„NE CHEAMĂ CLOPOȚELUL!”

† IOAN
Mitropolitul Banatului

Cu câteva zile în urmă, am sărbătorit, cu smerită rugăciune, începutul noului An bisericesc, moment cu adânci
semnificații duhovnicești, pentru toți dreptmăritorii creștini. După acest popas binecuvântat, ne pregătim acum
să întâmpinăm, cu credință, cu nădejde și cu dragoste, un nou început în viața elevilor, a părinților și a dascălilor
din toată țara și anume anul nou școlar 2016-2017.
Înainte de acest moment important și înălțător, îndemnăm părintește, pe preoții eparhiei noastre și, împreună
cu ei, pe toți profesorii de religie, să adreseze elevilor invitația de a participa duminică, 11 septembrie, la Sfânta
și Dumnezeiasca Liturghie, pentru ca bunul Dumnezeu să le lumineze mintea și să le întărească credința, spre
primirea și înțelegerea tuturor învățăturilor folositoare sufletului și spor în dobândirea de cât mai multe cunoștințe
necesare studiului.
De asemenea, îndatorăm pe toți preoții și ieromonahii ca, duminică, 11 septembrie, să înălțăm, în toate bisericile și mănăstirile eparhiei noastre, rugăciuni speciale pentru elevii, părinții, profesorii și toți ostenitorii din școli,
pentru luminarea minții și întărirea voinței, pentru păstrarea curată a credinței noastre dreptmăritoare, întru cinstirea binelui, a adevărului și a frumosului, pentru înmulțirea dragostei față de Dumnezeu, de Biserică și de țară,
de familie, de studiu și de progres în viața duhovnicească și în dobândirea virtuților creștine.
Făcând așa, împlinim cu adevărat îndemnul creștinesc pe care îl primește fiecare copilaș la pășirea peste pragul
clasei sale:
„Totdeauna lucrul tău
Să-l începi cu Dumnezeu.
Unde-i El cu Harul Său,
Niciun lucru nu e greu!”
Dumnezeu Atotputernicul să binecuvinteze, cu Harul Său cel preasfânt, pe elevii noștri, pe părinții care se jertfesc
pentru educarea și creșterea lor, pe dacălii care împărtășesc tuturor învățătura cea bună și folositoare de suflet și
pe toți cei ce ostenesc în sanctuarul învățământului nostru românesc.
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„ÎNVĂȚĂTORUL LUI ISRAEL”
† DANIIL
Episcop-locţiitor al Daciei Felix
„Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu cunoşti acestea?” (Ioan 3, 10): Reproşul făcut de către Mântuitorul Iisus Hristos lui
Nicodim în noaptea tainicei convorbiri despre naşterea de sus, din apă şi din Duh, ca şi condiţie a vederii şi a intrării
în Împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3, 3-7), ne pune înaintea ochilor noştri duhovniceşti nivelul de competenţă intelectual-teologică şi exigenţă spiritual-scripturistică a oricărui investit cu calitatea şi responsabilitatea de „învăţător al lui
Israel”: diacon, preot şi mai ales episcop, în Biserica lui Hristos. Orice „învăţător al lui Israel” şi al noului Israel, creştin
şi ortodox s-ar cuveni să ştie şi să cunoască Teologia sau învăţătura dumnezeiască a Domnului nostru Iisus Hristos,
ca s-o poată propovădui, tâlcuind-o „de unde vine şi încotro se duce”, prin suflarea Vântului al cărui glas se aude prin
inspiraţia Duhului (cf. Ioan 3, 8). S-ar fi cuvenit oare ca Nicodim, în calitatea lui de învăţător al lui Israel, să cunoască
tainele naşterii celei duhovniceşti mai înaite de întâlnirea providenţială cu Mântuitorul? S-ar fi putut oare ca femeii
samarinence să i se descopere taina închinării în Duh şi Adevăr mai înainte de a merge la fântâna lui Iacob şi de a se
întâlni cu Mântuitorul Iisus Hristos (Ioan 4, 23-24)? Aceasta doar dacă tablele legii s-ar fi putut da înaintea revelaţiei din
rugul aprins şi curcubeul legământului s-ar fi arătat mai înainte de începutul potopului şi Epistolele sfântului Apostol
Pavel s-ar fi scris înainte de minunea de pe drumul Damascului! Nicodim devine cu adevărat „învăţător al lui Israel” nu
atât prin învăţământul teologic rabinic pe care-l va fi urmat cu diplome şi succes, ci prin şi în urma întâlnirii şi convorbirii lui cu Mântuitorul Iisus Hristos (Ioan 3, 2), luând apărarea Mântuitorului în sinedriu (Ioan 7, 50-51) şi participând
la Pogorârea Domnului de pe cruce, „aducând ca la o sută de litre de amestec de smirnă şi aloe” (Ioan 19, 39-42).
Prin urmare, „învăţătorul lui Israel” se cuvine să cunoască Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, Vechiul şi Noul Testament, Pentateuhul şi Evangheliile, Cărţile istorice şi Faptele Apostolilor, profeţii mari şi Epistolele pauline, profeţii
mici şi Epistolele soborniceşti, Psalmii şi Apocalipsa. „Învăţătorul lui Israel” se cuvine să cunoască Teologia patristică
şi Dogmatica, Filocalia şi Teologia Morală, Patericul şi Teologia Ascetică şi Mistică, Istoria bisericească şi Liturgica,
Omiletica şi Pastorala. Atunci, prin „învăţătorul lui Israel” se va lucra mai departe şi se va extinde în Biserică dimensiunea, demnitatea, misiunea şi slujirea învăţătorească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, alături de cea arhierească
şi împărătească sau conducătoare. Atunci, amvonul „învăţătorului lui Israel” va fi o colină a Muntelui Fericirilor şi
Cartea aceasta a Legii – Sfânta Scriptură – nu se va pogorâ de pe buzele sale, călăuzindu-l ziua şi noaptea (Iosua 1,
8). Modelul suprem al „învăţătorului lui Israel” va fi Hristos; icoane ortodoxe ale „învăţătorului lui Israel” vor fi Ezdra şi
Neemia; pilde ale „învăţătorului lui Israel” vor fi profeţii şi sfinţii Apostoli; Moise şi Ilie şi sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şi
toţi Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Un model deosebit al „învăţătorului lui Israel” este sfântul Arhidiacon şi întâiul Mucenic
Ştefan, deoarece predica sau propovăduirea „învăţătorului lui Israel” se cuvine să fie întărită, dublată şi pecetluită de
revelaţia cerurilor deschise şi a Şederii Fiului Omului de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl (Faptele Apostolilor 7, 55-56).
„Învăţătorul lui Israel” vorbeşte la Rusalii în Ierusalim şi în Areopagul din Atena; la Poarta cea Frumoasă a templului şi în
Milet. „Învăţătorul lui Israel” citeşte lămurit bucăţi din cartea legii lui Dumnezeu, iar pericopele citite le lămureşte spre
înţelegere poporului (cf. Neemia 8, 8). „Învăţătorul lui Israel” ştie că cei ce vor îndruma pe mulţi pe calea dreptăţii vor fi
ca stelele în vecii vecilor (Daniel 12, 3; Matei 13, 43). „Învăţătorul lui Israel” desparte Marea Roşie înaintea ascultătorilor
săi; izvorăşte apă din stâncă şi pogoară mană duhovnicească din cer; înfăţişează poporului dreptcredincios tablele
legii fiecărei Evanghelii duminicale; arată poporului stâlpul de foc în noaptea Vechiului Testament şi norul de lumină
în ziua Noului Testament. „Învăţătorul lui Israel” ridică şarpele de aramă în pustiul lumii şi adevereşte toiagul înflorit
al lui Aaron. „Învăţătorul lui Israel” odihneşte totdeauna poporul la oaza cea de la Elim. „Învăţătorul lui Israel” conduce
poporul ales până la muntele lui Dumnezeu, Horeb (Exod 3, 1; 19, 1-3; III Regi 19, 8), pegătindu-l şi scoţându-l întru
întâmpinarea lui Dumnezeu (Exod 19, 17). „Învăţătorul lui Israel” trebuie să cunoască toate cele scrise despre Hristos
în „legea lui Moise, în prooroci şi în Psalmi” (Luca 24, 44), având inima arzândă pentru Cina euharistiscă şi eshatologică
din Emaus şi mintea deschisă ca să înţeleagă Scripturile (Luca 24, 32 şi 45). „Învăţătorul lui Israel” trebuie să cunoască
desăvârşit „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6), trăind în Scripturi, mişcându-se în Evanghelii şi fiind în Apocalipsă,
precum au zis şi unii dintre Proorocii, Apostolii şi Părinţii noştri (cf. Faptele Apostolilor 17, 20).
„Căci pe unii i-a pus Dumnezeu în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători...” (I Corinteni 12,
28). Întotdeauna „învăţătorul lui Israel” îşi va lungi cuvântul în toate zilele de întâi ale săptămânii până la miezul nopţii
acestei lumi (cf. Faptele Apostolilor 20, 7), când se va auzi strigarea: „Iată Mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea Lui!”
(Matei 25, 6).
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Sfântul Iosif cel Nou –
între vremelnicie şi veşnicie
Luminiţa Irina Niculescu
Deşi potrivit parametrilor epocii postmoderniste, singurul lucru cert în viaţă este inexistenţa oricărei certitudini, fapt pentru care suntem asiguraţi că nu putem fiinţa nici în trecut, nici în viitor, ci numai în prezent, iar prezentul ne lansează provocarea de
a-l înveşnici, pentru că, nu-i aşa,
singura veşnicie la care are acces
omul postmodern e vremelnicia,
noi nu trebuie să considerăm
aceste afirmaţii de la sine înţelese.
Nici nu trebuie să le ascultăm cu
sfinţenie, confundându-le cu adevărurile universale de genul „Toţi
oamenii sunt muritori”...
În
orizontul
realităţilor
duhovniceşti, lucrurile stau cu
totul altfel: veşnicia ocupă un
loc de frunte. Dar ce ştim noi
despre veşnicie? Probabil tot
atât cât ştim şi despre bunătate,
frumuseţe, înţelegere, altruism,
adevăr. Să nu ne amăgim, nu
vom intra pe tărâmul dezlegării
tainelor nedezlegate – aşa cum
este tărâmul cunoaşterii veşniciei
– fără să ieşim, de cele mai multe
ori, înfrânţi de necunoaştere,
după osteneală multă, acceptând
în cele din urmă că a dobândi
răspunsuri pertinente înseamnă
de fapt a ne confrunta cu un
labirint de întrebări adiacente.
Numai realizarea imposibilităţii
cunoaşterii depline a tărâmului
veşniciei ne va deschide porţile
cunoaşterii lui.
„Viaţa duhovnicească e plină
de paradoxuri”, ne prevenea
părintele Dumitru Stăniloae. O
înaltă părere de sine ne coboară
în ochii oamenilor şi ai îngeriVolum nou, apărut prin grija Centrului eparhial lor, nepătimirea se dobândeşte
prin pătimiri cumplite şi chinuri
de nedescris („Suprema pătimire devine suprema nepătimire”), ceea ce nu cunosc întrece neîndoielnic ceea ce
cunosc, iar adevărata cunoaştere este necunoaşterea. („Ştiu că nu ştiu nimic”, mărturisea Socrate, iar Sfântul Petru
Damaschinul declara cu fermitate: „Cunoaştem că nu cunoaştem”).
„Fiinţa divină îşi păstrează chiar în arătare ascunsul, în cuvânt negrăitul, în coborârea la fiinţă suprafiinţialitatea”,
afirma Sfântul Maxim Mărturisitorul, adăugând că numai cei îndumnezeiţi, care trăiesc în întregime, în integritatea fiinţei lor, în duhul comuniunii cu Dumnezeu, au acces la cunoaşterea lui Dumnezeu. Din moment ce calea
cunoaşterii lui Dumnezeu este aceea a îndumnezeirii, înţelegem că sfinţii sunt singurii cărora li se deschid porţile
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cunoaşterii veşniciei. (Nu-i nevoie să insistăm asupra conceptului de sfinţenie, deoarece şi despre el ştim la fel de
mult ca şi despre veşnicie...).
Sfinţii bat şi la uşa inimii noastre, pentru a ne chema la contemplarea cerurilor şi a pământului, a vremelniciei
şi a veşniciei, a lui Dumnezeu şi a îngerilor – pentru a ne înălţa din tenebrele necunoaşterii înspre lumina transfiguratoare a energiilor divine. Pentru a ne ruga să ne rugăm şi noi alături de ei.
„Prin rugăciune”, ne învaţă Sfântul Ioan Gură de Aur, „noi încetăm să mai fim oameni muritori şi pătimitori şi ne
îmbrăcăm deja mai înainte cu strălucirile nemuririi noastre, cu veşmintele veşniciei. (...) Când ne rugăm, devenim
sanctuare în care Iisus Hristos îşi face locuinţa Sa. Rugăciunea îi face pe oameni temple ale lui Iisus Hristos. Cel pe
care măreţia cerurilor nu-L poate cuprinde, Cel ce este Dumnezeul cel Preaînalt, intră în sufletul care e în rugăciune
– şi intră aici cu toate energiile şi cu toate puterile Sale”.
Iar noi, noi cum răspundem la chemarea sfinţilor? Îi lăsăm să bată la uşa inimii noastre, prefăcându-ne că nu-i
auzim, fiindcă nu ne îndurăm să ne desprindem pentru un timp de viaţa noastră pământească, de miasmele ei?
Ancoraţi în vremelnicie, noi, creştinii trăitori în tenebrele acestor vremuri, ne zbatem în orgolii mistuitoare, ambiţii
şi incertitudini, rătăcim în necunoscut, vieţuim şi murim înspăimântător de tributari lutului şi tuturor imperfecţiunilor legate de el. Sufletele ne sunt răvăşite, nesocotim sau respingem existenţa realităţii suprafireşti, prezenţa
Făuritorului de suflete Dumnezeu în viaţa noastră, negăm adevărul transcendent, ne aşezăm pe noi înşine în centrul universului, al timpului şi spaţiului, însetând după putere şi mărire lumească şi persecutaţi de idealuri obtuze.
Tot Sfântul Ioan Gură de Aur ne face cunoscut că „a nu se ruga înseamnă a muri. Este mort sufletul care nu se mai
roagă. La fel precum trupul fără de sufletul său nu mai este decât un cadavru în descompunere, tot astfel sufletul
fără de rugăciune nu mai este decât un fel de cadavru. (...) Şi de fapt sfinţii nu judecau altfel, ei care preferau să
moară decât să rămână fără de rugăciune”.
Rugăciunea este înălţare a sufletului către Dumnezeu şi comuniune negrăit de binefăcătoare cu El. Dumnezeu
Creatorul a toate, Dumnezeu Suprema Putere, Dumnezeu Perfecţiunea infinită, Dumnezeu Veşnicia, Dumnezeu
Sfinţenia absolută se află în comuniune cu noi. Iar noi, „care nu suntem decât pământ şi cenuşă, fragilitate şi nimic,
noi ne luăm un asemenea zbor, noi străbatem atâtea imensităţi, încât ajunşi dincolo de lumi până la Creator şi la
Stăpânul Suprem al lumilor, invitaţi de El însuşi, asiguraţi de iubirea lui părintească, noi ne aruncăm în braţele Lui,
strigând: O, Tatăl nostru!”
Prin rugăciune, dincolo de rugăciune... Prin iubire, dincolo de iubire...
Să începem prin a ne deschide inima la chemarea sfinţilor, care sunt prietenii lui Dumnezeu. În Noul Testament,
termenul „sfinţi” se referea la credincioşi; era, prin urmare, un termen generic care-i denumea pe cei ce credeau
în Hristos Domnul, stabilindu-le astfel identitatea existenţială şi pecetluindu-i pentru „viaţa veacului ce va să fie”.
Mai aproape de noi, pus înainte de pământul Banatului „apărător nebiruit şi neînfrânt” al credincioşilor din
această parte a ţării, Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş, „împreună-slujitor cu îngerii”, veghează asupra nevredniciei
şi nepriceperii noastre, rugându-se cu noi şi pentru noi, biruindu-ne iuţimea cu blândeţile sale, mijlocind către
bunul Dumnezeu pentru slobozirea din dureri a celor ce pătimesc şi pentru tămăduirea neputinţelor noastre, ale
tuturor celor care-i cerem ajutorul.
Toţi credincioşii Mitropoliei Banatului îl prăznuiesc cu bucurie, cu credinţă şi cu dragoste pe Sfântul lor ocrotitor
în ziua de 15 septembrie, la o săptămână după Naşterea Maicii Domnului – punând astfel, an de an, îndoit bun
început anului bisericesc. Ascultător făcându-se voii lui Dumnezeu, Sfântul Iosif cel Nou a lăsat „viaţa cea plină de
duhovnicească dulceaţă a Athosului”, pentru a veni iarăşi între ai săi, ca să le fie „povăţuitor şi îndrumător pe calea
împlinirii sfintelor porunci ale Mântuitorului Hristos”, punându-şi sufletul pentru poporul său şi apărându-şi cu
admirabilă abnegaţie şi neostoită râvnă oraşul de scaun.
Părintele nostru Iosif, „vas ales al darului Duhului Sfânt”, cel ce „prin credinţă a făcut minuni” şi „prin minuni a dat
strălucire credinţei”, şi-a petrecut în sfinţenie întreaga viaţă, pe toţi uimindu-i „cu blândeţile, cu curăţia, cu smerenia
şi cu firea sa cea paşnică”, încununându-se cu cununa nevoinţelor, trudindu-se spre a se asemăna cu Mântuitorul
sufletelor noastre, şi încununându-ne pe noi, închinătorii lui, cu cununa dorului de Dumnezeu şi a „sporirii în credinţă, în dragoste, în toată fapta cea bună” – întru fericirea noastră cea vremelnică şi cea veşnică.
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O CARTE AȘTEPTATĂ
Preot prof. dr. VASILE V. MUNTEAN

