PURTAREA DE GRIJĂ A MITROPOLITULUI
NICOLAE CORNEANU PENTRU
FOȘTII DEȚINUȚI POLITICi
Preot dr. IONEL POPESCU
În
cei 52 de ani de
arhipăstorire a preoţilor, a
monahilor şi a credincioşilor
din Arhiepiscopia Timişoarei şi
Caransebeşului cu cele două
judeţe bănăţene – Timiş şi CaraşSeverin (acesta din urmă redat
Episcopiei Caransebeşului, în
anul 1994, prin purtarea de
grijă a Înaltului nostru ierarh)
– arhiepiscopul şi mitropolitul
Nicolae a desfăşurat o
pilduitoare activitate pastoralmisionară, culturală, ştiinţifică,
ecumenică şi filantropică, care
aşteaptă încă să fie investigată,
analizată şi pusă în valoare.
Orientat
către
vocaţia
sacerdotală prin modelul tatălui
său, preotul Liviu Corneanu
de la Caransebeş, decedat de
tânăr şi influenţat de viaţa
unchiului său, cunoscutul
teolog, publicist, om de cultură
şi politician Cornel Corneanu
(fost secretar al episcopului
Miron Cristea, vicepreşedinte al
Camerei Deputaţilor şi membru
în toate forurile de conducere
ale Bisericii), tânărul Nicolae
Corneanu a făcut studii strălucite
de Teologie la Bucureşti, unde
şi-a dezvoltat vocaţia pentru
patristică, filozofie şi limbi
clasice aşa încât, la vârsta de
numai 26 de ani, susţinea deja
teza de doctorat în Teologie.
Pentru început activează ca profesor la Academia Teologică din Caransebeş, ca secretar eparhial şi consilier
cultural la Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului, din nou ca profesor la Seminarul teologic din Caransebeş,
conferenţiar universitar la Institutul teologic din Sibiu, de unde a fost ales Episcop al Aradului (15 decembrie 1960)
și Mitropolit al Banatului, instalarea sa având loc la 4 martie 1962.
Privind acum retrospectiv spre începuturile activităţii teologice, ştiinţifice şi de cercetare a mitropolitului cărturar Nicolae Corneanu, membru al Uniunii Scriitorilor şi membru de onoare al Academiei Române, ne încearcă
un justificat sentiment de uimire în faţa operei pe care a lăsat-o generaţiilor actuale şi celor ce vin după noi şi care
este întru câtva cunoscută, mai ales specialiştilor.
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Încă din perioada când preda la Academia din Caransebeş, tânărul teolog se preocupa de studiul Sfinţilor
Părinţi, fiind un colaborator permanent al publicaţiilor eparhiale din Banat și din Ardeal: „Foaia Diecezană”, „Altarul
Banatului”, „Biserica Bănăţeană”, „Duh şi Adevăr”, „Legea românească” şi „Telegraful român”. Nu numai problemele
de patristică erau însă abordate de harnicul diacon Nicolae Corneanu, ci şi aspecte biblice, omiletice, liturgice etc.
Unele dintre acestea au fost publicate în volum, altele aşteaptă să fie descoperite şi tipărite, aşa după cum vrednice
de analizat şi de trimis la tipar sunt referatele şi comunicările susţinute la numeroasele întâlniri interconfesionale,
ştiinţifice şi ecumenice la care a participat, atât în ţară cât şi în străinătate.
Bogata activitate teologico-ştiinţifică a mitropolitului bănățean este întregită de publicarea unor predici, articole şi studii necesare preoţilor, studenţilor teologi, seminariştilor şi credincioşilor noştri şi mai ales de lucrarea sa
pastorală, filantropică şi administrativ-gospodărească.
Un aspect mai puţin cunoscut al acestei activităţi, foarte interesant şi foarte important, care va trebui de asemenea
să fie cercetat cu atenţie, este acela al purtării de grijă arătată de Înaltul ierarh de la Timişoara faţă de numeroşi
preoţi, foşti deţinuţi politic, pe care i-a încadrat la parohie în vremurile grele de dinainte de 1989. Ieşiţi din lagăre şi
din închisori comuniste, suferind grele deportări la canalul Dunăre-Marea Neagră și în alte locuri de teroare, aceşti
preoţi, majoritatea căsătoriţi şi având copii, erau ai nimănui. Marginalizaţi de autorităţile comuniste, hărţuiţi şi
urmăriţi permanent de fosta securitate comunistă, fără mijloace de subzistenţă, cu copiii respinşi de la facultăţi, au
găsit în mitropolitul Corneanu un salvator, un părinte iubitor care, făcând dovada unui curaj demn de toată lauda,
le-a oferit o casă parohială, o bucată de prescură şi un salariu pentru întreţinerea familiei. Amintim aici doar pe
câţiva: Traian Dobromirescu, fost preot la catedrala „Sfântul Gheorghe” din Caransebeş, încadrat după detenţie, la
parohia Cornuţel (lângă Caransebeş); Alexandru Onoriu Nicolici din Vălişoara (CS), fost preot la Teregova, încadrat
la parohia Timişoara Iosefin; Romulus Pop, din Banloc, încadrat paroh la Delineşti, protopopiatul Caransebeş; Lazăr
Magheţ din Glimboca (CS), încadrat după eliberare (1964) la parohiile Dezeşti, Cuptoare-Secu, Zorlenţu Mare şi
Iablaniţa; Ioan Simu din Ticvaniu Mare, încadrat la Moniom (CS), în anul 1965; Isaia Suru din Duboz( TM), fost preot
în Caransebeş, reîncadrat la parohia Turnu Ruieni (CS), în anul 1964, Constantin Târziu din Lugoj, graţiat în 1964, a
slujit ca paroh la Hezeriş (TM), Petru Iana, paroh la Curtea (TM), Pavel Glăvan, parohia Murani (TM) și Alexandru Gruia.
Născut la data de 14 iulie 1910, în localitatea Obreja, județul Caraș-Severin, Alexandru Gruia a urmat cursurile
Academiei Teologice din Caransebeș, după absolvire funcționând ca preot-catehet la Moldova Veche (1935-1940),
apoi ca preot paroh la Jupa, lângă Caransebeș, la Coșteiu de Sus (Făget, 1941-1943), la Brestovăț (Recaș, 1943-1948)
și la Herneacova (1948-1959).
La data de 29 septembrie 1959 a fost arestat și judecat de Tribunalul Militar Timișoara, care l-a condamnat, pentru
vina de „uneltire contra ordinii sociale”, la cinci ani de închisoare (sentința nr.150/1960). În perioada de detenție,
a făcut cunoștință cu beciurile Tribunalului Militar din Timișoara și cu penitenciarele de la Oradea, Jilava și Aiud,
la cel din urmă fiind întemnițat vreme de patru ani. Urmare decretului de grațiere nr.411/1964, a fost eliberat și,
la 1 septembrie același an, mitropolitul Nicolae Corneanu l-a încadrat pe postul vacant de preot paroh la parohia
Sânandrei, protopopiatul Timișoara1. Preotul Alexandru Gruia menționează că a„aflat multă înțelegere și bunăvoință”
la „fostul mitropolit”, care nu s-a speriat de faptul că fusese deținut politic și, urmare hotărârii Consiliului Eparhial
nr.4226/10 august 1964, precum și aprobării Departamentului Cultelor nr.14249/01 septembrie 1964, l-a numit la
parohia Sânandrei. Din încredințarea mitropolitului Nicolae Corneanu, instalarea preotului Alexandru Gruia a fost
făcută de către preotul Victor Faur, protopopul Timișoarei, la data de 11 septembrie 19642.
Preotul Alexandru Gruia a funcționat la parohia Sânandrei până la pensionare, în anul 1983 și a avut realizări
notabile pe plan pastoral și administrativ-gospodăresc. A trecut la Domnul în data de 7 octombrie 1986 3.
Alexandru Gruia și ceilalți preoți menționați sunt doar câţiva din zecile de slujitori ai altarelor bănăţene condamnaţi la ani mulţi de temniţă şi de lagăr, ori deportaţi în Bărăgan, la Canal, în Deltă şi în alte locuri de distrugere
a elitei româneşti, care au beneficiat de dragostea creştinească, de purtarea de grijă, de atenţia şi de preţuirea
mitropolitului academician Nicolae Corneanu, regretat acum de preoţii, monahii şi credincioşii bănăţeni pentru cei
52 de ani de rodnică arhipăstorire în fruntea Bisericii bănăţene. Pentru toate acestea şi pentru multe altele, rugăm
mereu pe Părintele ceresc să-l răsplătească pe părintele mitropolit Nicolae cu pacea şi cu lumina cea neînserată a
Împărăţiei Sale cereşti.

