea soție, pe P.C. Părinte Traian Birăescu de la parohia Lugoj-Dealul
Viilor și pe P.C. Părinte Marius Șonea de la parohia Giroc
29 iunie
- a participat la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Lovrin și a rostit cuvânt de învățătură
- a efectuat o vizită pastorală la parohia Sinersig
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