E vorba de cartea scrisă de Nicolae Danciu Petniceanu şi Caius N.Danciu, Stele-n Panteon. Istorie culturală din
Banat, Ed. Mirton, Timişoara 2016, 316 p. În Mărturisirea din pp. 5-6, fecundul scriitor Nicolae Danciu Petniceanu
îşi arată mulţumirea că a alcătuit acum o lucrare - împreună cu fiul său - despre „numele solare”, implicit despre
„preoţii şi dascălii de ţară, făuritori de cuvinte sublime, altruiste şi umaniste, cuvinte de bărbăţie şi credinţă”.
Şirul medalioanelor începe cu vestitul cleric-cronicar Nicolae Stoica de Haţeg, urmat de mulţi alţii dintre care
amintim: Eftimie Murgu, preotul Nicolae Tincu Velia, Paul Iorgovici, generalul Nicolae Cena, pr.Ion Sârbu-marele
istoric, Traian Vuia, Iosif Popovici (fratele prot. dr. G. Popovici), Cornel Mikloşi, Vasile Maniu, Andrei şi Alexandru
Mocioni, pr. Dimitrie Ţichindeal, pr. Trifu Şepeţian, Tiberiu Brediceanu, Traian Grozăvescu, pr. Victor Aga, regretatul
mitropolit Nicolae Corneanu et alii.
Majoritatea covârşitoare a personalităţilor prezentate posedă câte un portret (fotografie), ca şi o bibliografie
esenţială; în pag. 315-316 se oferă o cuprinzătoare Bibliografie generală. Ilustraţia, bine aleasă, completează fericit
textele scrise cu acribie, cu responsabilitate.
Cartea de faţă – apărută în condiţii tipografice excepţionale - se va citi cu viu interes nu numai de slujitorii
Altarelor, ci şi de credincioşii obişnuiţi. Avem prilejul să-i „gratulăm” (cum se zice în Banat) pe cei doi autori, pentru
frumoasa şi instructiva realizare ce le face cinste.