1 Cronica parohiei Sânandrei, întocmită de preotul Alexandru Gruia. Mulțumim preotului paroh Ioan Jurca pentru punerea la
dispoziție a acestei cronici.
2 Ibidem
3 A se vedea și : http://documents.tips/documents/martiri-si-mărturisitori-55c7fd5f03bf0.htme
http://www.procesulcomunismului.com/mărturii/fonduri/ioanițoiu/ortodoxă/preoțiortodocsi5/preoțiortodocsi5.pdf
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DESPRE RAPORTUL
INTELECTUALILOR CU BISERICA
Dr. STELIAN GOMBOȘ
Omul zilelor noastre se luptă pentru a nu pierde sentimentul transcendenţei. Ideea că este pe pământ, pentru
un sens care depăşeşte viaţa lui precară de aici, e zbuciumul lui. El se adaptează imanenţei, veacului. Efortului luptei
pentru nemurire îi ia locul o practică, pe care o ideologizează, în vederea realizării fericirii terestre.
La el, acţiunea capătă un primat asupra contemplaţiei. „Homo Faber” triumfă asupra lui „Homo Sapiens”. Nu în
zadar substituie Faustul lui Goethe, mărturisirii despre întâietatea Cuvântului Lui Dumnezeu, mărturisirea modernă:
La început era: Fapta! Dar strădania lui, fapta lui, nu sunt desăvârşite, nu sunt o mântuire în sine. Dacă ai pretenţia
aceasta îl înlocuieşti pe Dumnezeu. Nu degeaba teologul de marcă al secolului Iustin Popovici, spune că societatea
de azi e ariană, ce se pretează în a fi propria-i mântuire, tăgăduind mâna providenţei în istorie, chiar pe Iisus Hristos.
Despre o asemenea filosofie a umanului, nimic nou, este idealul sofistic, care a existat şi în antichitatea creştină, mai
exact în gnosticism, care se preta în a fi o religie intelectualistă, a elitelor culturii. Era greu de respins pentru că se
dădea drept religia însăşi, o falsă religie care parazita ortodoxia credinţei, pentru că îi folosea schemele teologice,
metodele exegetice, dar această pervertire intelectualistă a creştinismului era o atitudine faţă de dogmă, revelaţie,
credinţă.
Ea venea cu o teorie: Evanghelia Bisericii era o formă superficială a revelaţiei. Există o altă revelaţie profană,
accesibilă doar gnosticilor, deci esoterică. Uitând că Revelaţie înseamnă totul pe faţă. O structură de gândire întâlnită la secte: a fi pocăit, a face pocăinţă înseamnă a veni la noi, un act ce aparţine nouă, cu alte cuvinte grupări
esoterice. Şi aici este un idealism sofistic.
Un alt concept clasic de „intelectual” apare în Evul Mediu sub forma intelectualului scolastic (sumele teologice)
care supune analizei raţiunii adevărurile credinţei. Acest tip de intelectual apărut în Biserica Apuseană s-a transformat în nominalism, într-o perspectivă antibisericească: de la dogmă reflecţia s-a oprit numai la natură, univers,
punând bazele ştiinţei moderne fără o raportare la dogmă.
O nouă ipostază a intelectualului: este aceea a intelectualului revoluţionar, tipic revoluţiei franceze şi nazistfeministe. Marx din Tezele despre Feurbach, conştient de rolul intelectualităţii, ca forţă politică, postuleză schimbarea
lumii, prin crearea unei intelectualităţi care să schimbe realitatea. Dar ce însemna realitatea în planul social? O
conformare cu ideile marxiste, promovată de o intelectualitate ce promova utopia, gândirea în ficţiuni, în sistematizări
ale idealului.
Intelectualul marxist a început să critice totul, să se facă suprainterpretul istoriei, şi, în sfârşit, mobilizând mase
de oameni, a adus, în sfârşit, pe toate acestea în robirea voinţei, a libertăţii.
Faţă de aceste minciuni ideologice să analizăm, izolat, atitudinea unui filosof şi gânditor creştin: Soren Kirgegard care în anul 1848 scria jurnalul său, în care se face autorul unei diagnoze şi a unei răspândiri a răului istoric
întruchipat în comunism, pe care istoria ulterioară le-a confirmat deplin.
Succesul revoluţiei burgheze i-a revelat faptul că, de acum victoria comunismului este inevitabilă, această
„catastrofă” urmând să reveleze esenţa adevărată a epocii: tirania maselor, a fricii, nu de Dumnezeu, ci de om, ruina
adevărului, a moralei şi a religiei, declinul omului ca fiinţă spirituală. Cu clarviziune remarcabilă, Kirgegard surprinde
exact esenţa spirituală, pseudoreligioasă, a comunismului. El notează: „Forţa, tăria comunismului stă evident în
ingredientul demonic, conţinut în el, ca religiozitate, căci, demonicul conţine şi el adevărul, numai că e răsturnat.”
Comunismul este o mişcare religioasă cu aparenţe politice. El este politicul devenit religie, finitul convertit în
infinit, comunismul este hybris-ul total. În condiţiile instaurării lui istorice, lumea nu va mai putea fi guvernată
lumeşte, răsturnarea valorică şi confuzia spirituală generate de el făcând imposibilă ordinea tradiţională ca mijloc
de afirmare a valorilor spirituale anterioare, care nu vor mai putea fi restabilite decât de martiri, afirmă Kirgegard
într-o profetică anticipare a „revoluţiilor” est europene din anul 1989.
Utopia marxistă a creat intelectualitatea de masă. Este produsul unei tentaţii, a ispitei originalităţii sale. Ea a
exclus autentica intelectualitate. Însă a exclude înseamnă, după Bergson, a înlocui. Unii au fost înlocuiţi, alţii au
cochetat cu marxismul.
Prototipul intelectual compatibil cu creştinismul este intelectualul profetic, având sensul biblic al cuvântului,
cu două profunzimi: - şi înainte (care anticipează), - şi locul cuiva: în locul Lui Dumnezeu, a fi vocea acestuia, a
adevărului pe pământ.
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Profetul adevărat nu este urmat de cei mincinoşi, nu-şi duce până la capăt ideile prin minciună, nu clădeşte
o rânduială comunitară prin minciună. Ce intelectual este acela care „ucide” în numele ideologiei? Intelectualul
profetic îşi dă viaţa pentru aproapele, el îmbracă aura martiriului. Aceasta este o responsabilitate. Al. Soljeniţîn e
o altă particularizare a intelectului profetic, e una dintre marile conştiinţe ale sec. al XX – lea şi, în acelaşi timp, un
fervent pravoslavnic.
Educat în stilul şcolii sovietice, cursant al Şcolii Militare, luptă pe front, e decorat, dar în anul 1944 este degradat.
Este condamnat şi închis într-un lagăr de lângă Moscova, unde scrie romanul: „Primul cerc”. Ajunge în Kazastan,
unde este supus unui regim mai dur. Aici scrie lucrarea: „O zi din viaţa unui lagărean”... şi toate celelalte, astfel
încât activitatea lui subversivă pentru sovietici determină expulzarea din U.R.S.S., El a avut curajul să spună ceea
ce milioane nu au avut curajul să spună, a demascat ceea ce alţii încercau să mascheze. În Occident, cărţile lui au
reuşit să demoleze mitul societăţii sovietice, să spargă zidul în care se complăcea intelectualitatea occidentală de
stânga şi marxistă. Ţine conferinţe, discursuri celebre, primeşte Premiul Nobel în anul 1970.
A fost una din cele mai importante mesaje, intelectuale şi spirituale, ale secolului XX.
Occidentul l-a mediatizat, a vrut să-i creeze nimbul de campion, dar Soljenîţin a criticat şi scăderile morale ale
liberalismului şi democraţiei Occidentului. Reacţia nu a întârziat să apară: este respins din partea unui important
segment american care nu s-a recunoscut în puritanismul moral şi teologic a lui Soljeniţîn. El pleda pentru o reformă
morală, acuzând societatea Occidentului de complicitate cu regimul sovietic, cerea intransigenţă morală,... şi, foarte
interesant, şi pe cea militară. A prevăzut căderea comunistă, o profeţise prin viaţă, prin operă, încă din anul 1960.
În 1970 trimite o scrisoare guvernului sovietic, în care postulează că Rusia e în pragul unei iminente catastrofe,
vorbeşte de prăbuşirea internă, a moralei, a spiritualităţii. În anul 1973 se adresează Patriarhului. În 1974 lansează
un manifest: „a trăi şi a nu minţi” în care arată că singura cale pentru salvare e schimbarea internă, din temelii. Arată
că orice societaţe, cât de perfectă, se prăbuşeşte odată ce omul se prăbuşeşte în interior.
În mesajul din anul 1989 apără, de altfel de multe ori, libertatea religioasă, aceasta fiind singura cale de salvare
a Rusiei. O face el, ca intelectual, o atitudine ce mustra letargia clerului rus... Pune accentul pe reconstrucţia morală
a societăţii. Prin tot ce a făcut, Soljeniţîn a manifestat un statut de profet. La momentul potrivit şi-a asumat un
destin de martir. Atunci eşti un profet adevărat când îţi asumi să spui oamenilor ceea ce nu le place, pentru a vădi
minciuna ideologică. A arăta cu curaj oamenilor ceea ce sunt. Întâi denunţi minciuna, apoi îl arăţi şi pe mincinos.
Toate ţin de responsabilitate.
Închei, pentru a cinsti pe cei vrednici, cu câteva versuri ale lui Soljeniţîn, adunate într-un poem ce rezumă în el
forţa şi crezul acestei mărturisiri:
			Rugăciune
Cât de uşor îmi e să trăiesc cu Tine, Doamne
Cât de uşor îmi e să cred în Tine
Când mintea mea slăbeşte sau se pierde în neînţeles,
Când cei înţelepţi nu văd dincolo de seara ce cade
Şi nu ştiu ce trebuie să facă mâine,
Tu îmi trimiţi de sus certitudinea clară
Că Tu eşti şi vei lucra în aşa fel
Încât să nu fie închise toate căile binelui.
Pe culmea slavei pământeşti
Mă întorc cu uimire pe această cale
Pe care n-aş fi putut-o descoperi singur niciodată,
Această uimitoare cale care,
Dincolo de deznădejde, m-a condus acolo
De unde am putut trimite umanităţii, reflexul Luminii Tale.
Şi cât timp va trebui să o reflectez
Tu îmi vei da puterea
Şi tot ceea ce eu nu voi avea timpul să fac
Tu vei încredinţa altora.
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AMINTIREA UNUI ILUSTRU TEOLOG:
PREOTUL PROF. DR. NICOLAE NEAGA
Preot RADU REJA
Sunt mulți oameni tineri bătrâni și mulți bătrâni tineri, caracterizați
prin starea lor sufletească, după cum percep și pricep prin cuvintele„anii
Tăi sunt fără sfârșit Doamne”.Persoanele care Îl iubesc pe Dumnezeu, ale
căror zile pot fi trăite și lungite după gradul de acceptare a locuirii lui
Dumnezeu devin dumnezei, prin harul care regenerează orice organism
bolnav și-l înzestrează cu „platoșa credinței” devenită invincibilă prin
credința respectivului, și chiar dacă păcatul reușește să intre în om şi
să asedieze „cetatea lui Dumnezeu” din noi nu are sorți de izbândă,
izbindu-se de pelicula care nu permite niciunui strop de tină să ne
întineze.
În felul acesta omul este plin de vioiciune duhovnicească și maladia
n-are cum să însămânțeze germenele malefic. Semințele răului nu pot
să-și prindă rădăcină și mor pe piatra credinței, uscate de soarele Hristos.
Sunt o mulțime de tineri cu suflet fără suflet având doar o cantitate energetică de supraviețuire care în orice
clipă poate secătui.
Înțelepciunea Celui cu „lungime de zile” nu are loc în mintea fără de minte, indiferent câtă energie ar putea
acumula în perioada anterioară, în era inocenței când fisurile afectelor nu existau.
Acești tineri care n-au tinerețe și se complac în scurgeri, devin scursori ale societății, pierzându-se înainte de
vreme.
Dar sunt şi tineri care-şi fac adevărate baraje de acumulare pentru drumul sinuos al vieții, traversând versantul
lunecos fără poticniri, ca niște adevărați alpiniști hristici.
Sunt luptători plini de bărbăție creștină, care și la o sută de ani au aceeași luciditate, o claritate mentală răbufnind intelectual în orice împrejurare, cu un elan greu de imaginat la vârsta nonagenară.
Totul pornește de la credința și de la urmărirea unui scop, un viaduct de piloni de aur lămurit, bogăție care „nici
rugina, nici moliile nu o mănâncă”.
Strădaniile noastre în formarea profesională, intelectuală și spirituală în primele etape ale vieții par a porni
fără roade ca şi smochinul cel fără de fructe blestemat de Iisus, urmând ca odată cu trecerea vremii să se ivească
împliniri pe care uneori imaginația nu le poate cuprinde. Satisfacții care umplu toți timpii aparent morți ai strădaniei
noastre îmbracă în „lumina” cea de viață dătătoare, descoperind elixirul tinereții ca acesta „semănător de cuvinte”,
părintele profesor Nicolae Neaga...
Își depăna amintirile, niciodată repetându-se, plin de luciditate la cei 99 de ani, spunând „Și o zi e prea mult
pentru mine, de bucuria oferită de Dumnezeu”.
Și Dumnezeu l-a învrednicit de zile îndelungate și frumoase slujind Biserica lui Hristos până la vârsta de 97 de
ani, deoarece era păzit de Duhul Sfânt.
El a fost ogorul mănos în care Duhul a dat rod din belșug. A prins viață ceea ce Iisus a spus apostolilor „Luați
Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele se vor ierta și cărora le veți ține ținute vor fi”, preoția fiindu-i profesiunea de
bază, chemare și învrednicire reală. Ori de câte ori avea ocazia și oriunde era invitat slujea.
Remarcat în facultate de mitropolitul Bălan este trimis la studii în Grecia, după care va deveni asistent la facultate și sfințit ca preot pe seama catedralei mitropolitane din Sibiu. Înainte de-a fi sfințit trebuia să se căsătorească.
Fata curtată fiind dintr-o familie de condiție, foarte frumoasă, a avut mai mulți pretendenți. Greu în a alege, ea a
hotărât ca cel care vorbește mai multe limbi să-i fie mire și astfel poliglotul, preotul de excepție Nicolae, va fi soțul
ei până va trece în lumina drepților.
Opera laborioasă atinge apogeul prin exegeza a șapte mii de pagini a Vechiului Testament, scriere unică în
România și a treia din Europa.
Remarcat prin zelul deosebit, mitropolitul îi va promite că scrierea sfinției sale va vedea lumina tiparului imediat
ce se va reîntoarce dintr-o scurtă vacanță la Păltiniș.
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Din nefericire, trupul îi va fi adus
fără viață în urma unui atac de
cord. Anii care au urmat i-au adus
satisfacții, dar nu prea mari, datorită
regimului ateist căruia nu i-a cântat
în strună. Era prea mare cărturar
spre a fi anihilat. La fel ca părintele
Păcurariu sau părintele Todoran, n-au
reușit să-l scoată niciodată din scena
învățământului, fiind recunoscut în
ţară şi în străinătate.
Nu a reușit, însă, să-și publice
marea lui operă pe care, acum, omul
de carte, protopopul dr. Ioan Bude,
încearcă să o aducă la lumina tiparului. În anii aceia grei și triști, vorbind
12 limbi străine, a fost chemat la
facultatea de Limbi. A acceptat cu
o condiție: să rămână preot și să
predea având însemnul preoțesc pe
el: reverenda. Deși s-au făcut demersuri, Statul nu a acceptat. Oricum, iubirile lui erau preoția și învățământul teologic.
Cât timp a fost profesor, niciodată n-a pus calificativ unui student după figură sau ținută, ci doar după gradul
de cunoștințe. Era un om adevărat, având multă răbdare pentru fiii lui sufletești. Nu îți era teamă de sfinția sa și nu
mergeai cu sentimentul că te așteaptă spre “junghiere”, după cum procedau unii profesori.
El împlinea ceea ce a zis Iisus: „Voi prietenii mei sunteți”. Întotdeauna avea timp pentru toți și pentru toate,
recunoscând meritele celorlalți, conștient fiind de capacitatea sa intelectuală enormă, în timp ce invidia nu-i era
un sentiment cunoscut.
Indiferent de ora când îmi anunțam vizita, nu se formaliza și avea o vioiciune spirituală și fizică indescriptibilă
de om, împlinind în persoana lui cuvintele: „Harul nu se dă cu măsură ... și râuri de apă vie vor curge”. Era inundat
de harul care dădea o prospețime și o agilitate de om mereu tânăr. Tinerețea îi era o prelungire a anilor studenției
și a primilor din preoție, urmând și practicând sfatul lui Iisus: „După aceasta vă vor cunoaște oamenii că sunteți ai
Mei, dacă aveți dragoste în voi.”
Îl recunoșteai într-o mulțime, îl remarcai oriunde era și, când deschidea inima și bogăția gurii sale, te desfătai
în atâta har și înțelepciune. Cred că atunci când Dumnezeu l-a ales pentru preoție, profesorat și omenie, părintele
profesor i-a cerut numai atât: înțelepciune.
Și Dumnezeu a revărsat asupra sa un tumult de valuri inestimabile ale unei minți luminate.
Deși avea 97 de ani, îi plăcea să ajute nu numai intelectual și spiritual, ci își împlinea şi acțiunea bunului samarinean. Nu numai că făcea toate cumpărăturile familiei, dar mi-a dezvăluit că: „Între orele 17 și 19 nu mă găsești. Merg
să-mi plimb bătrânelul”, care era un om ajuns la 87 de ani, deplasându-se cu multă greutate și care era susținut din
toate punctele de vedere de cel căruia „Dumnezeu i-a dat înțelepciunea și putere spre a nu-i sta nimeni împotrivă”
îmbrăcat în platoșa credinței care era mereu lustruită și pregătită de luptă, spre a putea afirma că „lupta cea bună
m-am luptat”.
Drept urmare, a făcut parte dintre „casnicii lui Dumnezeu”, deoarece se ruga mereu lui Dumnezeu să-i dăruiască:
„sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos”, primind
pace peste sufletul său bun și blând.
Cu puțin timp înainte de a trece în veşnicie, m-a chemat pentru spovedanie și împărtășanie deoarece era
încredințat că „cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu, are părtășie cu Mine”, făcând ca „Trupul Meu să fie
mâncare adevărată și Sângele Meu băutură adevărată”.
Dumnezeu i-a dat tot ceea ce și-a dorit, deoarece el și-a dorit numai ceea ce i-a plăcut Lui, zicând ca bătrânul
Simeon, când a conștientizat că a sosit momentul plecării celei de pe urmă: „Acum slobozește pe robul tău, Stăpâne,
în pace, căci văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai descoperit-o înaintea feţei tuturor popoarelor”.
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CREDE ȘI NU CERCETA?
Preot BOGDAN NEAGA
Este un dicton foarte vechi și cunoscut pe
care fiecare dintre noi l-am auzit cel puțin odată
în viață. Puțini însă știu că această zicere nu
este din Sfânta Scriptură, ci vine din preajma
secolului al IV-lea al erei creștine și este atribuit,
după unii istorici teologi, Fericitului Augustin.
După alți cercetători însă, teologia augustină
nu se regăsește în acest dicton, iar asocierea
cu numele cunoscutului scriitor este incertă
sau chiar injustă. Totuși, zicerea rămâne peste
veacuri, până în vremurile noastre și trezește
simpatii unora sau antipatii, altora.
În prima duminică după marele praznic
al Învierii Domnului, se citește, conform
calendarului nostru creștin ortodox, si nu numai,
pilda evanghelică a „necredinței” Sfântului
Apostol Toma, cel ce a rămas, de atunci, de două
mii de ani, numit „Toma necredinciosul” pentru
că nu a crezut în mărturia celor ce L-au văzut
pe Mântuitorul înviat până ce nu L-a văzut el
însuși pe Domnul, ba mai mult, nu a crezut nici
ochilor săi, până ce nu a pipăit rănile provocate