Învierea

5

Adam Puslojić,
Apă de băut,
Bucureşti, Editura Univers, 1986
Dr. FLORIN-CORNELIU POPOVICI
„eu sunt/ în aceste zile/ foarte viu.” Iată trei versuri din poezia Cel mai puţin înseamnă aceasta, inclusă în volumul Merg la moarte să mă tundă (1972), prin care Adam Puslojić, scriitor plenar, cu vocaţie holistă, întregitoare, se
defineşte cel mai bine pe sine. Deşi, din punct de vedere geografic, e născut în spaţiul ex-iugoslav, la Kobişniţa,
lângă Negotin, în anul de graţie 1943, Adam Puslojić trăieşte cu intensitate, şi la cote paroxistice, în ambele culturi,
sârbă şi română, pe care le cunoaşte cu de-amănuntul şi în care se exprimă impecabil. Adam, dincolo de semnificaţia biblică a numelui său, „adamah”, „pământ roşu”, „argilă” şi, mai departe, omul primordial, omul esenţial,
e scriitorul-liant, poetul-punte care uneşte simbolic nu numai cele două maluri ale bătrânului Danubius, ci şi
două toposuri culturale pe care le înfrăţeşte spulberând astfel graniţe artificiale, delimitări arbitrare, ideologii şi
mentalităţi conservatoare. Între români şi basarabeni avem poduri de flori, aşternute peste Prut. Între români şi
sârbi, graţie lui Puslojić, poetul-constructor, se plămădesc poduri de cuvinte, „acolade” încărcate de spiritualitate.
„Eu sunt un fel/ de fel de pământ.” (Porţelanul chinezesc, vol.menţionat), mărturiseşte Adam Puslojić, dar nu
orice fel de pământ, am adăuga noi, ci unul de tip humus, deosebit de fertil, aparţinând culturilor română şi sârbă.
Poetul plămădit din pământ e mereu în căutarea chintesenţei. Întâlnirea cu unul dintre elementele primordiale
se produce în volumul Apă de băut (1986), o selecţie dintre cele mai frumoase stihuri aparţinând Maestrului,
adunate şi tălmăcite în româneşte de Nichita Stănescu (prieten de mare calibru al lui Puslojić, un alt mare iubitor
al celor două toposuri culturale frăţeşti, unul dintre cei cinci magnifici care au străbătut Belgradul de la un capăt
la celălalt, fapt imortalizat într-o celebră poezie), alături de Ioan Flora. Apă de băut, carte cu titlu simbolic (apa ca
esenţă a vieţii, apa de băut, prin extrapolare, devine poezie de citit, poezie de meditaţie, poezie de suflet şi cu
suflet) adună între „malurile” sale versuri din volumele Există pământ (1967), Cad spre cer (1970), Merg la moarte să
mă tundă (1972), Negleduş (1973), Religia câinelui (1974), Refugiu în broderia dactilografică (1977), Ploeme (1977),
Ruptura (1979), Aducătorul de daruri (1980), Gura încătuşată (1980).
Cu fiecare volum, noul Adam se reînnoieşte perpetuu, e mereu altul şi deopotrivă acelaşi, e mereu „lăut”. Purificarea prin apa-cuvânt sau prin cuvântul-apă are loc în spaţiul sacru al întâlnirii fericite dintre „lutul” docil şi avid
de cunoaştere, în speţă poetul, şi universul acvatic modelator. Dacă Lucian Blaga construia castele din picuri de
lumină şi din corole de minuni, în schimb, Adam Puslojić durează din cuvinte-picături, modelează apa şi cuvântul,
rezultând arabescuri-basoreliefuri în faţă cărora până şi „Moartea smaraldină” (Precuvântare) rămâne împietrită.
În cazul lui Adam Puslojić, vocaţiei întregitoare i se alătură vocaţia călătoriei. „Călătoresc strâmb/. Călătoresc
drept/. Călătoresc şerpuitor.” (Călătoria, din vol. Există pământ, 1967), spune undeva poetul, dezvăluind astfel o
foame inasţiabilă de spaţiu (inclusiv literar), o poftă pantagruelică de a devora dimensiuni, pentru ca în alt loc, în
poezia Ramuri gemene (vol.Ruptura, 1979) să-şi mărturisească deschis crezul: „Ca poet, sunt redus la propriul meu
limbaj.” O autolimitare aşadar, dar şi o propensiune spre absolut, o închidere şi deopotrivă o deschidere. Poetul-pelerin face un adevărat cult pentru libertatea de exprimare. Aducătorul de daruri, poetul însuşi (cuvântul ca
dar divin fără de preţ), pledează în favoarea emancipării prin cuvânt, fiecare cuvânt cu aspect calofil dobândind
pe această cale dreptul la o binemeritată cetăţenie poetică.
Apă de băut ne pune faţă-n faţă cu un poet lichid, greu de prins între „malurile” exprimării, cu un poet de
sorginte spirituală heracliteană: versurile sale „curg” prin pagină asemenea unui torent de nestăvilit, rup baraje
şi diguri, sapă la temelia exprimărilor „cuminţi”, aşezate, care nu îndrăznesc să îndrăznească.
Există mai multe faţete identitare ale aceluiaşi Adam Puslojić pe care le descoperim „navigând” în universul
lacustru al Apei de băut, şi anume:
1. Adam olimpianul, impasibil în faţa morţii, pe care o conştientizează ca parte integrantă a vieţii, ca un dat
firesc în faţa căruia însă nu se resemnează, nu se lamenteză, ba dimpotrivă, încearcă să-i reziste stoic, să-i ţină
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piept bărbăteşte şi să-i dea cu tifla:
„Moarte oarbă/ astăzi/ tu n-ai să te
mai joci din nou/ cu mine.” (Cântec
nededicat, vol. Merg la moarte să mă
tundă, 1972).
2.Adam sapienţialul, poetul
ajuns la maturitatea creaţiei, pentru care cuvântul nu mai reprezintă o enigmă de nedescifrat: „FII
ÎNŢELEPT:/ FII NEÎNŢELEPT/ DACĂ
NU-ŢI PIERZI TOTUL,/ TOTUL TE VA
PIERDE.” (Pro Memoria, vol. Merg la
moarte să mă tundă, 1972) sau „întunericul e singurul spaţiu dinlăuntru”
(Încercarea a cincea, vol. Negleduş,
1973).
Uneori, versurile lui Adam Puslojić au valoare de parabolă, de învăţăminte, sunt cuvinte de înţelepciune, care condensează Sensul pe
un spaţiu restrâns. Puslojić nu face
abuz de cuvinte şi nici paradă de
propria-i erudiţie. El meşteşugeşte
cuvintele, le investeşte cu miez şi cu
noi valenţe, asemenea dăltuitorului
în piatră, bronz şi lemn, Constantin
Brâncuşi, al cărui fervent admirator
se declară: „Viaţa, precum şi moartea, este de origine divină./ De ce-ţi
spun acestea, când nu mai suntem/
nici tu nici eu? Sau poate că totuşi
suntem/ dar nu ne putem zări/ printr-o atât de îngustă crăpătură.” (Cele
şase scări, vol. Religia câinelui, 1974).
3. Adam ludicul e Adam cel nostalgic după vârsta inocenţei, a pantalonilor scurţi. E momentul când
poetul abandonează stilul preţios
şi mecanismele poetice complexe
pentru a lăsa loc liber exprimării simple, de abecedar: „Adam a mototolit pătura./ Adam a călcat cu picioarele
stângi./ Adam mânâncă aer./ Adam nu vrea la şcoală./ Pentru că Adam are pistol şi maşină./ Iar azi e ziua lui Adam./
Şi Adam mănâncă prăjituri./ Adam vă arată dinţii./ Dinţii lui Adam sunt şi negri şi albi./ Noaptea intră în urechile lui
Adam./ Adam iar mototoleşte pătura./ Adam iarăşi sângerează pe pătură./ Acesta a fost cântecul/ pentru cei care
mă ştiu.” (Cântec pentru cei care mă ştiu, vol. Merg la moarte să mă tundă, 1972).
4. Adam urmuzianul, cel care, tot în spirit ludic, dar şi contestatar (la adresa acelora care pun zăvor la Gura
încătuşată, la libertatea de exprimare), se joacă aparent cu logica cuvintelor, creând asociaţii lexicale bizare:
„Negleduş are şaisprezece suflete/ dar n-are chip/. Negleduş este masă cu douăsprezece scaune./ El are o sută de
crengi/ din care răsar anii.” (Întâia întâlnire cu Negleduş, vol. Negleduş, 1973) sau „Nu s-a dus la nuntă, până când
n-a prins/ pentru logodnica lui, un şoarece uriaş./ În buchetul de flori l-a adus, cu piciorul legat de o garoafă roşie.”
(A şaisprezecea încercare, vol. Negleduş) sau „A urmuziza realitatea!” (Ramuri gemene, vol. Ruptura, 1979)
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5. Adam „povestaşul”, creatorul de epopei (a se vedea epopeea Negleduş), a unor proiecte lirice ambiţioase,
de mare anvergură, cu o mare densitate personagială şi în care e urmărit destinul şi evoluţia eroului central. E
locul unde imaginaţia lui Puslojić nu cunoaşte oprelişte, unde cuvinte şi imagini curg de-a valma dintr-o plăcere
rar întâlnită a spusului, a eliberării cuvântului dintr-un uriaş rezervor de tăcere. Încercările, isprăvile, uceniciile
ghiduşului Negleduş, în număr de şaisprezece, conturează profilul unui erou picaresc pentru care aventura se
constituie într-un mod de viaţă asumat la cele mai înalte cote.
6.Adam îndrăgostitul, poetul cu o sensibilitate aparte, care vibrează la frumosul care-l inspiră. FEMEIA, femeia
universală, femeia precum Cetate se cuvine a fi elogiată şi cucerită la modul continuu. Cu Ea şi prin Ea, Poetul se
simte cu adevărat împlinit: „Iată, a doua mână a mea atinge cea de-a doua mână a ta./ Iată, buzele mele te adulmecă
printre stânci./ Iată, sânii te alăptează cu laptele cel mai adânc./ Scoate-mi ochii, sărută-i şi dă-mi-i înapoi./ Ia-mă şi
nu mă înapoia./ Prin crăpătură intră în mine fără întoarcere./ Despică-mi mărul./ Din Triunghiul meu fă cerc.” (Cele
şapte scări, vol. Religia câinelui, 1974).
7. Adam „verbiosul”, cel care reuşeşte performanţa de a crea poezii consecutive ce au ca titlu verbe la modul
infinitiv: A vedea, A păşi, A şti, A spune, A avea (vol. Refugiu în broderia dactilografică, 1977), A da socoteală (vol. Ruptura, 1979) sau conjugă la modul poetic, repunând gramatica pe baze noi: „A avea un roi de albine în ochi,/ A-ţi
imagina un uriaş ou de cocoş,/ A visa la văzut şi invizibil,/ A te trezi mort în pragul casei natale./ A căuta să răsară
gând şi suflet,/ A păşi liniştit printre trupuri şi animale,/ A introduce o piatră încinsă în sân şi-n gură,/ A pronunţa
cristalinul izvor de sub limbă.” (Cimitirul din Cobişniţa, vol. Aducătorul de daruri, 1980).
8. Adam contestatarul, ereticul, schizoidul, guvernat de dileme existenţiale şi devorat de întrebări fără răspuns
cu privire la prezenţa sau inexistenţa lui Dumnezeu. E un Adam care ar vrea să creadă, dar se îndoieşte, care are o
nevoie acută de concret, dar e invadat, în peregrinările-i celeste, de un perfid abstract care refuză, cu obstinaţie,
să i se reveleze: „Aşa se-ntâmplă, evident,/ şi cu Dumnezeu: există/ doar în inimaginabil.” (Iubita mea, Dumnezeu
şi cu mine, vol. Ruptura, 1979) sau „De-abia acum constat:/ nu există dumnezeu./ Nu.” (Din străfundul lui Nu, vol.
Ruptura, 1979).
*
„În concluzie,/ Nu există concluzie.” (Ars antipoetica, vol. Ploeme, 1977) în cazul lui Adam Puslojić, poet şi cărturar ce scapă oricărei tentative de a fi fixat între limitele rigide ale unui comentariu literar. Cert e că, prin dovezi
incontestabile ale talentului său po(i)etic, el a atins demult Gradul zero al poeziei (vol. Aducătorul de daruri, 1980)
prin versuri şi metafore de o frumuseţe aparte: „Stelele şi-au întors de la mine vederea” (Incantaţia mea, vol. Cad
spre cer, 1970); „timp-ascuns prin firide” (Oaspetele drag al ţărânii, vol. Cad spre cer); „Nu mai sunt cuvintele pe care
puteam/ să ne tolănim. Am schimbat tăcerea între noi./ Ochi pentru ochi. Ani pentru ani.” (175 de vieţi din <<Cartea
morţilor>>, vol. Merg la moarte să mă tundă, 1972); „M-au prins cum privesc pe furiş/ cerul de sud/ şi îndepărtatele,
interzisele stele.” (A zecea încercare, vol. Negleduş, 1973); „Din întuneric curge şoapta” (Cele şapte scări, vol. Religia
câinelui, 1974); „Păşesc în urma buzelor mele proprii/ şi nu-i unul mai fericit ca mine/ în această pădure, capitală,
a noastră.” (A păşi, vol. Refugiu în broderia dactilografică, 1977); „Privesc la geam cum vulturii/ zboară în paginile
unei cărţi” (Habeas corpus actus, vol. Ploeme, 1977); „Destinul e cea mai lungă propoziţie din lume” (Rezumat, vol.
Ruptura, 1979); „Trebuie să-mi schimb modul de viaţă:/ moartea nu-i şi nu-i pe măsura omului.” (Gura încătuşată,
vol. Gura încătuşată, 1982).
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GRIJA FAȚĂ DE CIMITIR
Preot EMANUEL GAFIȚA
,,…pământ ești și în pământ te vei întoarce…” (Facerea 3, 19)
Biserica întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos, ca așezământ sfânt, îi unește pe toți cei botezați într-un singur trup nevăzut al Domnului nostru Iisus Hristos care, deopotrivă ,,stăpânește peste cei vii și peste cei morți…”
(Rom. 14, 9). De aceea creștinii sunt datori să păstreze unitatea și să țină legătura cu cei trecuți în veșnicie. În acest
scop Biserica a rânduit slujbe și rugăciuni speciale pentru sufletul celor decedați și locuri speciale pentru trupul
neînsuflețit al acestora.

În decursul istoriei sale omenirea a avut diferite concepții despre viață și moarte, despre suflet și trup. Ele au
generat diferite obiceiuri și rânduieli legate de moartea și înmormântarea omului ce se cuvine să fie îngropat în
locuri speciale și nu oriunde. Sfânta Scriptură ne istorisește că patriarhul Avraam a cerut de la fiul lui Het loc special
pentru îngroparea soției sale Saara: ,, Eu sunt între voi străin și pribeag, dați-mi dar în stăpânire un loc de mormânt la
voi, ca să îngrop pe moarta mea…” (Facerea, 23, 4). Iacov, nepotul lui Avraam și ,,părintele poporului Israel…” (Matei
1, 2), înainte de moartea sa, a spus fiilor săi: ,,…să mă îngropați lângă părinții mei, în peștera din țarina lui Efron
Heteul…” (Facerea, 49, 29), deci loc special unde dorea să fie înmormântat.
Din cele citate rezultă că încă din cele mai vechi timpuri exista obiceiul ca cei morți să aibă un loc special: ,,Cel
mai bun loc de îngropare…” (Facerea, 23, 6). La cei vechi, ca și la cei din timpurile următoare, cel răposat nu putea
fi înmormântat oriunde, ci în locuri special destinate ce erau păstrate cu grijă, cinstite ca niște adevărate ,,porți ale
cerului…” (Facerea, 28, 17) prin care sufletul, eliberat de trup, putea să ajungă la Dumnezeu. Aceste locuri se numesc
cimitire de la cuvântul grecesc kimitirion, care se traduce cu dormitor sau loc de odihnă.
Cimitirele ne amintesc de scurtimea vieții noastre pământești, de datoria noastră cu privire la pregătirea pentru
veșnicie și obligația de-a cinsti și îngriji locul de odihnă, ,,dormitorul” înaintașilor noștri. A rupe legătura cu cei
morți, a trata cu indiferență obligațiile față de cei răposați și cimitirul lor, a-l necinsti prin purtări necuviincioase,
atunci când suntem în incinta lui, înseamnă lipsă de bună-cuviință și de respect nu numai față de Biserică, cimitirul
fiind și el o biserică descoperită, ci chiar de întreaga societate din care facem parte și de legile acesteia.
În creștinism, concepția despre om și despre cele ce urmează după moartea lui îl obligă pe credincios să se
roage pentru sufletul celui adormit, dar să și poarte grijă de locul unde acesta își doarme somnul de veci cu trupul.
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Bunul creștin și omul de omenie acordă o atenței deosebită cimitirului deoarece el este un loc sfințit, o biserică
fără acoperiș, udată cu lacrimile atâtor despărțiri, închinată și ea lui Dumnezeu. Această ,,Poartă a Cerului” trebuie
cinstită de toți, iar cel botezat nu se cuvine să fie înmormântat în alt loc și nici incinerat; Sfântul Ciprian considera
un mare păcat atunci când cineva îndrăznea să înmormânteze pe un creștin în alte locuri decât în cimitire sfințite
care, de obicei, erau situate în preajma celor martirizați pentru credință.
Deși nu se cunosc prea multe lucruri despre felul cum se făceau înmormântările în primele zile ale creștinismului,
se cunosc totuși unele practici din timpul crudelor persecuții. Se știe că în Imperiul Roman existau legi ce interziceau
profanarea mormintelor sau cimitirelor. Sub scutul acestor legi, locul sau mormântul răposatului era folosit și ca
loc de întâlnire și rugăciune pentru creștini. În galerii subterane, în acele catacombe unde obișnuiau creștinii să-și
îngroape pe cei morți, au reușit, datorită legilor ce interziceau profanarea de morminte, să construiască și creștinii
primele altare și lăcașuri de închinare, scutiți fiind acolo de asprimea persecuțiilor.
De altfel, încă de la început, Biserica creștină, prin canoanele și legiuirile ei, a rânduit pedepse și opreliști pentru
cei ce necinsteau sau profanau mormintele, pentru cei ce dovedeau lipsă de bun simț și de omenie, atunci când
se aflau în cimitir. În timpurile noastre, Biserica și Statul prevăd pedepse pentru cei ce profanează sau își bat joc
de mormântul sau monumentul funerar al cuiva. Iată, de exemplu, ce prevede Codul Penal al României cu privire
la cele menționate: ,, Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unui monument sau a unei urne funerare
ori a unui cadavru, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.” (Cod Penal art. 319).
În același sens, Statutul de Organizare al Bisericii Ortodoxe Române menționează că cimitirele parohiale și cele
mănăstirești sunt considerate ,,bunuri sacre” (art. 186) ceea ce înseamnă că intrarea în ele presupune un comportament deosebit din partea celui ce-l vizitează. Persoanele care vizitează cimitirele sunt obligate să păstreze liniștea,
ordinea și curățenia. Profanarea de morminte, distrugerea, însușirea și înstrăinarea oricăror obiecte sau material
(flori,vase, cruci etc.) se pedepsesc conform dispozițiilor în vigoare.
Am ținut să amintesc toate acestea pentru a nu cădea în greșeală sau în rătăcirea celor ce răstălmăcesc Scripturile spunând cu ușurință: ,,vii cu vii și morții cu morții”, pentru a-și motiva neomenia și totala lor nepăsare față de
obligațiile ce trebuie să le respectăm când este vorba de cei morți. După cum vedeți, nici Biserica și nici Statul nostru
nu-i uită pe cei plecați în veșnicie, deoarece ei sunt mărturii ale trecutului nostru istoric și religios. Cine nesocotește
aceste rânduieli se rupe nu numai de Biserica străbună, ci și de Neamul nostru românesc. A disprețui sau neglija
mormintele martirilor noștri, ale eroilor noștri și ale înaintașilor ce ne-au predat, spre păstrare, Biserica și Patria,
presupune cu adevărat lipsă de respect față de înaintași, lipsă de omenie ce nu-l poate cinsti pe un credincios.
Biserica păstrează o legătură tainică cu cei răposați prin slujbele și rânduielile stabilite și exemplul ei trebuie
să-l urmeze toți credincioșii și toți oamenii, în general. Este bine să ne amintim mereu că la mormânt se sfârșesc
cele trecătoare ,,fala, ura, lăcomia și că acolo putrezește îmbuibarea și avuția”, că acolo, în mormânt, doarme cel ce
a fost, ca și noi, cândva, un trecător, uneori atât de grăbit. Să luăm aminte și să nu ocolim mormântul înaintașilor
noștri dragi!

10

Învierea

Aceasta este ziua
De ea vă bucurați
Pe Domnul cu toții să-L lăudați.
Bucurați-vă. Şi multă bucurie
În toată casa voastră fie.

Tu ești Părinte al Luminii și toate se-mplinesc prin
Tine,
Căci mare ești, atotputernic, etern și necuprins și
sfânt.
Vigoarea minții ce se-nalță spre adevăr din Tine vine,
În Tine-i dăinuirea lumii și cheia tainelor divine.
Măreț Făuritor al vieții, mărire Ție se cuvine
În cer și pe pământ.

Și mulțumind lui Dumnezeu
De tot ce este al tău, și-al meu
Buni și iubitori să fim
Cu cei ce ne întâlnim.
Niciodată rele în gând, având
Cât veți fi pe acest pământ.
Fie în sufletele voastre
Imagine cu flori.
Din cele albastre.
Cum e bolta cerului reprezentând
Mii de stele și luceferi,
Ce toate în tablou ceresc
Ție Doamne se mărturisesc.
PETRU IOSIF TOMA

Sub stăpânirea Ta
Tu stăpânești nemărginirea lumii, al lumii Ziditor
ceresc,
În Tine-i taina veșniciei și tot ce e cuprins în ea,
Sub mâna Ta se-nalță munții ce tronul Tău îl străjuiesc,
Câmpiile se-ntind domoale și codrii-mbracă strai
domnesc,
Bogate fluvii caută marea și stele ceru-mpodobesc
Sub stăpânirea Ta.
La vrerea Ta se pleacă firea, puterii Tale se supune,
Tu scrii cărările vieții și toate le călăuzești.
Despre mărirea Ta tot lucrul cel plăsmuit de Tine
spune,
Sub semnul Tău se frânge pâinea, sămânța în ogor
se pune
Ți tot ce crește se înalță spre Tine ca o rugăciune,
Căci Tu în toate ești.
La Tine-i darul îndurării, fără hotar e mila Ta
Și părinteasca ocrotire a mâinii Care ne-a zidit.
În ceasul tainic de-nchinare necontenit Te vom
chema,
Pe tronul Tău clădit în slavă cu inima te vom vedea,
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Iar când ne vom culca sub glie, venind la Tine, vom
avea
Zori fără asfințit.

Tu celor slabi le dai putere, odihnă dai celor trudiți,
Pe capul cel plecat în rugă, blajină mâna Ta va sta,
Așterni cărare de lumină în drumul celor rătăciți
Și de vom năzui spre Tine la cina Ta vom fi primiți,
Pe calea ce ne-ai dat-o-n lume umblând, mereu vom
fi păziți
Sub stăpânirea Ta.
MARIA ANIA

Tablou sau Canon
Icos Divin Pleiadă,
Roi de seară
Visează eroi ce-mi scapă
Ce vin şi vor să vadă
Rod de Sfinţenie
Şi Chip şi Taină.
Icos Divin Primeneală,
Ţie mă-nchin!
Şi din odăjdii-ţi adun
Mult aur ce Ţie ţi-l pun
aievea
Drept Mărturie Vie
Şi Ţie îţi spun Mireasmă
Aleasă
Atât mai apuc!
Icos Divin Serbare,
A Duhului Sfânt
Chemare
Suflu’ ce-n taină lasă
splendoare
Ce-o simt şi pot
Să o şi gust.
Icos Divin Speranţă,
Prinos de Gând
Apuc ca-n divină-mi
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cale
Chemare în vers să-ţi aduc
Bunule Sfânt!
Prinos de Neam
Românesc.

Iubirea-i apa firii Lui smerite,
Și mila Lui e-al inimii ștergar,
La cina Lui sunt toate curățite,
Și trup, și suflet, prin eternul har.
DANIELA IANCULESCU

Sfântului Ierarh Iosif
cel Nou de la Partoș
Astăzi cu bucurie mare
Prăznuim a ta aniversare,
Căci 60 de ani s-au încheiat
De când ai fost canonizat
Și cum anii au trecut
Ai devenit din ce în ce mai cunoscut,
Pentru facerile de bine
Pe care le-am primit de la tine
Cei care la tine au alergat
Și ție ți s-au rugat.
Banatul te laudă mereu
Ca pe al lui Dumnezeu arhiereu,
Iar în Timișoara este adunare mare
La a ta serbare.
Prin tine Partoșul este apreciat
Căci acolo viața pământească ți-ai dat.
Bucură-te îți spunem noi
Căci ne scapi din nevoi,
Bucură-te al nostru ajutor
Și către Dumnezeu rugător,
Bucură-te Sfinte Iosife că ești mărit
Și de Dumnezeu cu darul sfințeniei dăruit
De aceea îți spunem ție
Bucură-te a noastră bucurie.
Fie Dumnezeu lăudat
Care nouă ni te-a dat.
Protosinghel MIHAIL DUMA

Ștergarul milei
Îngenunchează Domnul vieții sfinte
Apostolilor spre-a spăla pe rând
Picioarele, să ia și ei aminte,
Cel ce-i mai mare e smerit și blând.
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S-avem și noi ștergarul milei Sale
Și a iubirii apă în Duh Sfânt
Și noi pe alții să-i spălăm pe cale,
Smeriți, la cina Domnului Cuvânt.
Preot COSTICĂ MOROIANU

De acum înainte
timpul tace şi trece,
citire după sens,
l-aş putea chiar recunoaşte
empiric, labirintin, intens,
de acum înainte;
un petec de nor, un copac,
un zid suveran,
o idee, un arhetip,
un adevăr suprem
de acum înainte;
dincolo de concept,
dincolo de vis,
o nouă dimensiune
dincolo de mine,
de acum înainte;
cuvintele acestei lumi
disociate,
dezmărginite,
fără pilde şi simboluri,
de acum înainte;
în zdrenţe
aruncate pe drum,
ca şi inimile moarte,
îmbrăţişate
de acum înainte.
Luminiţa Irina Niculescu

Învierea

ACTUALITATEA BISERICEASCĂ
Târnosire de biserică la Bar – Muntenegru
Preafericitul Părinte Teofil, Patriarhul Ierusalimului şi al întregii Palestine, a condus duminică, 25 septembrie,
slujba de sfinţire a Catedralei Ortodoxe Sfântul Ioan Vladimir din oraşul Bar, Muntenegru.
La acest moment festiv, dedicat împlinirii a o mie de ani de la moartea martirică a Sfântului Prinţ Ioan Vladimir,
au participat Preafericitul Părinte Irineu,
Patriarhul
Serbiei,
Preafericitul Părinte
Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei şi al întregii Albanii, precum şi
reprezentanţi ai celorlalte Biserici Ortodoxe
Autocefale. Delegatul
Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel la eveniment a fost Înaltpreasfinţitul Părinte
Ioan,
Mitropolitul
Banatului.
Mai mult de o mie
de credincioşi au participat la slujba de
sfinţire şi la Sfânta
Liturghie oficiată în
noua catedrală ortodoxă din oraşul-port Bar, construită cu purtarea de grijă a Mitropolitului Amfilohije de Muntenegru şi Litoral.
În omilia rostită în cadrul Sfintei Liturghii, Patriarhul Ierusalimului a spus că Sfântul Mucenic Ioan Vladimir este
cel care i-a adunat pe toţi la comemorarea de o mie de ani de la martiriul său pentru dragostea lui Hristos. Ca un alt
Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Vladimir a mărturisit credinţa în Fiul lui Dumnezeu în pustiul Muntenegrului, Durresului
şi Albaniei, a subliniat Patriarhul Teofil.
Personalitatea sfântă, martirică şi domnească a sfântului mucenic Ioan Vladimir stă astăzi, la o mie de ani de la
moartea sa, ca un exemplu viu demn de urmat, a adăugat Patriarhul Ierusalimului.
În continuarea cuvântului, Patriarhul Teofil a oferit în dar Patriarhului Serbiei şi Mitropolitului Muntenegrului
icoana Maicii Domnului din Ierusalim. La rândul său, Patriarhul Irineu a oferit noii catedrale o icoană pictată cu
chipul Sfântului Ioan Vladimir.
În final, Mitropolitul Amfilohije de Muntenegru a mulţumit tuturor celor care au contribuit la ridicarea catedralei.