de piroanele și sulița ce au străpuns trupul Domnului.
Deși Sfântul Apostol Pavel, al neamurilor, spunea locuitorilor Romei, acum două milenii, un adevăr ajuns biblic:
„Credința vine din auzire.. ”, Toma „necredinciosul” afirmă cu tărie dar și mândrie, în fața celorlalți Sfinți Apostoli, că
nu va crede până ce nu va atinge rănile răstignirii, iar Mântuitorul (Ioan cap.1), după opt zile de la înviere, îi împlinește
această îndrăzneață vrere... După experiența puternică a acestei întâlniri, Sfântul Apostol Toma îngenunchează
smerit și exclamă: „Domnul meu și Dumnezeul meu..!” (Ioan cap. 20). Probabil de aici s-a inspirat și poetul ardelean
Tudor Arghezi, în psalmii săi, când exclama : „Vreau să te pipăi și să urlu: Este !”.
Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, numit și Teologul, cel mai îndrăgit de Domnul dintre cei doisprezece,
menționează în Evanghelia scrisă de el (cap.20), că Mântuitorul, l-a mustrat pe Toma spunându-i : „Pentru că M-ai
văzut, ai crezut... fericiți însă cei ce nu au văzut și au crezut !”. Cel mai probabil, din acest loc scripturistic, din această
relatare evanghelică, s-a inspirat cel care a rostit primul zicerea „crede și nu cerceta!”...
Astăzi ne grăbim să îl numim pe Toma, „Necredinciosul”, însă uităm că datorită acestei necredințe a lui, dar
și în urma experienței trăite de el, avem mai multe argumente sau convingeri să credem în învierea Domnului.
Ce mărturie poate fi mai grăitoare decât experiența aceasta plină de materialitate și de substanță a întâlnirii
dintre Mântuitorul înviat și discipolul său, devenit din nedumerit în credincios, atât de credincios încât a ajuns
cu propovăduirea până în îndepărtata Indie și a sfârșit prin a fi martirizat, prin a-și da viața pentru Evanghelia lui
Hristos Cel înviat a treia zi din morți?
În urmă cu aproape o mie de ani, exista o frământare intre doi mari gânditori ai teologiei apusene: Anselm si
Abelard; cel dintâi spunea: „cred ca să înțeleg!” iar celălalt afirma: „înțeleg, ca să cred...”.
Frământarea aceasta rămâne până în zilele noastre și sunt foarte multe cazuri în care credința aduce după sine
mari descoperiri în lumea științei; bunăoară exploratorul Columb credea cu tărie în drumul său peste ape până
în cealaltă parte a „lumii”, deși nimeni nu mai făcuse asta și mulți îl avertizau că va sfârși prin a cădea de pe fața
pământului în neant.... Cunoscutul și apreciatul cercetător Einstein credea cu ardoare în formula sa unică prin
care explica transformarea materiei în energie, dar a muncit zeci de ani la calcule și experimente până a „aflat-o”...
Credința precede de multe ori cunoașterea sau știința, iar noi creștinii, astăzi, ne întemeiem cunoașterea lui
Dumnezeu, într-o măsura apreciabilă, pe credința, sau mai bine-zis, „necredința”, Sfântului Apostol Toma... Și astfel,
continuăm să mărturisim că faptul că Hristos a înviat!