Praznicul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, la Timișoara
În ajunul sărbătorii Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, miercuri 14 septembrie, mii de credincioși din
toate părțile țării au venit la Catedrala mitropolitană din Timișoara, pentru a se ruga ocrotitorului Banatului.
În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, programul slujbelor dedicate cinstirii Sfântului
Iosif cel Nou a debutat cu slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată de Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, format din consilieri de la Centrul
eparhial, protopopi, precum şi slujitori de la mănăstirile şi parohiile eparhiei.
Conform tradiţiei, în finalul slujbei de seară, a avut loc tradiţionala procesiune cu Sfintele Moaşte ale Sfântului
Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, la care au luat parte mii de credincioşi cu lumânări în mână și tineri de la parohiile
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din Timișoara, implicați în
activitățile de cateheză.
Procesiunea s-a desfășurat
pe traseul Bulevardul 16
Decembrie 1989 – Splaiul
Tudor Vladimirescu –
Bulevardul Mihai Viteazu
– Bulevardul Regele Ferdinand. După procesiune,
racla cu Sfintele Moaşte a
fost deschisă și aşezată pe
soleea din faţa Sfântului
Altar, astfel încât credincioșii să aibă posibilitatea
să se închine la cinstitele
moaște ale Sfântului Iosif
cel Nou de la Partoș.
Sfânta
Liturghie
arhierească
din
ziua
praznicului a fost oficiată
de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, alături de Înaltpreasfințitul
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul
Părinte Siluan, Episcopul românilor ortodocși din Ungaria și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar
al
Arhiepiscopiei
Timișoarei. De asemenea, din soborul
slujitor au mai făcut
parte clerici de la
Centrul
eparhial,
protopopi,
strareți
și ieromonahi de
la mănăstirile din
Patriarhia Română.
Răspunsurile liturgice au fost date de
Corala „Epifania” a Protopopiatelor Timișoara
I şi II, condusă de prof.
Nicolae Șincari.
În cadrul evenimentului
au
fost
prezente
oficialități
locale și județene,
reprezentanți
ai
mediului academic și universitar timișorean, invitați, precum și numeroși credincioși din Mitropolie. De asemenea,
au mai fost prezenți elevi ai Școlii Ortodoxe Sfântul Antim Ivireanul din Timișoara care, la finalul slujbei, au interpretat
un buchet de pricesne, specifice acestui important moment.
Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a schițat
principalele repere privitoare la viața Sfântului Iosif cel Nou, un model pentru toți dreptmăritorii creștinii.
La final, în semn de prețuire și dragoste frățească, Chiriarhul Banatului a oferit ierarhilor oaspeți câte o icoană a
Maicii Domnului. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a prezentat credincioșilor cartea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, 360
de ani de la înveșnicire și 60 de ani de la canonizare, apărută la Editura Partoș și un CD ce conține imnuri închinate
ocrotitorului Banatului.
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Doi ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Mitropolit Nicolae Corneanu
Miercuri, 28 septembrie,
la împlinirea a doi ani de la
trecerea la cele veșnice a Mitropolitului Nicolae Corneanu,
clericii din Administrația Centrului eparhial au oficiat, cu
binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, la cripta
ierarhilor de la subsolul catedralei, locul de veşnică odihnă
a întâistătătorilor Mitropoliei
Banatului, o altă slujbă de
pomenire, la care au participat foarte mulți credincioși.
În Duminica a 19-a după
Rusalii, 2 octombrie, mii de
credincioși bănățeni au venit
la Catedrala mitropolitană din
Timișoara, pentru a participa
la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei
și Mitropolitul Banatului, de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte preoții consilieri de la Centrul eparhial, părinții protopopi ai Timișoarei, preoții și
diaconii catedralei. Cuvântul
de învățătură a fost rostit de
către părintele Ioan Bude,
protopopul Protopopiatului Timișoara I, care a tâlcuit
fragmentul evanghelic de
la Sfântul Evanghelist Luca,
evidențiind multiple semnificații duhovnicești.
După Sfânta Liturghie,
Înaltpreasfințitul
Părinte
Mitropolit Ioan a oficiat,
împreună cu soborul slujitor,
Slujba Parastasului pentru
vrednicul de pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu,
la împlinirea a doi ani de la
trecerea sa la cele veșnice. La
slujba de pomenire au luat parte numeroşi credincioşi timişoreni, apropiaţi ai fostului mitropolit, oameni de cultură, academicieni, profesori, monahi şi monahii. După slujba parastasului, la ieşirea din catedrală, toţi credincioşii
prezenţi au primit pachete cu prinoase, întru pomenirea iubitului lor părinte duhovnicesc.

Episcopul ortodox român al Ungariei a slujit la Lugoj
Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria a fost prezent duminică, 25 septembrie, la parohia Pogorârea Sfântului Duh din Lugoj, judeţul Timiş, cu binecuvântarea Chiriarhului. Cu această
ocazie, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, informează Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
Alături de Preasfinţia Sa, în vizita efectuată în parohia lugojeană, a fost prezent şi Corul Pro Musica din Giula.
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Răspunsurile liturgice au
fost oferite de Corul Parohiei
Pogorârea Sfântului Duh, din
Lugoj, condus de Loredana
Radu. Între oficialităţile care
au luat parte la slujbă s-au
numărat şi Petru Carebia, Primarul Comunei Coşteiu, din
judeţul Timiş, Mazilu Gheorghe Dinel, Arhitect-Şef al
oraşului Lugoj, Ion-Cristian
Cărpineanu, reprezentant
al Inspectoratul Judeţean
de Poliţie Timiş.
În
cuvântul
rostit,
Preasfinţitul Părinte Siluan
a
explicat
Evanghelia
duminicii. De asemenea,
ierarhul a apreciat lucrarea
misionar-pastorală care se

desfăşoară la biserica din Lugoj.
După Sfânta Liturghie a avut loc un concert de cântări religioase susţinut de membrii Coralei Pro Musica.
La final, părintele Caius Capotescu, parohul bisericii, a oferit Corului Pro Musica o icoană a Maicii Domnului cu
Pruncul, iar Preasfinţitului Părinte Siluan, o cruce.

Cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în cler
În perioada 30 august – 3 septembrie s-a desfășurat o nouă sesiune de cursuri pentru obţinerea gradelor
profesionale în preoţie (definitivat şi gradul II). Cursurile au debutat marţi, 30 august, la Centrului eparhial din
Timişoara, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiescopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.
Cursurile au început la biserica
„Învierea Domnului” din incinta Centrului eparhial, unde a fost oficiat slujba
Acatistului Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. Apoi, Înaltpreasfințitul Părinte
Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de
învățătură pentru preoții prezenți. La
această serie, a cursurilor pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie
de către personalul clerical, au participat candidaţi din eparhiile Timişoarei,
Aradului şi Caransebeşului. Cursurile
au fost susținute de către profesori de
la Facultățile de Teologie aparținătoare
celor trei eparhii.
În conformitate cu Metodologia
pentru obţinerea gradelor profesionale
în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 1199/2008, se menţionează că
obţinerea gradului definitiv este obligatorie pentru personalul clerical şi se obţine prin cursuri şi examene speciale
de definitivare la minim 2 ani şi cel mult 5 ani de la titularizarea pe post, prin hirotonie. De asemenea, potrivit art.
125, alin 1 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, se arată că obţinerea gradelor
profesionale (definitiv, II şi I) sunt obligatorii ca formă continuă de perfecţionare a pregătirii clerului.
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Casă pentru familia unui deținut în comuna Variaș
În ziua de 6 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, s-a
deplasat în Parohia Variaș, din Protopopiatul Sânnicolau Mare, unde a avut loc sfințirea casei, achiziționată de
Arhiepiscopia Timișoarei pentru o familie nevoiașă cu patru copii.
La acest moment deosebit au participat părintele protopop Marius Podereu, părintele paroh Eftimie Ilie Cristea
și mai mulți credincioși din parohie. Înaltpreasfinția Sa a acordat familiei un ajutor financiar care să suplimenteze
hrana pentru cei patru copii.
„Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am
terminat lucrările de restaurare a unei
case, pe care am cumpărat-o în localitatea Variaș, pentru o familie, a cărui tată
este deținut. În această comună este
grădiniță și școală cu opt clase, unde,
începând cu aceste zile, pot fi înscriși cei
patru copii. De asemenea, am rezolvat
atât un abonament pentru 200 de zile
la o brutărie, pentru a avea pâine, cât și
un abonament, tot de 200 de zile, pentru
lapte. Rămâne ca preotul de aici din sat
să treacă mereu pe la ei și să-i sprijine în
toate nevoile, până va ieși din penitenciar
tatăl copiiilor. De asemenea, le-am adus
și bani pentru achiziționarea rechizitelor
școlare, ca acum, în septembrie, să poată
începe școala, la fel ca toți ceilalți copii din localitate”, a precizat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan.
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 eparhial din Timișoara.
În luna iulie a acestui an, în urma unei solicitări 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, 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 2 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 eparhial din Timișoara s-a
implicat în această acţiune umanitară atât de necesară celor şase suflete.