Învierea

7

DIN MINUNILE MAICII DOMNULUI
Preot COSTICĂ MOROIANU
Ploua necontenit într-o zi de toamnă în vremuri de război.
În suflete ploua cu lacrimile copiilor orfani, ale oamenilor aflaţi
în suferinţă. Un om în vârstă, din satul Călugăreni judeţul Constanţa, îndurerat de lacrimile copiilor înfometaţi, ai căror părinţi
muriseră în război, îi aduna în căsuţa lui. Aici, pruncii întristaţi
aflau alinare şi mângâiere în îndurerarea lor. Bătrânul şi buna lui
soţie se străduiau să le zvânte din priviri şi suflete lacrimile şi să
le domolească foamea încropindu-le din ce da Bunul Dumnezeu,
câte o masă pe zi, ajutându-i să supravieţuiască de la o zi la alta.
În zorii zilei de 15 august, clopotele bisericii satului vesteau
prăznuirea Adormirea Maicii Domnului.
Soţia bunului sătean, în a cărui casă se adăposteau pruncii
orfani, plângea de mila copiilor ce aşteptau să le aducă mâncare şi nu avea de unde. Puţinele bucate se terminaseră şi copiii
plângeau de foame.
Bătrâna înlăcrimată se frământa în sufletul ei, mergând de la
pragul casei la poartă, de la poartă la prag, rugându-se: „Maica
Domnului, ajută-mă! Fie-ţi milă de copii, nu am ce să le dau să
mănânce. Maica Domnului, îţi cerem mila şi îndurarea ta, nu ne
lăsa!“
Câteva ore de frământări, lacrimi şi rugăciuni îndurerate… Pruncii, în nevinovăţia şi puritatea lor sufletească,
plângeau şi se rugau şi ei în casă, înălţau privirile către icoana Maicii Domnului, în preajma căreia se afla o candelă
aprinsă.
Clopotele au început să bată din nou, ducând în tânguirile lor rugăciunile şi lacrimile copiilor şi ale gazdei lor,
Maicii Domnului, la praznicul Adormirii ei. Oamenii, câţiva săteni care mai rămăseseră în sat, se întorceau de la
Liturghie, unde, sub bolţile bisericii străbune aflau de fiecare dată alinare, mângâiere şi întărire în suferinţele lor.
În casa şi curtea săteanului ce adunase în preajma lui copiii orfani, era mâhnire multă. Copiii flămânzi continuau
să plângă.
Deodată, un copil ieşi din casă şi se îndreptă în fugă spre gazda ce îşi frânge mâinile în continua ei rugă înălţată
Maicii Domnului.
În înălţimi se auzise un freamăt de aripi în zbor. Un stol de gâşte sălbatice trecuse pe deasupra casei, însă bătrâna,
îngrijorată pentru copiii flămânzi, nu l-a luat în seamă.
- Bunică, bunică, vino repede în casă! S-a auzit o bufnitură în horn şi nu ştim ce a căzut în el.
Copilul era speriat. Bătrâna a intrat în casă, a deschis uşiţa de la horn, uimită, a văzut cum încă se zbătea neputincioasă o gâscă sălbatică.
Păsările presimţeau apropierea iernii şi se retrăgeau din timp din calea ei. Din stolul ce zburase pe deasupra
casei, o pasăre s-a abătut din drumul ei şi a căzut în hornul odăii, unde se aflau copiii înfometaţi.
Gazda scoase cu greu pasărea din horn şi plângând de bucurie, le pregăti copiilor o mâncare caldă. Candela
casei încă lumina aurind icoana Maicii Domnului şi lacrimile de recunoştinţă ale pruncilor şi ale bunei creştine ce
îi îngrijea şi îi ocrotea.
Gazda se închină şi îi îndemnă pe copii să mulţumească Maicii Domnului pentru milostivirea ei.
Maica Domnului a rânduit ca pruncii orfani, nevinovaţi, flămânzi, să aibă o masă caldă în ziua prăznuirii Adormirii
ei şi, milostivindu-se de lacrimile lor, a trimis o pasăre în casa familiei creştine.
Gazda şi-a amintit cuvintele troparului marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului: „Întru naştere fecioria ai
păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare…”1.
Într-adevăr, Maica Domnului nu a părăsit lumea şi întotdeauna întâmpină cu milostivire pe cei ce, în rugăciuni,
îi cer ajutorul.
1 Troparul praznicului Adormirii Maicii Domnului, glasul 1 la Vecernia mică, Mineiul pe August, Editura IBMBOR, Bucureşti,
2003, p.176.
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Lumina cuvântului
Prin creația-i divină
Dumnezeu ne-a dat cuvântul
Și-n vorbire-a pus lumină
Stăpânind de-a-ntreg pământul.

O rază
Se zice că ACOLO
fiecare primeşte în dar
o rază
s-o stăpânească
sănătos şi senin,
până la sfârşitul
veacurilor.

În lume cuvântul „lumină”
A-nfrățit oamenii între ei
Botezul sfânt și rugăciunea îmbină
Harul Domnului cu mult temei.
Prin a cuvântului lumină
Iisus ne-a dat credință
Şi celor ce I se închină
Le-a da în veci biruință.

Nu-i aşa că-i grozav
să ai raza ta
de lumină ?
Nu-i aşa că ai face orice
s-o păstrezi în splendoare
mereu ?

Cuvântul „lumină”-i sfânt
E a sufletului iubire
Calea omului de pe pământ
Spre a lumii mântuire.

Eu, unul, aş îngriji-o
cu dragoste mare,
i-aş tot cânta, i-aş tot spune poveşti
şi-aş adormi-o în leagăn
fără s-o acopăr
vreodată.
Şi, mai ales,
aş mângâia-o
cu mâinile luminoase …
Din când în când
ar veni la mine Timpul
şi ne-am bucura împreună …
de priveliştea ei…

ION GRIGORIE

La început de post
Iată, postul care vine
Cum te pregăteşti creştine
Cu de toate pentru tine?
De-i cu post şi rugăciune
Şi mai multe fapte bune
Fericit vei fi în lume
Dumnezeu va fi cu tine.
Iată, începe postul în care
Fii cu multă ascultare.
De eşti tânăr ori bătrân
În smerenie cu toţi să fim.

Ei da, el i-ar face daruri bogate,
aur, tămâie şi smirnă …
Iar eu, norocosul,
m-aş înfăşura fericit
în raza mea de lumină,
până la sfârşitul
veacurilor!
IOAN SEBEȘANUL

Că doar vezi tu bine
Câte rele sunt pe lume
Cugetă la cele bune
Şi la cel de lângă tine
Şi nădejdea în El o pune
În aleasa Lui păşune.
Te întreabă frate creştine
Ce e postul pentru tine?
Că şi Domnul Iisus
Pe un munte înalt S-a dus
Patruzeci de zile în ascuns
După care a flămânzit
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Doamne…

Şi Satan L-a ispitit
De eşti tu Hristos
Vezi tu piatra ceea jos?
Fă din ceea piatră
Pâine ucenicilor ce aşteaptă

Doamne prin Tine respir, prin Tine trăiesc,
Prin Tine renasc, prin Tine iubesc,
Prin Tine viaţa cu crucea ei grea
Se face uşoară prin Tine, şi ea.

Dar răspunzând i-a zis:
Ei sunt vrednici că le-am spus:
Omul nu doar cu pâine trăieşte
Ci cu orice cuvânt ce se grăieşte
Fiind mai mult folositor
Decât pâine tuturor
Cuvântul fiind nemuritor.

Doamne, dorul de Tine nu îmi dă pace
Dorul de Tată în inimă zace,
Dorul de Fiul, de Duhul Sfânt,
De Maica luată de pe pământ .
Doamne fă-ne să devenim biserici vii
Fiecare să intrăm în Rai cum Tu ştii ,
Doamne fiii tăi suntem cu-al Tău dar ,
Ajută-ne în Rai să intrăm, prin har.

Iar azi în păcate ne aflăm
Parcă în lac ne scufundăm
Şi nu vom scăpa de ele
De vom face cele rele
Doar cu post şi rugăciune
Şi cununi de fapte bune

Preot IOAN VASILE CHEREGI

Şi atunci de ne-om schimba
El bate la uşa ta
Şi împreună veţi cina
Iar Tu vrednic să-l primeşti
Şi cu El să vieţuieşti.

Atât... cât iubeşti
PETRU IOSIF TOMA

Candela
Lucește înaintea icoanei din perete
Și lasă raze calde precum o mângâiere
Ea însoțește ruga din sufletele noastre
Purtată spre înaltul cerescului de stele
Când ne plecăm genunchiul lângă a ta lumină
La rugăciunea caldă coboară chipul sfânt
Să ne aducă pacea în sufletele noastre
La orișice făptură de pe acest pământ
Candelă luminoasă de veghe stai mereu
În rugăciune lacrimi ades se împletesc
Lucește-n al meu suflet simbolul sfânt al tău
Și cerem îndurarea Părintelui Ceresc

Atât înţelegi, cât iubeşti.
Atât vei primi, fiindcă atât vrei să primeşti.
Atât simţi, cât iubeşti. Atât vei păstra, fiindcă atât
vrei să păstrezi.
Atât eşti, cât iubeşti. Atât vei rămâne, fiindcă atât
vrei să rămâi.
Atât lucrezi, cât iubeşti. Atât vei fi bucurat, fiindcă
atât vrei să te bucuri.
Atât asculţi, cât iubeşti. Atât te mântuieşti, fiindcă
atât vrei să fi mântuit.
Atât împlineşti, cât iubeşti. Atât ţi se dă, fiindcă atât
vrei să dăruieşti.
Atât vezi, cât iubeşti. Atât vei fi odihnit, fiindcă atât
vrei să te odihneşti.Atât crezi, cât iubeşti. Atât te lupţi,
fiindcă atât vrei să biruieşti.
Atât înmulţeşti, cât iubeşti. Atât vei fi înălţat, fiindcă
atât te smereşti.
Atât lăcrimezi, cât iubeşti. Atât vei fi vindecat,
fiindcă atât nădăjduieşti.
REMUS-EMILIAN BOTOȘ

TEODOR JURCA
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ACTUALITATEA BISERICEASCĂ
Vizite pastorale și slujiri arhierești

De sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, 30 iunie, Parohia Timișoara Viile Fabric și-a sărbătorit hramul. La
bucuria comunității parohiale a luat parte și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului, care a participat la Sfânta Liturghie, oficiată în paraclisul de vară al parohiei de către părintele vicar Ionel
Popescu, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, condus de
diac. Florin Băran. După Dumnezeiasca Liturghie, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia
a vorbit despre viața și activitatea misionară a celor doi corifei
ai Apostolilor în propovăduirea
Evangheliei Fiului lui Dumnezeu.
Cu ocazia hramului bisericii parohiale, părintele paroh Marius Sfercoci a înmânat premii, constând
în diplome de excelență și merit,
cărți și icoane, elevilor merituoși
cu media 10 de la Școala Gimnazială nr. 7 „Sfânta Maria”, dar și de
la alte unități de învățământ din
oraș. De asemenea, o diploma
de excelență a fost acordată și
Școlii Gimnaziale nr. 7 care, prin
intermediul corpului profesoral,
a contribuit la educația tinerilor
din parohie.
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ce va păstori în Parohia Cadăr Duboz, din
Protopopiatul Lugoj. În cadrul sfintei Liturghii
s-au împărtăşit cu Sfintele Taine mulţi copii şi
credincioşi, iar răspunsurile liturgice au fost
date de cele două coruri bisericeşti din oraşul
Făget. După sfânta Liturghie a fost oficiată de
către Înaltpreasfinția Sa împreună cu preoții
slujitori rânduiala binecuvântării noii biserici
aflate în constructie, în care de acum înainte
pe perioada verii se vor oficia sfintele slujbe.
Piatra de temelie a noii biserici a Parohiei
Făget I ce poartă hramul„Înălţarea Domnului“
a fost pusă în anul 2001, iar lucrările efective
au început în anul 2003. Anul trecut în data
de 7 august Înaltpreasfinția Sa a sfinţit crucea
ce a fost aşezată pe cupola centrală a bisericii.
În prezent lucrările de zidire sunt finalizate,