Manifestări bisericești la mănăstirea Partoș, cu prilejul hramului
Sâmbătă, 10 septembrie, zeci
de credincioși bănățeni au mers în
pelerinaj pe urmele Sfântului Ierarh
Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Timișoarei și ocrotitorul Banatului. Aceștia au pornit pe jos, la orele
dimineții, de la Mănăstirea TimișeniȘag, parcurgând, în rugăciune și cântări religioase, peste 50 km, până la
Mănăstirea Partoș, locul unde Sfântul Iosif s-a retras, petrecând ultimii
trei ani din viață. Acest pelerinaj,
cu un profund rol latreutic și, totodată, anamnetic, reiterează, în mod
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simbolic, drumul pe care l-a parcurs
Sfântul Mitropolit Iosif în 1653, din
cetatea Timișoarei până la Mănăstirea
Partoșului.
Pelerinii au fost întâmpinați, la
intrarea în satul Partoș, de către un
număr mare de credincioși ai parohiei, dar și de către părintele Simeon
Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, și părintele stareț
Varlaam Almăjanu, care a adus spre
mângâierea și întărirea pelerinilor
un fragment din moaștele Sfântului
Iosif. De aici, mulțimea pelerinilor și
credincioșilor au mers, cântând troparul sfântului, până în biserica mare a
mănăstirii, unde s-au înălțat rugăciuni

de mulțumire pentru deosebita osteneală a pelerinilor.
După cuvântul de învățătură, rostit de către părintele stareț, toți pelerinii au primit, în semn de apreciere și
recunoștință, medalia omagială „Sfântul Iosif cel Nou”.
Zilele de 14-15 septembrie reprezintă pentru Mănăstirea Partoș, din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei, o mare
bucurie duhovnicească, marcată atât de hramul bisericii „Înălțarea Sfintei Cruci”, cât și de sărbătorirea patronului
spiritual, Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, Ocrotitorul Banatului. Programul slujbelor a debutat, în ajunul sărbătorii
„Înălțării Sf Cruci”, cu Taina Sfântului Maslu, urmată de săvârșirea Vecerniei Mari unită cu Litia, și Privegherea de
noapte. Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Simeon Stana, exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei,
pr. Ioan Prisăcean, protopopul Detei, ierom. Varlaam Almăjanu, starețul mănăstirii, și preoți din cadrul Mitropoliei
Banatului.
În seara zilei de 14
septembrie s-a oficiat,
în prezența unui mare
număr de credincioși, în
biserica mare, vecernia
cu litia, urmată de
utrenie și procesiunea
cu
icoana
sfântului
împrejurul celor două
biserici. Mulți credincioși
au zăbovit până târziu
în noapte rugându-se
la mormântul Sfântului
Iosif. În dimineața zilei de
15 septembrie s-a citit Acatistul Sfântului Iosif cel Nou și apoi a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către un sobor de
preoți condus de Preacuviosul Părinte Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, care a și
rostit un bogat cuvânt de învățătură.
Sărbătoarea a fost înfrumusețată de prezența unei mulțimi de credincioși care a participat la împlinirea celor
sfinte îmbrăcați fiind în frumosul port popular. Programul zilei a fost încununat de procesiunea cu icoana și racla
cu părticele din moaștele sfântului care se păstrează în Mănăstirea Partoș. Pe străzile satului și în jurul bisericilor,
în sunetul clopotelor și acompaniați de cânturile Fanfarei Armatei din Timișoara, prezentă la acest eveniment, toți
cei prezenți și-au manifestat bucuria participării la praznicul de peste an al sfântului ocrotitor al Banatului, Iosif
cel Nou, de la a cărui mutare în veșnicie se împlinesc 360 de ani. Menționăm că la impresionanta procesiune au
luat parte și reprezentanți ai pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Banat” al județului
Timiș și ai Stației de Pompieri Deta.
La finalul programului zilei, lângă altarul de vară al mănăstirii, fanfara a încântat pe cei prezenți cu un deosebit
program muzical din care nu au lipsit nici piesele tradiționale românești.
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Ziua Pompierilor din România
Cu prilejul Zilei Pompierilor din
România - 13 septembrie, la Catedrala
mitropolitană din Timișoara a fost
oficiată Sfânta Liturghie, în prezența
Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului, de față fiind militarii din
Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență Timiș și Detașamentul de Pompieri militari și civili din Timișoara. Cu
acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a înălțat
rugăciuni de binecuvântare și ocrotire a
pompierilor militari. Ceremonia religiosmilitară a continuat pe platoul din fața
Catedralei cu alocuțiuni ale oficialităților
locale și județene. Invitatul de onoare a
fost generalul de Brigadă Imre Szatmari, comandantul pompierilor din Raionul Csongrad-Ungaria, care a adresat
cuvinte de felicitare și mulțumire pentru colaborarea transfrontalieră între cele două departamente din Ungaria și
România. În continuare, lt. col. Lucian Vasile Mioc, comandant ISU Banat a avansat în grad mai mulți ofițeri, maiștri
militari și subofițeri ai Inspectoratului pentru situații de Urgență Banat, care s-au distins prin modul de îndeplinire
a misiunilor încredințate. La finalul ceremoniei, militarii din ISU Banat, Detașamentul de Pompieri și SMURD au
defilat cu întreaga tehnică din dotare, în acordurile muzicale ale Fanfarei militare a Brigăzii 18 Infanterie „Banat”.

Deschiderea noului an școlar în învățământul preuniversitar
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a participat, luni 12 septembrie,
la deschiderea anului școlar, fiind în mijlocul elevilor și profesorilor Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din orașul
de pe Bega.
La ceremonia de deschidere a noului an școlar au fost prezenți peste 1500 de elevi, cadre didactice și părinți.
Festivitățile au debutat cu intonarea Imnului de Stat, urmat de slujba de Te Deum, oficiată de un sobor de preoți.
Răspunsurile liturgice au fost date
de Corul elevilor teologi din cadrul
liceului, condus de prof. Nicolae
Șincari. Cuvântul de deschidere a
aparținut prof. dr. Cornel Petroman,
directorul liceului, apoi au urmat
mai multe alocuțiuni din partea
invitaților.
Înaltpreasfinția Sa a adresat un
cuvânt de încurajare atât elevilor
din clasele pregătitoare, cât și
părinților care i-au însoțit în prima
zi de școală, oferindu-le, în semn de
binecuvântare și încurajare, iconițe.
De asemenea, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte
Ioan, la deschiderea noului an școlar
a fost prezent și Preasfințitul Părinte
Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, care a oficiat slujba de Te Deum la Colegiul Național
Bănățean din Timișoara, alături de clerici de la Parohia Iosefin, pe raza căreia se află instituția de învățământ.
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Sfințire de cruci la parohia ortodoxă ucraineană din Timișoara
În după amiaza zilei de 11
septembrie, a avut loc la parohia
ucraineană din Timișoara sfințirea
Crucilor, ce au fost așezate pe turlele
bisericii cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”.
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan,
Mitropolitul Banatului a fost
întâmpinat de către pr. protopop Ilie
Albiciuc, din cadrul Protopopiatului
Ortodox Ucrainian din Lugoj, de pr.
Cristian Popovici, parohul bisericii și
de alți preoți invitați.
Din încredințarea Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, slujba de
sfințire a Crucilor a fost oficiată de
către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan,
în foișorul de vară al parohiei, alături de un sobor de preoți și diaconi de la parohiile ucrainiene din județul Timiș, dar și din parohiile Arhiepiscopiei
Timișoarei. La eveniment au fost prezenți invitați, oficialități, precum și numeroși credincioși ucrainieni, români,
polonezi, sârbi, care cercetează cu evlavie acest sfânt locaș.
După Sfințirea Crucilor pr. paroh Cristian Popovici, a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru dragostea pe care
o arată de fiecare dată comunității ucrainiene din Timișoara și a dăruit Chiriarhului eparhiei o icoană cu Maica
Domnului.

Sărbătoarea parohiei Timișoara Iosefin
Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci – 11 septembrie – a fost o zi de aleasă sărbătoare pentru credincioșii
Parohiei„Nașterea Maicii Domnului”
Timișoara-Iosefin, care au venit în
număr mare la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Timișoarei, înconjurat de un sobor
de preoți și diaconi, în prezența
Înaltpreasfințitului Părinte Ioan,
Mitropolitul Banatului, și a Preasfințitului Părinte Daniil, Episcop
locțiitor al Episcopiei Daciei Felix.
La slujbă a participat și comunitatea
confraților timișoreni cu deficiențe
de auz și vorbire, aparținătoare
parohiei și singura din Vestul țării,
căreia i s-a transpus Sfânta Liturghie
în limbajul mimico-gestual, de
părintele Eugen Bendariu. În cadrul Dumnezeieștii Liturghii au fost
înălțate către Tronul Preasfintei Treimi și rugăciuni de binecuvântare pentru începutul noului an școlar. Răspunsurile
liturgice au fost date de Corul „Doina Banatului”, condus de prof. Nicolae Șincari.
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După chinonic, Preasfințitul Părinte Daniil a
rostit un bogat cuvânt de
învățătură, în cadrul căruia
a descris paralelismul dintre această zi deosebită, cu
valențe importante pentru
biserica parohiei, de la a cărei
sfințire au trecut opt decenii
și la a cărei sărbătoare sunt
martori sute de credincioși
timișoreni și experiența
extraordinară trăită de
Moise la rugul aprins. „La fel
ca rugul aprins din timpul lui
Moise, acest rug de la Iosefin
arde și nu se mistuie, pentru
că este aprins de harul Duhului Sfânt, pentru mântuirea
poporului lui Dumnezeu din Timișoara. Apropiindu-ne și intrând în lăuntrul <<rugului aprins>> al acestei biserici,
auzim precum Moise cuvintele Dumnezeului celui Viu: <<Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacob>>.
Ziua de astăzi este ziua în care și noi se cuvine ca, având ochii minții deschiși, să contemplăm lumina <<rugului
aprins>> din această biserică, pentru că, în urmă cu exact 80 de ani, prin târnosire, aici s-a pogorât harul Duhului
Sfânt, ce a aprins rugul văzut de Moise, aici este <<poarta cerului>>, cum rostise patriarhul Iacob la Betel. Acest
rug de aici <<arde>> și nu se mistuie, de 80 de ani <<arde>> prin Sfinte Liturghii, prin Sfintele Taine, prin vecernii
și utrenii, prin acatiste și paraclise, prin rugăciunile preoților și credincioșilor. De aceea, plecăciune și rugăciune se
cuvine pentru mâinile care au zidit această biserică și pentru toți preoții din lanțul de aur care au făcut să strălucească acest sfânt altar”!, a conchis Preasfințitul Daniil.
După Sfânta Liturghie, părintele paroh Ionel Popescu a făcut o scurtă incursiune în istoria și viața bisericii parohiale, amintind, totodată, aportul extraordinar al ctitorului, părintele Ioan Imbroane, dar și al altor personalități în
edificarea lăcașului de cult și în intensificarea acțiunilor social-filantropice. În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte
Mitropolit Ioan și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul au acordat acte de cinstire tuturor binefăcătorilor, printre
care și nepoata părintelui Ioan Imbroane, ctitorul bisericii. Totodată, cu ocazia începerii noului an școlar, Fundația
creștină „Preot Ioan Olariu” și Parohia Timișoara-Iosefin au acordat ghiozdane cu rechizite școlare, precum și burse
pentru mai mulți elevi, aflați într-o situație materială precară, dar cu merite deosebite la învățătură.
Tot cu acest prilej s-au sfinţit şi noile mozaicuri, care înfrumuseţează frontispiciul bisericii.

Începutul anului universitar la Timișoara
Începutul anului universitar a fost
marcat miercuri, 28 septembrie, la
Universitatea de Vest din Timişoara,
printr-o festivitate de deschidere, la
care au participat studenți și cadre
didactice de la cele 11 facultăţi din
cadrul instituţiei, precum și reprezentanți ai autorităților centrale şi locale.
Evenimentul s-a desfăşurat în Aula
Magna „Ioan Curea” şi a debutat cu
intonarea Imnului naţional, după care
au urmat mai multe alocuțiuni, rostite
de către prof. univ. dr. Marilen Pirtea,
rectorul Universităţii de Vest, Mircea
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Băcală, prefectul Județului Timiș, Traian Stancu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Nicolae Robu, primarul
Timișoarei, Nicoleta Moldovan, secretar de Stat la Ministerul Educației, și reprezentanți ai Organizației Studenților
din Universitatea de Vest. Din partea Centrului eparhial a participat părintele Zaharia Pereș, consilier cultural al
Arhiepiscopiei Timișoarei, care a transmis tuturor profesorilor şi studenţilor din partea Înaltpreasfinţitului Părinte
Ioan, Mitropolitul Banatului, binecuvântarea și permanenta sa purtare de grijă. În continuare, 48 de olimpici naționali, înscriși la una din facultățile din cadrul Universității, au fost felicitați, primind de la rectorul Universității câte o
floare. La final, studenţii Facultăţii de Muzică și Teatru au susţinut un spectacol de muzică clasică. Festivitatea s-a
încheiat cu intonarea imnului Universității de Vest.
Pentru studenţii de la catedra de Teologie Ortodoxă, din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, ceremonia
de deschidere a noului an universitar a continuat în Paraclisul cu hramul „Învierea Domnului”, din incinta reședinței
mitropolitane, cu slujba de Te Deum, oficiată în prezența studenților și profesorilor. După slujbă, în sala de festivități
a Mitropoliei Banatului, au avut loc luări de cuvânt din partea Conf. dr. Dana Percec, decanul Facultății de Litere,
Istorie și Teologie, a reprezentanților Arhiepiscopiei și a profesorilor de la Departamentul de Teologie.