În dimineaţa duminicii a doua după
Rusalii – 3 iulie – Înaltpreasfințitul Părinte
Ioan, Mitropolitul Banatului, s-a aflat
într-o vizită pastorală în Parohia Făget I
din protopopiatul Făget. Înaltpreasfinţia
Sa a fost întâmpinat de un sobor de preoţi
în frunte cu părintele vicar eparhial Ionel
Popescu împreună cu părintele Bujor Păcurar, protopopul Făgetului alături de preotul
Ioan Jurj, parohul bisericii, preoţi invitaţi,
autorităţi locale, parlamentari şi un număr
mare de credincioşi din Făget şi din satele
vecine. Înainte de începerea slujbei, Înaltpreasfinţia Sa a făcut o evaluare a stadiului în care se află lucrările la noua biserică.
Apoi a început slujba Sfintei Liturghii în
timpul căreia a fost hirotonit întru diacon
tânărul teolog Milenco Adrian Solomon,

lucrându-se acum la învelirea cu tablă
de cupru a acoperişului. La finalul evenimentului Înaltpreasfinția Sa a adresat
cuvinte apreciere şi de mulțumire atât
părintelui protopop al Făgetului Bujor
Păcurar pentru implicarea sa în găsirea
fondurilor atât de necesare edificării
bisericii, părintelui paroh Ioan Jurj, care
de 13 ani se ostenește cu înălțarea noii
biserici, cât și credincioșilor făgețeni,
pentru că au adus obolul lor la această
lucrare bineplăcută lui Dumnezeu
îndemnându-i pe credincioși dar și pe
autoritățile locale să contribuie material
în continure la lucrările de terminare a
construcției sfântului locaș.
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*

În Duminica a 4-a după Rusalii,
17 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului, s-a aflat
în mijlocul credincioșilor Parohiei
Săcălaz,
din
Protopopiatul
Timișoara I. Aici, Înaltpreasfinția
Sa a participat la Sfânta Liturghie
oficiată de un sobor de preoți,
format din părintele Ioan Bude,
protopopul
Protopopiatului
Timișoara I și preoții parohiei
Toma Petru și Ionel Maftei.
Răspunsurile liturgice au fost date
de Corul mixt al Parohiei Săcălaz.
După cuvântul de învățătură,
rostit la finalul Dumnezeieștii
Liturghii, Părintele Mitropolit Ioan
a oficiat o slujbă de pomenire pentru victimele evenimentelor petrecute, zilele trecute, în partea de Est și de Vest
a Europei. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a rostit rugăciuni către Milostivul Dumnezeu pentru înmulțirea dragostei și
pentru dezrădăcinarea urii dintre oameni. După Sfânta Liturghie, Chiriarhul eparhiei, împreună cu preoții slujitori,
a săvârșit slujba de sfințire a crucilor
ce vor fi puse pe turlele noii biserici
a parohiei, aflată în construcție.
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan
i-a îndemnat pe toți credincioșii
prezenți să se închine crucilor
nou-sfințite, întrucât, după ce vor
fi puse pe turlele bisericii, numai
razele soarelui și păsările cerului le
mai ating. După slujba de sfințire,
în acordul imnurilor religioase și
în prezența autorităților locale, a
ctitorilor, a consiliului parohial și a
credincioșilor, a fost pusă crucea
pe turla principală a bisericii. La
final, părintele paroh Toma Petru a
mulțumit Mitropolitului Banatului
pentru bucuriile duhovnicești aduse
credincioșilor din Săcălaz.
*
În după-amiaza zilei de miercuri, 20 iulie,
de praznicul Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul,
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan al
Banatului, a vizitat parohia Moșnița Nouă din
protopopiatul Timișoara II. Ierarhul a fost întâmpinat
de protopopul Mircea Szilagyi de la protoieria
Timișoara II, de preotul paroh din Moșnița Nouă
Ionică Gîță, preoții din comună, oficialități locale și
mulți credincioși. Conform datinii străbune, copii
îmbrăcați în straie populare au oferit oaspetelui
pâine cu sare și și-au manifestat bucuria de a-l avea
în mijlocul lor. După cuvântul de bun venit rostit
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de protopop clerul și poporul au intrat în biserica
parohială unde s-a săvârșit acatistul Sf. Prooroc
Ilie Tesviteanul, ocrotitorul bisericii – la praznicul
căruia are loc tradițională rugă a satului. În
încheiere s-au făcut rugăciuni pentru ctitorii
bisericii, pentru credincioși parohiei și pentru
toți preoții care au ostenit de-a lungul anilor în
această parohie. Tot acum au fost binecuvântate
prinoasele de poame aduse de enoriași în cinstea
praznicului, acestea fiind împărțite celor de
față la finalul slujbei. După otpustul acatistului,
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan al Banatului a
rostit un cuvânt de învățătură în care a evocat
viața și activitatea Sf. Ilie Tesviteanul, unul dintre
cei mai cunoscuți și populari prooroci pe care
îi regăsim în paginile Vechiului Testament.
Dincolo de datele biografice, Ierarhul a subliniat
specificul misiunii proorocești a Sf. Ilie în vremuri grele pentru poporul ales, când regii care-l ocârmuiau abătuseră
poporul de la cinstirea adevăratului Dumnezeu spre închinare la idoli. Vorbitorul a făcut o paralelă între Sf. Ioan
Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, ultimul profet al Legii Vechi, și Sf. Ilie – care este socotit de către
Biserică Înaintemergătorul celei de a doua veniri a Domnului Iisus Hristos. Înaltpreafinția Sa a subliniat și modul
suprafiresc în care Sf. Ilie și-a încheiat viața pământească, fiind înălțat cu trupul la cer într-un car de foc nematerial;
pilda încheierii vieții Sfântului Prooroc fiind și pentru creștini un îndemn la a se înălța cu inima la cer prin focul
nematerial al rugăciunii. La încheierea vizitei Înaltpreasfinția Sa a binecuvântat pe cei prezenți și a oferit iconițe
cu sfântul prăznuit credincioșilor din biserică.
*
În Duminica a 5-a după Rusalii, 24 iulie
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul
Timișoarei și Mitropolitul Banatului, s-a aflat
în mijlocul credincioșilor Parohiei Sânandrei
Colonie, din Protopopiatul Timișoara II. Cu
acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a participat
la Sfânta Liturghie oficiată, în biserica nouă
cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”,
de un sobor de preoți, alcătuit din părintele
Mircea Szilagyi, protopopul Protopopiatului
Timișoara II, părintele Ioan Jurca, de la Parohia
Sânandrei, părintele Aurelian Milă, de la Parohia Recaș II și părintele paroh Teodor Cocan. În
cadrul slujbei s-au înălțat rugăciuni și pentru
odihna sufletului părintelui Rusalin Simeria,
decanul de vârstă al preoților din Mitropolia Banatului,
care a trecut la cele veșnice sâmbătă, 23 iulie, în etate
de 100 de ani. Alături de enoriaşi, la Sfânta Liturghie
au participat oficialităţile locale și mai mulţi credincioşi
timişoreni. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Theosis” din Timișoara, condus de dr. Dan
Alexandru Adam. În cadrul Dumnezeieștii Liturghii,
Mitropolitul Banatului a rostit un cuvânt de învățătură,
în care a evidențiat semnificațiile duhovnicești ale
minunii vindecării celor doi demonizați din ținuturile
Gadarei. În acest sens, Înaltpreasfinția Sa a reliefat faptul
că cei doi posedați au fost cei care au început dialogul
cu Hristos: Ce ai cu noi Iisuse, Fiul lui Dumnezeu?
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Prin aceasta, Chiriarhul Banatului a arătat că
„diavolii au mărturisit în fața Apostolilor și
a celor prezenți acolo că Hristos este Fiul lui
Dumnezeu. Câți dintre noi, care suntem creștini
botezați în numele Sfintei Treimi, mărturisim în
viața noastră și prin viața noastră că Hristos este
Fiul lui Dumnezeu? Un demon mărturisește
că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, iar noi,
de multe ori, stăm indolenți și nu mărturisim
în familiile noastre, în cetatea noastră că noi
credem în Hristos, Fiul Dumnezeului Celui viu.
Prin urmare, prima învățătură ce se desprinde
din Evanghelia de astăzi este aceea de a fi
mărturisitori strașnici ai lui Hristos”. După
Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinția Sa, împreună
cu preoții slujitori, a binecuvântat noul iconostas din biserica parohială, precum și lucrările de la clopotniță și de
la anexele aflate în proximitatea bisericii, care au fost finalizate după un timp relativ scurt. După slujba de binecuvântare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a oferit credincioșilor prezenți câte o iconiță cu Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul, ocrotitorul bisericii și comunității din Sânandrei Colonie.

Hramuri mănăstirești

La 2 iulie, de sărbătoarea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, Mănăstirea Dobreşti din judeţul Timiş, ctitorie a
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a îmbrăcat haine de sărbătoare, cinstindu-și ocrotitorul spiritual. La bucuria
obștii monahale și a numărului mare de pelerini, veniți din Timișoara, Lugoj și din satele aflate în proximitatea
mănăstirii, a luat parte Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, care a
săvârșit, în subsolul noii biserici a locaşului
monahal, Sfânta Liturghie, împreună cu un
sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut
parte clerici de la Centrul eparhial, protopopi,
stareți, preoţi şi diaconi de la mănăstirile şi parohiile din împrejurimi. În cadrul Sfintei Liturghii
s-au înălțat rugăciuni către tronul Preasfintei
Treimi și pentru părinții Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel, Stela și Alexie. Răspunsurile
liturgice au fost date de Corul Ligii Tinerilor
Creștini Ortodocși Români din Lugoj, condus
de către profesoara Alina Bogoevici.
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*

Cu ocazia sărbătorii Sfântului
Prooroc Ilie Tesviteanul, 20 iulie,
sute de pelerini din întreg Banatul
şi-au îndreptat paşii spre Mănăstirea Româneşti, ctitorie a patriarhului
Miron Cristea. În mijlocul pelerinilor
a fost prezent și Înaltpreasfinţitului
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, care a
săvârșit, în Paraclisul de vară, Sfânta şi
Dumnezeiasca Liturghie, împreună cu
un sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul
Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan l-a hirotonit diacon pe
tânărul licențiat în Teologie, Dorin
Veniamin Pârvoni, ce va fi numit
preot în Parohia Zolt, din Protopopiatul Făget. Totodată, diaconul Adrian
Milenco Solomon a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Cadăr Duboz, Protopopiatul Lugoj. La finalul slujbei,
Părintele Mitropolit a rostit un cuvânt de învățătură în care a evocat viața și faptele minunate săvârșite de Sfântul
Prooroc Ilie. În acest sens, Mitropolitul Banatului a menționat faptul că
Biserica Ortodoxă prăznuiește astăzi
ridicarea la cer a Sfântului Prooroc Ilie,
de la a cărui ridicare au trecut 3121 de
ani. După Sfânta Liturghie, Chiriarhul
a oficiat, în cimitirul monahal, slujba
de pomenire pentru vieţuitorii, ostenitorii şi ctitorii aşezământului trecuţi
la cele veşnice. La final, obștea mănăstirii a oferit pelerinilor pachete cu
alimente. Mănăstirea Românești mai
este numită de credincioşii bănăţeni
şi „Balta Caldă”, deoarece în incinta ei
se află un izvor cu apă semitermală,
cu o temperatură constantă de 18°C.
*
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Și Mănăstirea Dobrești, ctitoria
Preafericitului
Părinte
Daniel,
Patriarhul
Bisericii
Ortodoxe
Române, și-a sărbătorit ocrotitorul
spiritual de praznicul Sfântului
Proroc Ilie Tesviteanul. Cu acest
prilej, Sfânta Liturghie a fost
oficiată de Preasfințitul Părinte
Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Timișoarei, împreună
cu mai mulți preoți din Protopopiatul
Lugoj. „La Mănăstirea Dobrești, atât
noi clericii, cât și credinciosii am
putut să ne împărtășim din darul
Preafericitului Parinte Patriarh Daniel,
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făcut locului acestuia
în care s-a născut și,
implicit, Arhiepiscopiei
Timișoarei, prin înființarea și ridicarea acestei
vetre monahale. Tuturor credincioşilor transmitem binecuvântare
din partea Preafericitului
Părinte
Patriarh
Daniel și din partea
Inaltpreasfinţitului
Părinte Ioan, care astăzi a
fost în rugăciune alături
de noi, slujind la Altarul
Mănăstirii Izvorul Miron
Româneşti,
ocrotită
tot de Sfântul Ilie!”, a
menționat Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul. După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa a săvârșit slujba de pomenire
pentru Alexie și Stela, părinții Preafericitului Părinte Daniel.

Pomenirea eroilor rezistenței anticomuniste din Banat
La Monumentul Rezistenţei Anticomuniste din Banat, aflat în proximitatea Muzeului Satului din Timişoara,
a avut loc sâmbătă, 16
iulie, o slujbă de pomenire
a deţinuţilor politici ucişi
la Timişoara între 1949 –
1952. Slujba Parastasului a
fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan,
Arhiepiscopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului alături de un sobor de preoți
și diaconi de la Centrul
Eparhial și Catedrala Mitropolitană din Timișoara. La
eveniment au participat oficialități locale și județene,
reprezentanți ai mai multor asociații din Timișoara,
foşti deţinuţi politici, urmaşi
ai unora dintre aceştia, dar
și foarte mulți timișoreni.
Monumentul de la Pădurea
Verde, ridicat pe o colină şi
reprezentat de o cruce, a
fost sfinţit în anul 2000 de către vrednicul de pomenire Mitropolitul Nicolae Corneanu, în prezenţa lui Gheorghe Ciuhandu, primarul Timişoarei la acea vreme, a membrilor Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România
(A.F.D.P.R.) – filiala Timiş, precum şi a rudelor sau a apropiaţilor celor care au pierit în timpul prigoanei comuniste.
Acest monument este înconjurat de 43 de plăci din granit negru, pe care sunt inscripționate numele membrilor
grupurilor de rezistență anticomunistă, a celor executati chiar în Pădurea Verde sau a celor care au murit în urma
torturilor la care au fost supuși în închisorile comuniste.
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Evenimente la Facultatea de Teologie din Timișoara
Vineri, 8 iulie, în Sala
festivă a Centrului eparhial
din Timișoara a avut loc
susținerea lucrărilor de
licență a celei de-a XVIII-a
promoții de absolvenți
ai Secției de Teologie,
din cadrul Facultății de
Litere, Istorie și Teologie.
La eveniment a fost
prezent Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, Arhiepiscopul
Timișoarei și Mitropolitul
Banatului. Susținerea lucrărilor de licență a celor de 20
de absolvenți a avut loc în
prezența Înaltpreasfințitului
Părinte Ioan, chiriarhul
eparhiei și a corpului profesoral de la Facultatea de Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. „În timpul întâlnirilor pe care le-am
avut cu tinerii teologi timișoreni, am încercat să înțelegem viața bisericească din perioada apostolică, perioada
primară a Bisericii, dar și provocările din societatea contemporană, ceea ce ne-a permis să putem observa dinamica
societății noastre bisericești. Temele abordate de studenți în lucrările lor sunt actuale, ceea ce dovedește că avem
o promoție de teologi ancorați în prezent, care se străduiesc să Îl mărturisească pe Hristos prin cuvântul și viața
lor” a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.
*
La sediul Departamentului de Teologie Ortodoxă
a Facultății de Litere, Istorie și Teologie de pe Calea
Bogdăneștilor, nr. 32 A,
a avut loc, marți, 12 iulie,
examenul de disertație
pentru cea de-a VII-a promoție de cursanți ai programului de master „Religie, cultură, societate”. La
examenul din acest an s-au
prezentat 11 candidați,
care au avut de susținut,
în fața comisiei formată din
profesori de specialitate,
o lucrarea de cercetare,
elaborată sub coordonarea
unui profesor de la facultatea amintită. Din partea
Centrului eparhial a fost
prezent părintele Zaharia
Pereș, consilier cultural al
Arhiepiscopiei Timișoarei, care a transmis absolvenților și cadrelor didactice gândurile de felicitare, încurajare și
de considerație ale Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.
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Adunarea pe țară a Oastei Domnului
Timp de două zile, 9-10
iulie, la Timișoara, a avut loc
întrunirea anuală a membrilor Asociaţiei Ortodoxe
„Oastea Domnului”, la care
au fost prezenți membri din
mai multe localităţi din țară,
dar și foarte mulți credincioși bănățeni. Manifestările
au debutat sâmbătă, 9 iulie,
la Catedrala Mitropolitană,
după Slujba Vecerniei. La
întrunire a luat parte și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan,
Arhiepiscopul
Timișoarei
și Mitropolitul Banatului,
care a rostit un cuvânt de
învățătură în cadrul căruia
a vorbit despre minunata
vindecare a orbului din naștere, dar și despre cei doi corifei ai Apostolilor, Petru și Pavel. Au urmat luări de cuvânt
din partea reprezentanţilor asociaţiei de
la mai multe filiale din ţară, precum Sibiu,
Zalău, Suceava, Botoşani, Oradea, Craiova,
Caransebeş, apoi au avut loc recitaluri
de cântări şi poezii specifice „Oastei
Domnului”.
Întrunirea a continuat duminică, 10
iulie, la Catedrala Mitropolitană, prin
participarea membrilor asociației la Sfânta
Liturghie, oficiată de părintele vicar Ionel
Popescu, împreună cu un sobor de preoți
ai catedralei, dar și cu preoții coordonatori
ai filialelor din țară. La orele amiezii, a
avut loc Adunarea anuală a membrilor
Asociaţiei „Oastea Domnului“, la care a
participat și Preasfințitul Daniil, Episcop
locțiitor al Daciei Felix, care a rostit un
cuvânt de învățătură referitor la misiunea
deosebită a acestei asociații ortodoxe în societatea actuală.

Hramul bisericii parohiale din Remetea Mică
Miercuri, 20 iulie biserica ortodoxă română din Remetea Mică și-a prăznuit în mod festiv ocrotitorul Sf. lăcaș și
patronul spiritual al comunității, filie a Parohiei Ortodoxe Mașloc. La invitația părintelui Iliia Pavlovici Pătruț, parohul
locului a slujit şi părintele Valentin Bugariu de la Parohia Birda, Protopopiatul Deta. Cu acest prilej a fost oficiată cu
începere de la orele 1000 Sfânta Liturghie la care au participat oficialități locale, Primarul Comunei Mașloc, angajați ai
Primăriei și mai mulți credincioși. La momentul potrivit mai mulți copii din localitate au fost împărtășiți cu Trupul și
Sângele Domnului. Cuvântul de învățătură cu tema: ,,Hramul bisericii – popas sărbătoresc al comunității parohiale” a
fost pregătit și susținut de părintele Valentin Bugariu. În cadrul cuvântării, vorbitorul a accentuat importanța cinstirii
hramului bisericii ca realitate a unității credinței comunității religioase locale, viața și minunile Sf. Proroc Ilie fiind un
model de urmat ca statornicie a credinței într-o viață de astăzi tot mai mult idolatrizată de modelele timpului. După
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otpustul Sfintei Liturghii a
fost săvârșit ritualul binecuvântării și sfințirii colacului
Rugii. Cu această ocazie li
s-a mulțumit nașilor pentru jertfa arătată bisericii,
anunțându-se cu acest
prilej nașii din anul viitor.
În finalul slujbei religioase
credincioșilor
prezenți
li s-au oferit numere din
revista ,,Arhanghelul” de la
Birda, iar Consiliul Parohial
și Parohia Mașloc au oferit
credincioșilor daruri şi o
agapă pregătită cu acest
prilej.

Taina Sfântului Maslu în parohia Gătaia
Vineri, 1 iulie a fost oficiată Taina Sfântului Maslu de obște în biserica cu hramul ,,Învierea Domnului” din parohia
Gătaia. La invitația P.C. Păr. Călin Negrea, parohul locului au slujit P.C. Părinți Codruț Matei de la capela Spitalului
de Psihiatrie și Valentin Bugariu de la parohia Birda. Cuvântul de învățătură ocazional a fost pregătit și susținut de
părintele Valentin Bugariu. Cu acest prilej cei prezenți s-au bucurat de comuniunea rugăciunii și de împărtășirea
din harul lui Dumnezeu prin această Sfânta Taină destinată vindecării trupești și sufletești!

Tabără în Bucovina pentru copiii de la centrul de zi din Făget
Beneficiarii Centrului
de zi pentru copii „Patriarh
Miron Cristea” din Făget au
avut bucuria de a participa,
prin purtarea de grijă a Sectorului Social, Filantropic și
Misionar al Arhiepiscopiei
Timișoarei, în perioada 10-17
iulie, la o tabără în Bucovina,
având ca scop dobândirea
unor noi cunoștințe, geografice, istorice și religioase,
precum și îmbogățirea stării
duhovnicești. Activitățile s-au
desfășurat pe o perioadă de 7
zile în Câmpulung Moldovenesc, localitate situată în partea central vestică a județului
Suceava. Aici copiii au vizitat
orașul, împrejurimile, au
efectuat zilnic drumeții prin
pădurile zonei, bucurându-se
totodată și de peisajul minunat. Un alt obiectiv atins a fost vizitarea Muzeului ,,Arta Lemnului” din Câmpulung
Moldovenesc, înfiinţat ca Muzeu de etnografie şi ştiinţe ale naturii. A fost reprofilat în 1967 ca Muzeu al lemnului,
fiind unic în ţară prin denumire şi printre puţinele din Europa, ca tematică şi valoare a exponatelor.
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Expoziție jubiliară la Timișoara
În seara zilei de marți,
19 iulie, în mansarda
Bastionului Theresia, a avut
loc vernisajul expoziției
jubiliare „Timișoara 1716.
Începuturile unui oraș
european”. Eveniment de
mare încărcătură istorică
pentru destinul Timișoarei,
această expoziție a fost
realizată sub coordonarea
Muzeului
Național
al
Banatului și colaborarea
Mitropoliei Banatului, Episcopiei Romano-Catolice din
Timișoara și a mai multor
instituții din municipiu și
județ. Expoziția dedicată
celor 300 de ani de la
eliberarea Timișoarei de
sub stăpânirea otomană, prezintă aspecte ale prezenței otomane în orașul de pe Bega, asediul cetății turcești de
către armata habsburgică condusă de Eugeniu de Savoya. Expoziția dezvăluie primele decenii ale administrației
austriece, făcând, totodată, o incursiune în atmosfera vieții spirituale multiconfesionale și culturale a Timișoarei
acelor vremuri. Din partea Centrului eparhial, la vernisajul expoziției jubiliare, a fost prezent părintele Zaharia Pereș,
consilier cultural al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Tabără de creație la mănăstirea Timișeni
Cu binecuvântarea
Înaltpreasfințitului
Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Sectorul
învăţământ şi activităţi cu
tineretul al Arhiepiscopiei
Timişoarei, în colaborare
cu Facultatea de Arte şi
Design din Timişoara şi cu
Consiliul Judeţean Timiş
a organizat, la mijlocul
lunii iulie, la Mănăstirea
Timişeni Şag, a doua
ediţie a Taberei de creaţie
„Icoana în suflet de copil”.
Tabăra este inclusă pe
agenda culturală a Consiliului Judeţean Timiş,
fiind finanţată prin Centrul de Cultură şi Artă
Timiş. Acest proiect se adresează elevilor din clasele VII – XI, clasaţi pe primele locuri la Olimpiada Naţională de
Religie, etapa judeţeană, precum şi la alte concursurile şcolare. Prin această acţiune, Arhiepiscopia Timişoarei
doreşte să acorde o atenţie specială elevilor merituoşi, ataşaţi de valorile Bisericii şi dornici să împărtăşească şi
altora din credinţa şi dragostea lor pentru Dumnezeu. Ediţia a II-a a acestei tabere de la Mănăstirea Timișeni s-a
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desfăşurat în două serii a câte 15 elevi, timp de 4 zile și a avut următoarele obiective: cunoaşterea iconografiei
bisericeşti şi afirmarea propriei identităţii religioase, culturale şi naţionale; dezvoltarea creativităţii în rândul elevilor
prin promovarea valorilor creştine; promovarea valorilor cultural creştine prin icoană în rândul adolescenţilor și
dezvoltarea spiritului de solidaritate prin colaborare şi conlucrare. Tabăra de creaţie și-a propus implicarea elevilor
în mai multe activităţi: participare la programul liturgic al mănăstirii Timişeni Şag, atelier de creaţie – icoane pe
sticlă, concurs şi expoziţie de icoane pe sticlă, activităţi recreative, dialoguri pe teme religioase şi de interes specific
vârstei, precum şi un pelerinaj de o zi la Mănăstirile: Luncanii de Sus, Româneşti şi Fârdea.