Hramul bisericii din Birda
La Praznicul Nașterii Domnului, în prag de toamnă, biserica ortodoxă din Birda și-a serbat hramul închinat celei
dintâi sărbători din noul An bisericesc. Cu acest prilej a fost oficiată Sfânta Liturghie cu începere de la orele 1000. La
momentul potrivit mai mulți credincioși și copii s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului. Cuvântul de învățătură
a aparținut preotului paroh care a
scos în relief importanța serbării
hramului pentru comunitatea
parohială, Preacinstirea Maicii
Domnului fiindu-ne necesară în
urcușul duhovnicesc. Maica Domnului este cea mai apropiată de
rugile noastre și datorită exemplului personal de viețuire alături
de Fiul său și Dumnezeul nostru.
După otpustul Sfintei Liturghii
a urmat ceremonialul de sfințire a
colacului hramului. De astă dată
nașii au fost Kristine și Adrian
Covaci care au pregătit cele necesare prăznuirii în comuniune și
pentru comunitate.
La final a fost prezentat numărul al 3-lea pe a. c., al publicației
locale ,,Arhanghelul”. Din cuprins
am reținut articole care fac referire la viața parohiei precum și cronica activităților religioase desfășurate de Parohie.

Început de an școlar la Birda și Sîngeorge
Luni, 12 septembrie a avut loc deschiderea festivă a noului an școlar, 2016-2017, la Birda. Cu acest prilej a fost
oficiată slujba Te-Deum-ului. Slujba religioasă a avut ca scop principal ,,ca bunul Dumnezeu să le lumineze mintea
și să le întărească credința, spre primirea și înțelegerea tuturor învățăturilor folositoare sufletului și spor în dobândirea de cât mai multe cunoștințe necesare studiului” , cum îndemna în mesajul cu acest prilej Înaltpreasfințitul
Ioan, Mitropolitul Banatului.
Ca reprezentant al Consiliului Local și Primăriei Comunei Birda, Domnul Primar a întâmpinat pe elevii Școlii cu
noi realizări gospodărești la școlile din Birda, Sîngeorge, Mănăstire și Berecuța. Cu acest prilej a îndemnat pe elevi
să-și însușească cunoștințele de la orele de curs și să obțină rezultate bune și foarte bune la întrecerile școlare și
examenul de capacitate.
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următoarele zile.

Doamna Prof. Sorina Onița, directorul
Școlii Gimnaziale din Birda a vorbit în
cuvântul de bun venit despre rolul și rostul
Școlii în viața oamenilor, a parteneriatului
care se vrea între elev și unitatea locală de
învățământ, familie, instituțiile din comună
(Primărie, Poliție, Biserică), agenți economici
ș. a. Au fost scoase în evidență condițiile
oferite de Școală copiilor. În partea a doua au
fost prezentați profesorii din acest an școlar.
Un moment deosebit l-a reprezentat
prezența elevilor din clasa 0, coordonaţi de
doamna Daniela Isoc, învățătorul clasei, care
le-a dăruit însemnele trecerii de la grădiniță
la şcoală.
În final, elevii acompaniați de profesorii
lor au plecat în sălile de clasă unde li s-a
comunicat orarul disciplinelor pentru

Pomenirea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou în parohia Birda
Anul acesta Biserica Ortodoxă din Banat comemorează 360 de ani de la trecerea în veșnicie și 60 de ani de la
actul canonizării Sfântului, ocrotitor al Banatului. Pentru a marca
acest eveniment deosebit au fost inițiate mai multe momente de
rugăciune, meditație și educație creștină atât în biserica parohială
cât și în Școala Gimnazială din localitate.
În Ajunul sărbătoririi Sfântului Iosif, în 14 septembrie de la
orele 1800 a fost oficiată slujba Privegherii (Vecernia unită cu Litia
și Utrenie). Ne-au fost alături în rugăciune C. Păr. Ioan Sălvan de
la parohia Folea și C. Păr. Sebastian Andrei Petrescu de la parohia Percosova. La finalul slujbei, părintele Ioan Sălvan a susținut
cateheza: ,,Semnificația și importanța Litiei pentru rugăciunea
Bisericii”. Din cuprinsul acestui cuvânt de învățătură am reținut
faptul că rugăciunea noastră către Dumnezeu trebuie să fie stăruitoare și jertfelnică pentru a rodi duhovnicește.
În ziua de 15 septembrie de la orele 1000 a fost săvărșită Sfânta
Liturghie. Predica zilei susținută de preotul paroh a scos în relief
faptele minunate ale Sf. Iosif. Cu acest prilej a fost lansată cartea:
,,Sfântul Iosif cel Nou, ocrotitorul Banatului”, Ed. Tiparnița, Arad,
2016. Această carte deschide o colecție catehetică ce va întovărăși
revista ,,Arhanghelul” intitulată ,,Colecția Arhanghelul”. Slujbele
închinate cinstirii Sfântului Iosif cel Nou s-au încheiat cu slujba
Acatistului de la orele 1800.
La Sf. Liturghie au fost prezenți elevii clasei a VIII-a acompaniați
de profesorii lor.
O activitate deosebită a reprezentat-o realizarea proiectului
de desen tematic intitulat: ,,Prin culori la cinstirea Sfiniților”. Activitatea s-a derulat la Școlile din Birda și Sîngeorge,
fiind angrenați elevi din clasele III-VIII.
Pentru realizarea acestora, se cuvin mulțumiri coordonatorilor: prof. Sorina Onița, prof. Mioara Miron, prof.
Simona Archindeanu, prof. Mihaela Gherban și fotografie: prof. Hilde Germer. Promovarea activității a fost făcută
de bibliotecar Gabriela Șerban de la Biblioteca Orășenească ,,Tata Oancea” din Bocșa.
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Centrul de zi “Patriarh Miron Cristea” din Făget îşi continuă activitatea
Luni 19 septembrie Centrul de
zi “ Patriarh Miron Cristea” din Făget
și-a redeschis porţile pentru a primi
şi îndruma pe parcursul unui nou an
şcolar pe elevii beneficiari ai serviciilor
oferite în cadrul acestui aşezământ.
În deschidere, într-un cadru
festiv, a fost săvârşită o slujbă în care
preoţii slujitori s-au rugat pentru
ca Dumnezeu să lumineze mintea
copiilor și să dăruiască putere de
muncă personalului care deserveşte
centrul. La acest eveniment au luat
parte protopopul Făgetului Bujor
Păcurar, preoţii din cele două parohii
ale oraşului Făget, domnul primar
Marcel Avram, domnul director
Victor Birău, de la liceul din localitate,
preotul Emanuel Gafiţa coordonatorul
centrului, personalul educativ și copiii beneficiari însoțiți de părinții lor. După săvârşirea slujbei, părintele protopop
i-a îndemnat pe copii să participe cu conştinciozitate la activităţile şcolare dar şi ale centrului, evidenţiind importanţa
procesului educativ în formarea lor ca viitori membrii ai comunităţii şi societăţii. De asemenea domnul primar
Marcel Avram, dascăl de profesie, a apreciat pozitiv continuarea desfăşurării activităţii unui asemenea centru
religios educativ la nivelul Făgetului, chiar dacă perioada de finanţare s-a încheiat, asigurând conducerea acestuia
de sprijinul și ajutorul Primăriei în activitățile pe care le desfășoară în folosul acestor copii. Din partea Liceului
Teoretic “Traian Vuia” la festivitate a luat parte domnul director Victor Birău, care a mulţumit domnului primar
pentru sprijinul acordat în cadrul acestui proiect comun Biserică-Şcoală –Primărie, precizând că atâta vreme cât
aceste instituţii vor colabora, activitatea centrului din Făget nu se va încheia, ba chiar va progresa.
Centrul de zi ,,Patriarh Miron Cristea” al Arhiepiscopiei Timișoarei a fost deschis în anul 2011, în cadrul proiectului
„Reţea interregională de centre educaţionale“ derulat de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu
Arhiepiscopia Timişoarei şi cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, susținut de către Consiliul local al orașului Făget, oferă serviciile sale pentru 25 de copii ce provin din familii
cu dificultăți de natură socială și economică din zona oraşului Făget, copii din familii sărace sau aflaţi în risc de
abandon şcolar. Serviciile oferite de centru constau în servirea zilnic a unei gustări dimineaţa şi a mesei de prânz,
sprijin în efectuarea temelor şi meditaţii pentru scăderea riscului de eşec şcolar, antrenarea copiilor în activităţi
colective, de socializare, tabere, pelerinaje, programe de colinde etc. De asemenea copiii beneficiari participă la
activităţile cu tinerii organizate de cele două parohii ale oraşului Făget, întâlnirile catehetice săptămânale, dar şi
la viaţa liturgică a parohiilor.