A trecut la Domnul Părintele pensionar Ioan Drăgoi
Părintele Ioan Drăgoi s-a născut la 10 iulie 1926, în comuna românească din Banatul sârbesc, Toracul Mare,
din părinții Sima Drăgoi și Eva-Pupa,
născută Zeicu. Copilăria și primele două
clase primare le-a făcut în satul natal, cu
bogate tradiții românești și creștinești.
În 1935, familia părintelui s-a mutat în
comuna Ciacova, tocmai pentru ca unicul
lor fiu să poată crește și învăța în școlile românești. Aici, a urmat clasele primare, începând, totodată, să primească și
cunoștințe de vioară.
În 1937 urmează cursurile Liceului Moise
Nicoară din Arad, pe care le finalizează în
1945, cu susținerea Bacalaureatului. Simțind
chemarea spre preoție, se înscrie în 1945 la
Academia de Teologice Ortodoxă, refugiată
de la Oradea la Timișoara. Întrucât după 3 ani
de studii, Academia s-a desființat în urma
reformei învățământului, ultimul an de studii teologice și examenul de licența le-a terminat la Institutul Teologic Universitar din
Sibiu, în 1949. În toamna anului respectiv
a fost încorporat în armată și repartizat la
școala de ofițeri de rezerva de infanterie la
Craiova.
În 1951, familia sa a fost dusă cu domiciliul
obligatoriu în localitatea Săliște, Jud. Sibiu.
Până în 1956 a fost profesor la Școala
Generală nr. 7 din comuna sibiană Roșia, dar
și dirijorul corului mixt al parohiei. În 1953 se
căsătorește cu Teodora-Maria, fiica preotului
satului, aceasta fiind asistentă de ocrotire. În
1955 se naște primul lor copil, Mihai, iar în 1959 cel de-al doilea, Florin.
În 1956, se reîntoarce cu familia în Banat, fiind, totodată, numit diacon de către Mitropolitul Vasile Lazarescu la
Catedrala mitropolitană din Timișoara. Pentru această misiune preoțească, părintele Drăgoi s-a pregătit suplimentar,
urmând timp de 3 ani (1953-1956) cursurile Școlii populare de arte, secția canto și cor. După aproape 20 de ani de
diaconie la Catedrală, este hirotonit preot (1974), iar, mai apoi, hirotesit protopop onorific de către Mitropolitul
Nicolae Corneanu. Între 1974-1982 a fost preot paroh în Parohia Timișoara Viile Fabric, iar din 1983 și până în 2001,
când s-a pensionat, la Parohia Timișoara Elisabetin.
Slujba de înmormântare a avut loc sâmbătă, 2 iulie, la Cimitirul din Strada Cosminului, al Parohiei Timișoara
Elisabetin. Din sobor au făcut parte preoți de la Parohiile Iosefin, Elisabetin și Timișoara ,,Sfântul Ștefan”. Necrologul
a fost rostit de pr. Ionel Popescu, vicar eparhial, care a transmis familiei și mesajul de condoleanțe al ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului. Veșnică să îi fie pomenirea din neam în neam!
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Cântăreţ bisericesc de peste 50 de ani, trecut la Domnul
În ziua de 15 iulie a trecut
la cele veşnice, în vârstă de
83 de ani, Coriolan Vinţan,
fost cântăreţ bisericesc al
parohiei Sânnicolau Mare.
Născut la data de 10 aprilie 1933, în localitatea Sânnicolau Mare din părinţii ţărani
Ioan şi Elisabeta Vinţan, Coriolan este al doilea din cei trei
copii cu care această familie a fost binecuvântată de
Dumnezeu.
După ce îşi face şcoala
primară şi gimnazială în
localitatea natală, fiind
singurul băiat din familie,
este luat luat de tânăr la
munca câmpului, aceasta
fiind singura sursă de venit
ce asigura existenţa familiei
şi vremurile de atunci,
imediat de după război, care
erau greu de traversat.
A trecut însă peste toate,
cu ajutorul lui Dumnezeu în
care şi-a pus toată nădejdea
şi în slujba căruia s-a pus de
tânăr, cântând în strană, pe
lângă cântăreţii vârstnici
care pe atunci umpleau
amândouă strănile din
biserică.
La vârsta de 24 de ani se căsătoreşte cu Doina, născută Ardeleanu, şi ea de loc din Sânnicolau Mare, familia lor
fiind binecuvântată tot cu trei copii, două fete şi un băiat, astăzi fiecare la casa lor, Coriolan ajungând să se bucure
de nepoţi şi strănepoţi.
Grija şi problemele pe care le impuneau cei trei copii, cu greutăţile specifice acelor vremuri, venirea comunismului, cotele, colectivizarea, îl apropie pe tânărul Coriolan şi mai mult de Biserica neamului şi după ce învaţă muzica
bisericească bănăţeană, în toată complexitatea ei, de la un cântăreţ mai în vârstă, Ioan Raica zis Badea, în anul
1969 obţine diploma de cântăreţ bisericesc de la Şcoala de cântăreţi bisericeşti de pe lângă Seminarul Teologic
de la Caransebeş.
În anul 1974 se angajează ca şi cântăreţ la parohia Sânnicolau Mare unde îşi împlineşte cu responsabilitate şi
devotament această funcţie până cu o lună înaintea morţii, când, după ce împlineşte vârsta de 83 de ani, o boală
cruntă şi nemiloasă, îl şi răpeşte dintre noi.
Înmormântarea a fost oficiată de preoţii locului cărora li s-au adăugat şi preoţii din împrejurimi care îl cunoşteau
ca pe un bun cântăreţ, în ziua de duminică 17 iulie, în biserica în care glasul său frumos a răsunat armonios timp
de peste 50 de ani de zile, de faţă fiind şi părintele protopop Marius Podereu.
După ce preotul paroh Gheorghe Sutac, în necrologul elaborat a insistat asupra vieţii şi activităţii respectiv a
corectitudinii cu care defunctul îşi împlinea toate sarcinile de slujitor al Bisericii, părintele protopop Marius Podereu
transmitea familiei îndoliate binecuvântări şi condoleanţe din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan al
Banatului care îl cunoştea îndeaproape şi care ori de câte ori îl întâlnea la Sânnicolau Mare îl punea să-i cânte câte
o priceasnă. Dumnezeu să-i facă parte de odihnă veşnică şi amintirea să-i rămână neştearsă!
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Comunicate de presă
Astăzi, 14 iulie 2016, Mitropolia Banatului a cumpărat
o locuinţă pentru un deţinut de la Penitenciarul Timişoara. Respectivul este căsătorit, are 4 copii şi nu deţine
locuinţă proprietate personală. De când se află în detenţie,
soţia şi cei patru copii ai săi au locuit la unele familii din
câteva localităţi bănăţene, confruntându-se cu multe lipsuri
şi cu probleme familiale foarte grave. Întrucât deţinutul în
cauză va fi eliberat din penitenciar peste 4-5 luni de zile,
adică în prag de iarnă, fiind pus în situaţia de a nu avea un
adăpost deasupra capului pentru el şi familia sa, Centrul
nostru eparhial s-a implicat în această acţiune umanitară
atât de necesară celor şase suflete. Astfel, chiar înainte de
Sfintele Paşti a fost adresată o solicitare către conducerea
Penitenciarului din Timişoara de a fi identificaţi deţinuţii care
se confruntă cu probleme sociale deosebite, care au familii
numeroase şi nu posedă locuinţă. Primindu-se răspuns la
respectiva solicitare, au fost contactaţi preoţii parohi din
localităţile de domiciliu ale deţinuţilor şi, în primă etapă,
familiilor acelora le-au fost puse la dispoziţie, chiar de Sfintele Sărbători, haine, încălţăminte şi alimente.
Locuinţa cumpărată astăzi, cu ajutorul Bunului
Dumnezeu, va fi amenajată tot de către noi şi va fi dotată
cu toate cele necesare familiei deţinutului. Precizăm de
asemenea că, această casă se află într-o localitate care are
şi şcoală generală de 8 clase, unde cei patru copii pot fi înscrişi din toamnă în sistemul educaţional.
Contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat în această zi binecuvântată de către deţinutul în cauză, învoit
în mod special de penitenciar şi de soţia sa, având o clauză privind interdicţia de înstrăinare, grevare, restructurare
şi demolare, pe o perioadă de zece ani, care urmează a fi notată în cartea funciară.
Această grijă faţă de persoanele defavorizate se va afla pe mai departe în atenţia Înaltpreasfinţitului Părinte
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, şi a Centrului nostru eparhial.
Biroul de presă al Arhiepiscopiei Timişoarei
*
Profund îngrijorați de frământările, de tensiunile și mai ales de atentatele care au avut loc, în ultimile luni,
în unele țări din Europa, soldate cu pierderea a sute de vieți omenești, dar și de starea generală de instabilitate,
îndemnăm părintește pe toți preoții, ieromonahii, monahii și credincioșii Eparhiei Timișoarei ca, duminică, 17
iulie, după Sfânta Liturghie, să înalțe rugăciuni de înmulțire a dragostei către Atotmilostivul Dumnezeu, de la care
nădăjduim să primim ajutor și pace, liniște și mângâiere, atât de necesare sufletului nostru și întregii omeniri, în
aceste momente grele, prin care trecem cu toții.
Având nădejdea că, de la Tatăl ceresc se pogoară peste noi “toată darea cea bună și tot darul desăvârșit”, înălțăm
acum smerită rugăciune: “Doamne, Dumnezeul nostru caută dintru înălțime ca un bun, asupra inimilor noastre, a
robilor Tăi, care sunt lipsite de dragoste și de unire și împresurate de spinii urii și ai altor păcate. Harul Preasfântului
Tău Duh, coborând peste dânsele, să le roureze în chip bogat, ca să aducă roade bune și, din dragostea cea către
Tine, să sporească în fapte bune și să viețuiască în dragoste și în unire; cu sârguință Te rugăm, ca pe un Dătător
de bine, și Dumnezeu al nostru, degrab ne auzi și, cu iubire de oameni, ne miluiește” (Liturghier, Ed. 2012, p.462).
Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze, să înmulțească pacea pe pământ, să odihnească sufletul celor care au
pierit în cumplitele atentate din ultimele luni, să dăruiască sănătate celor răniți din spitale, să mângâie familiile
îndurerate și să reverse peste noi Harul și darurile Sale cele bogate.
Timișoara, anul Domnului 2016, luna iulie, ziua 17
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Cu părintească dragoste,
† Ioan al Banatului
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ITINERARIUL PASTORAL AL ÎNALTPREASFINȚITULUI
PĂRINTE MITROPOLIT IOAN AL BANATULUI

1 iulie

- ia parte la ceremonia sfințirii drapelului
național la Prefectura Județului Timiș
- primește pe domnul Viorel Garidin din
Târgu Jiu
- primește pe P.C. Părinte protopop Bujor
Păcurar de la Făget
2 iulie
- slujește Sfânta Liturghie la Mănăstirea
Dobrești, cu ocazia hramului Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și rosteşte cuvânt de
învățătură
- efectuează o vizită la parohiile Bara și
Victor Vlad Delamarina
4 iulie
- primește pe P.C. Părinte diacon Ștefan
Ioan Stratul din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Cristian Popa
de la parohia Cărpiniș
- primește pe P.C. Părinte Aurel Văcărescu
de la parohia Gottlob
- primește pe studentul la Medicină Mircea Ciorcan
- primește pe P.C. Părinte Gheorghe
Itineanț, însoțit de un grup de credincioși
de la Oastea Domnului
- primește pe domnul Gavril Tătaru din
Timișoara
- primește pe domnul Eugen Dogaru,
subprefectul județului Timiș
- primește pe P.C. Părinte Teodor Cocan de la parohia Sânandrei Colonie
- primește pe domnișoara Cristina Petruț din Timișoara
5 iulie
- primește pe P.C. Părinte protopop Ioan Prisăcean de la Deta
- primește pe P.C. Părinte Călin Cojocar de la parohia Comloșu Mare
- primește pe domnul Marius Craina, manager la Spitalul Județean din Timișoara
- primește pe domnul Radu Burescu de la Giroc
- efectuează o vizită la parohia Ghilad
6 iulie
- primește pe doamna Nicoleta Dagău din Timișoara
- participă la proba scrisă a examenului de licență de la Facultatea de Teologie din Timișoara
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- primește pe P.C. Părinte Viorel Cojocaru de la Chișinău, însoțit de un grup de credincioși din Basarabia
- primește pe domnul Cristian Cărdaș, absolvent de Teologie
- primește pe P.C. Părinte Valentin Marian Bugariu de la parohia Birda
7 iulie
- primește pe preotul Nikolaus Laus de la Episcopia romano-catolică din Timișoara
- primește pe doamna Aura Danielescu, inspectoare generală la Inspectoratul școlar al județului Timiș
- primește pe domnul prof. univ. dr. Vasile Timiș de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
- primește pe P.C. Părinte Viorel Cojocaru de la Chișinău, însoțit de un grup de credincioși din Basarabia
- primește pe P.C. Părinte protopop Bujor Păcurar de la Făget
- primește pe P.C. Părinte Ionică Gâță de la parohia Moșnița Nouă
- primește pe domnul Vasile Todi din Timișoara
- primește pe domnul Lucian Perescu de la Constructim S.R.L. Timișoara
- efectuează o vizită la Spitalul Județean, la Spitalul de Oncologie și la parohiile Iecea Mică, Biled și Carpiniș
8 iulie
- participă la proba orală a examenului de licență la Facultatea de Teologie din Timișoara
11 iulie
- primește pe domnul comisar Petru Croitoru din Timișoara
- primește pe domnul prof. dr. Alin Cosmin Popescu de la Universitatea de Științe Agricole a Banatului
- primește pe P.C. Părinte Vasile Ciotău de la parohia Remetea Mare
- primește pe P.C. Părinte Ionuț Cristea de la parohia Dudeștii Noi
- primește pe P.C. Părinte Cristian Feraru de la paraclisul mitropolitan Sfinții Apostoli Ioan și Luca
12 - 13 iulie
- efectuează o vizită la Parlamentul de la Budapesta, Ungaria
13 iulie
- vizitează șantierele parohiilor Biled și Tomnatic
14 iulie
- semnează contractul de vânzare-cumpărare a unei case pentru un deținut din Penitenciarul Timișoara, la
notariatul din Sânnicolau Mare
- primește pe P.C. Părinte Nicolae Fiț de la mănăstirea Timișeni
- primește pe P.C. Părinte pensionar Ioan Drăgan din Timișoara
- primește pe domnul deputat Ben Oni Ardelean din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte paroh Petru Toma de la parohia Săcălaz, împreună cu domnul primar Ilie Todașcă
- primește pe P.C. Părinte Ioan Popa de la parohia Urniș, județul Bihor
- primește pe P.C. Părinte protopop Bujor Păcurar de la Făget
15 iulie
- primește pe domnul ec. Ioan Savu din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Cristian Tomescu de la parohia Timișoara Est, împreună cu soția
- primește reporteri de la televiziunile Antena 1 și Digi 24, pentru un interviu
- primește pe P.C. Părinte prof. univ. dr. Nicolae Chifăr, decanul Facultății de Teologie din Sibiu
- primește pe P.C. Părinte Serafim Susanu din Episcopia Covasnei și Harghitei, împreună cu soția
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- primește pe P.C. Maică stareță Ioana Vintilă de la mănăstirea Crișcior, jud. Hunedoara
- primește pe P.C. Părinte Cristian Băbuț de la parohia Seleuș, Serbia
- primește pe doamna Aura Danielescu, inspectoare generală la Inspectoratul școlar județean Timiș
- primește un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de Teologie din Timișoara, în frunte cu P.C. Părinte
conf. univ. dr. Nicolae Morar
16 iulie
- săvârșește o slujbă de pomenire a eroilor martiri din perioada comunistă, la Monumentul Rezistenţei Anti
comuniste din Banat, de la Pădurea Verde din Timișoara
17 iulie
- participă la Sfânta Liturghie la parohia Săcălaz, sfințește crucile pentru biserica nouă și rostește cuvânt de
învățătură
- efectuează o vizită de lucru la parohia Albina
18 iulie
- primește pe P.C. Părinte Eugen Murgu de la parohia Timișoara Zona Soarelui
- primește pe domnul Emil Bența din Murani
- primește pe P.C. Părinte Dorian Oprișor de la parohia Zgribești
- primește pe P.C. Părinte Teodor Cocan de la parohia Sânandrei Colonie
- primește pe P.C. Părinte Adrian Boba de la catedrala episcopală din Vârșeț, Serbia
- efectuează o vizită pastorală la parohiile Iosifalău și Belinț
19 iulie
- primește pe P.C. Părinte Alexandru Ranca de la parohia Timișoara Fratelia
- primește pe P.C. Părinte Vasile Câmpean de la catedrala mitropolitană
- primește pe P.C. Părinte Nicolae Oțican de la parohia Sânmihaiu German
- efectuează o vizită la parohia Fibiș
- primește pe domnul general Florin Ivana din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Sabin Nicoli de la parohia Moravița
- primește pe P.C. Părinte Traian Birăescu de la parohia Lugoj - Sf. Iosif cel Nou de la Partoș
- primește pe domnul Ciprian Buzner de la asociația ProLogos din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Cristian Feraru de la paraclisul metropolitan Sfinții Apostoli Ioan și Luca
- primește pe doamna Aura Danielescu, inspectoare generală la Inspectoratul școlar județean Timiș
20 iulie
- săvârșește Sfânta Liturghie la mănăstirea Românești, cu prilejul hramului și rostește cuvânt de învățătură
- săvârșește Acatistul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul la parohia Moșnița Nouă, cu ocazia hramului
21 iulie
- efectuează o vizită la Guvernul României și la Ministerul Sănătății, la București
22 iulie
- primește pe P.C. Părinte Radu Reja de la Biled
- primește pe P.C. Părinte Ioan Vasile Cheregi de la Spitalul de psihiatrie din Jebel
- primește pe P.C. Părinte Teodor Cocan de la parohia Sânandrei Colonie
- primește pe domnișoara Cristina Petruț din Timișoara
- primește pe domnul Marius Craina, managerul Spitalului Județean din Timișoara
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- primește pe domnul gen. Florin Nahorniac din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Mihai Stoica din Episcopia Covasnei și Harghitei
- efectuează vizite la parohiile Coșteiu si Variaș
24 iulie
- participă la Sfânta Liturghie la biserica parohiei din Sânandrei Colonie, rostește cuvânt de învățătură și binecuvântează lucrările executate în ultima perioadă
25 iulie
- primește pe P.C. Părinte Eugen Murgu de la parohia Timișoara Zona Soarelui
- primește pe P.C. părinte pensionar Aurel Sas din Las Vegas, S.U.A.
- primește pe P.Cuv. Părinte stareț Varlaam Almăjanu de la mănăstirea Partoș
26 iulie
- primește pe P.C. Părinți Marius Șonea și Daniel Mateia de la parohia Giroc
- primește pe domnul Vasile Giurgiu de la Ghizela
- primește pe doamna Loredana Mânzat din Timișoara
- primește pe studentul Radu Ilie de la Facultatea de Teologie din Timișoara
27 iulie
- primește pe domnul primar Ilie Todașcă de la Săcălaz
- primește pe doamna Livia Hadobaș din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Adrian Borițoni de la parohia Zolt
- primește pe P.C. Părinte Petru Temelie de la parohia Murani
- primește pe P.C. Părinte Constantin Train de la catedrala mitropolitană
- primește pe P.Cuv. Maică stareță Casiana Șimon de la manăstirea Timișeni
- primește pe P.C. Părinte asist. dr. Adrian Covan de la Facultatea de Teologie din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Marian Timofte, vicar eparhial la Arhiepiscopia Iașilor
28 iulie
- vizitează Facultatea de Agronomie din Timișoara
- efectuează o vizită la parohia Recaș I
- primește pe P.C. Părinte Cornel Hrițcu de la parohia Oravița I
29 iulie
- primește pe domnul primar Ovidiu Toța de la Topolovățu Mare
- primește pe P.C. Părinte Petru Drăghicescu de la parohia Timișoara Viile Fabric
- primește pe doamna Florica Miheț de la Primăria Municipiului Timișoara
- primește pe domnul Dan Diaconu, viceprimarul Municipiului Timișoara
- primește pe P.C. Părinte protopop Marius Podereu de la Sânnicolau Mare
- primește pe doamna Aura Danielescu inspectoare generală la Inspectoratul școlar județean Timiș
- primește pe P.C. Părinte Teodor Cocan de la parohia Sânandrei Colonie
31 iulie
- săvârșește Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană și rostește cuvânt de învățătură
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