Centrul de zi ,,Sfânta Maria” din Sânnicolau-Mare și-a redeschis porțile
Luni, 12 septembrie, Centrul de zi pentru copii ,,Sfânta Maria” din Sânnicolau-Mare și-a reînceput activitatea
într-un cadru ceremonial la care au luat parte pe lângă personalul educativ și copiii însoțiți de părinți și preoți din
parohia Sânnicolau-Mare precum și de reprezentanți ai unor firme și instituții care au sprijinit centrul de-a lungul
timpului.
Activitatea a debutat prin săvârșirea unei slujbe de Te Deum, oficiată de un sobor de preoți, prin care s-au adus
rugăciuni lui Dumnezeu pentru copii și personalul educativ la început de an școlar. În spirit creștin, copiii s-au rugat
ca și anul acesta școlar Dumnezeu să-i vegheze, să-i ajute să învețe cât mai bine și să le ofere cât mai multe clipe
de bucurie. În continuare, au urmat luări de cuvânt din partea oaspeților prezenți.
Coordonatorul centrului, Andreea Pascu, a dorit să sublinieze purtarea de grijă a pr. protopop Marius Podereu
care a pășit pragul centrului aproape zilnic, acesta oferind pe lângă sprijinul material necesar, gânduri și vorbe
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blânde, toate adunate în credință și bunătate. „Mă bucur că astăzi am făcut deschiderea noului an școlar la două școli
din Sânnicolau-Mare și am fost invitat și la Centrul de zi pentru copii «Sfânta Maria», care este patronat de Arhiepiscopia
Timișoarei. De când sunt în acest oraș vizitez foarte des acest centru, unde am găsit o adevărată familie, cu copii buni,
cu doamne care se ocupă de ei și îi învață să devină buni creștini și buni cetățeni în societatea noastră”, a precizat pr.
protopop Marius Podereu.
În încheiere, coordonatorul centrului, a adus mulțumiri alese participanților, tuturor instituțiilor și firmelor ce
sprijină buna desfășurare a acestei unități, urând copiilor și personalului mult spor în noul an școlar. ,,Cu emoții în suflet
și dorință de cunoaștere, cu aspirații de viitor și cu gândul la meserii visate, copiii sunt pregătiți să treacă pragul unei alte etape
de viață. Pentru unii, momentul reprezintă primul an de școală și de aceea au fost nerăbdători să descopere noul din viața
lor. Alături de părinți, frați sau bunici, frumos îmbrăcați și cu buchete de flori în brațe, sunt gata să mai pășească o treaptă,
iar noi, personalul centrului suntem alături de copii și îi susținem atât în dezvoltarea lor educațională cât și cea socială.
Pentru mine, a lucra în acest centru înseamnă a învăţa continuu. Înveţi valoarea lucrului bine făcut, înveţi să împleteşti profesionalismul cu buna dispoziţie. Înveţi că, deseori, problemele personale sunt prea minore şi că trebuie să mulţumeşti mai
des pentru ceea
ce ai. După 3 ani
de activitate, pot
spune că nimic
din toate acestea
nu se învaţă uşor
şi fără sacrificii. E
greu, dar trăieşti
şi bucuria pe care
ţi-o face cel pe care
îl slujeşti, atunci
când zâmbeşte
mulţumit. ” a specificat coordonatorul centrului,
Andreea Pascu.
La sfârșit cei 25
de beneficiari au
primit daruri constând în treninguri și ghiozdane
echipate cu toate
rechizitele necesare debutului noii misiuni școlare, din partea Asociației Zoppas Per Bambini din Sânnicolau-Mare.
O mărturie asupra importanței centrului ne-o oferă și bunicul a trei fetițe care beneficiază de serviciile acestuia.
El a mărturisit printre lacrimi:„Pentru mine și pentru familia mea este ceva nemaipomenit, este cel mai binevenit ajutor acest centru de zi din Sânnicolau-Mare. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că are grijă de acești copii, totodată și de noi,
părinții sau bunicii lor. Una dintre nepoate e în grija centrului de zi de trei ani, o alta de doi ani, iar cea mai mică de anul
acesta, eu fiind bunicul lor și avându-le în grijă tot timpul. Țin să-I mulțumesc bunului Dumnezeu. Sunt singur cu ele și,
dacă n-ar exista acest centru, nu știu cum m-aș fi descurcat” .
Centrul de zi pentru copii ,,Sfânta Maria” din Sânnicolau-Mare funcționează în cadrul proiectului ,,Rețea interregională de centre educaționale”, derulat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Arhiepiscopia Timișoarei și confinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
POSDRU/91/2.2/S/61137. În grija acestui se află 25 de copii proveniți din familii aflate în dificultate care beneficiază
de o masă caldă, un loc călduros, de sprijin în efectuarea temelor și de meditații pentru scăderea riscului de eșec
școlar. De asemenea, copiii beneficiază de rechizite și materiale didactice. În cadrul centrului, beneficiarii participă
la activități de petrecere a timpului liber, de formare a deprinderilor practice și de întreținere a spațiului personal.
Copiii sunt încurajați șă comunice în orice situație, să își exprime sentimentele, nemulțumirile și dorințele într-un
mod constructiv, dar și să își apere drepturile prin intermediul comunicării cu ceilalți.					
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Întâlnire de suflet la parohia Temerești
Ziua de 1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului
- în Parohia Temerești a fost dedicată persoanelor vârstnice
și bolnave. Astfel la slujba Vecerniei au fost transportaţi cu
mașina la biserica din deal 30 de bătrâni și bolnavi din parohie, oameni care nu au mai fost de multă vreme prezenți la
slujbe și care păstrau în sufletul lor dorul după biserică. În
timpul slujbei s-au făcut rugăciuni de mulțumire adusă lui
Dumnezeu și de sănătate pentru bolnavii prezenți.
„Vă mulțumim, vă respectăm și vă iubim! Vă suntem
recunoscători pentru jertfele pe care le-ați făcut pentru
Biserică, pentru copiii și nepoții Dumneavoastră și pentru
satul nostru! Ne sunteți foarte de folos cu rugăciunile și sfaturile Dumneavoastră chiar și acum când sunteți încărcați
de ani! Vă încredințăm rugăciunilor Maicii Domnului, care
a cunoscut și ea vârsta bătrâneții!” – a spus celor prezenți
preotul Dorin Covaci, parohul bisericii.
Momentul deosebit de impresionant și emoționant,
s-a încheiat cu o gustare, toți cei de față bucurându-se
de reîntâlnirea de la biserică. Toți au hotărât ca întâlnirea
aceasta să fie doar prima din cele care vor urma.

PĂRINTELE MIRCEA LAICHICI DE LA PAROHIA
FĂDIMAC A TRECUT LA CELE VEȘNICE
La data de 23 septembrie, s-a stins din viață preotul Mircea Laichici de la parohia Fădimac, protopopiatul Lugoj.
Născut la data de 21 noiembrie 1951, în localitatea Gruni, comuna Belinț, jud.
Timiș, își face studiile primare în localitatea natală, urmează școala generală
cu clasele 5-8 din Belinț, Seminarul teologic din Caransebeș, apoi Institutul
Teologic Universitar din București.
Își începe activitatea preoțească în data de 01.10.1980 la parohia Sălbăgel,
protopopiatul Lugoj. Pentru o perioadă scurtă, 2000-2001, a funcționat la
parohia Coștei, de unde i se încetează activitatea în 2001. Din iulie 2003,
funcționează la parohia Fădimac, protopopiatul Lugoj, până în momentul
decesului.
După ce au fost îndeplinite cele prescrise în rânduiala bisericească cu privire la înmormântare, trupul neînsuflețit al preotului Mircea Laichici a fost
depus la capela cimitirului ortodox de pe strada Țesătorilor din Lugoj. Slujba
prohodului s-a oficiat în data de 25 septembrie a.c., începând cu orele 15,00
la capela amintită, de un sobor alcătuit din 22 de preoți.
Protopopul Ioan Cerbu, după ce a rostit un cuvânt de învățătură, a transmis
familiei și credincioșilor un cuvânt de compasiune și mângâiere din partea
Chiriarhului eparhiei.
Cortegiul funerar s-a îndreptat spre locul de veci, unde preotul Mircea
Laichici a fost depus, după rânduiala stabilită pentru asemenea ocazii.
Bunul Dumnezeu să îi facă parte de odihnă veșnică împreună cu toți drepții Săi!
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ITINERARIUL PASTORAL AL
ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE MITROPOLIT
IOAN AL BANATULUI
1 septembrie
- primește pe P.C. Părinte Valentin Gononea de la parohia Hunedoara Timișană – jud. Arad
- primește pe doamna Florica Miheț de la Primăria Municipiului Timișoara
- primește pe P.Cuv. Părinte stareț Ștefan Mateș de la mănăstirea Petroasa Mare
- primește pe domnul Georgică Alexeev de la Penitenciarul din Timișoara
- primește pe Cristina Petruț din Timișoara
2 septembrie
- primește pe preotul romano-catolic pensionar Atila Bostte din Miercurea Ciuc
3-4 septembrie
- efectuează o vizită în Episcopia Covasnei și Harghitei
5 septembrie
- primește o delegație de la parohia Folea
- primește pe domnul ing. Gheorghe Căpățâneanu din Timișoara, împreună cu soția
- primește pe domnul pastor Daniel Matei de la biserica Agape din Timișoara
- primește pe domnul avocat Dan Șurianu din Timișoara
- primește pe domnul Nicola Carabenciov director executiv BRD Timișoara
- primește pe doamna Barbara Popescu, directorul spitalului Louis Țurcanu din Timișoara
- primește pe domnul arhitect Marius Moșoarcă din Timișoara
6 septembrie
- primește pe P.C. Părinte Gheorghe Săvoiu de la parohia Șag, împreună cu primarul localității Flavius Alin Roșu
- primește pe P.C. Părinte Ilie Cristea de la parohia Variaș
- primește pe P.C. Părinte Sorinel Ungureanu de la Comănești, jud. Bacău, împreună cu o delegație de credincioși
- primește pe P.C. Părinte Cristian Popovici de la parohia ortodoxă ucraineană din Timișoara
- primește pe P.Cuv. Maică stareță Filoteea Nistor de la mănăstirea Luncanii de Sus
- primește pe P.C. Părinte Traian Debucean de la parohia Chișoda
- vizitează șantierul mănăstirii Dobrești
7 septembrie
- vizitează șantierul bisericii noi din parohia Moravița
- primește pe domnul prof. Cornel Petroman, directorul liceului “Carmen Sylva”, din Timișoara
- primește pe domnul gen(r) Gheorghe Atudoroaie, împreună cu monahul Serafim de la mănăstirea Vatoped,
Sfântul Munte
- primește pe P.C. Părinte Pompiliu Rediș de la parohia Sânmihaiu Român
- primește pe domnul prof. Ionuț Mura de la Colegiul C.D. Loga din Timișoara
- primește pe P.Cuv. Părinte stareț Varlaam Almăjanu de la mănăstirea Partoș
8 septembrie
- săvârșește Sfânta Liturghie la mănăstirea Românești și hirotonește întru diacon pe teologul Valentin Paulescu.
Rostește un cuvânt de învățătură
9 septembrie
- primește pe domnul prof. Ioan Pârvu de la Oțelu Roșu
- primește pe domnul prof. Octavian Gordon de la Biblioteca Națională din București
- primește pe familia Andrei Coman din Norvegia
- primește pe P.Cuv. monah Pavel de la mănăstirea Turnu
- primește pe P.C. Părinte conf. Nicolae Morar de la Facultatea de Teologie din Timișoara
- primește pe domnul pastor Daniel Matei de la biserica Agape din Timișoara
11 septembrie
- participă la Sfânta Liturghie arhierească la biserica parohiei Timișoara Iosefin, cu prilejul împlinirii a 80 de ani
de la sfințirea sfântului locaș, și rostește cuvânt de învățătură
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12 septembrie
- primește pe domnul rector prof. Cosmin Alin Popescu, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară a Banatului
- primește pe P.C. Părinte Remus Căta de la parohia Moldova Nouă, jud. Caraș Severin
- primește pe P.C. Părinte Petru Suru de la Liceul Carmen Sylva din Timișoara
- primește pe domnul cercetător Pavel Dehelean de la Muzeul Național al Banatului
13 septembrie
- participă la ceremoniile religioase și militare prilejuite de Ziua Pompierilor, la catedrala mitropolitană
- primește pe P.C. Părinte Cosmin Panțuru de la parohia Timișoara Fabric
14 septembrie
- săvârșește Sfânta Liturghie la crucea monument de pe Muntele Mic – județul Caraș-Severin, împreună cu alți
ierarhi și rostește cuvânt de învățătură
- participă la slujba vecerniei cu litie săvârșită la catedrala mitropolitană de către Preasfințitul Episcop-vicar
Paisie Lugojanul și la procesiunea cu moaștele Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș
15 septembrie
- săvârșește Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană, împreună cu membrii Sinodului Mitropolitan, cu ocazia
praznicului Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș
16 septembrie
- primește pe doamna Elena Morenciuc de la Petroșani
- primește pe P.C. Părinte Ionel Maftei de la parohia Săcălaz
- primește pe teologul Petru Hânda din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte conf. Nicolae Morar împreună cu domnul prof. dr. Dorel Săndesc, preşedintele ”Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă”
18 - 20 septembrie
- participă la Asissi în Italia la întrunirea internațională: Sete pentru pace. Religii și culturi în dialog
22 septembrie
- primește o delegație din partea A.S.C.O.R. Timișoara
- primește pe fostul preot Valer Raț de la parohia Clopodia
- primește pe P.C. Părinte protopop Ioan Bude, de la protopopiatul Timișoara II
- primește pe P.C. Părinte conf. Nicolae Morar de la Facultatea de Teologie din Timișoara
23 septembrie
- primește pe P.C. Părinte prof. Ioan Mihoc de la Sibiu
- primește pe P.C. Părinte conf. Nicolae Morar de la Facultatea de Teologie din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Marius Ioana de la parohia Timișoara Zona Pârvan
- primește pe domnul Ioan Miron din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Teodor Cocan de la parohia Sânandrei Colonie
- primește pe P.C. Părinte Ioan Petraș de la parohia Timișoara Elisabetin
25 septembrie
- participă ca delegat al Patriarhiei Române la sfințirea catedralei ortodoxe din orașul Bar - Muntenegru
26 septembrie
- primește pe domnul Marius Vlad de la Onești, jud. Bacău
- primește pe P.C. Părinte Ștefan Marcu de la parohia Timișoara Aeroport
27 septembrie
- primește pe P.C. Părinte Roman Botezat din Basarabia
- primește pe P.C. Părinte Ioan Petraș de la parohia Timișoara Elisabetin
28 septembrie
- participă la Sfânta Liturghie la mănăstirea Antim din Râmnicu Vâlcea, săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh
Ioan al Antiohiei și de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României, împreună cu mai mulți ierarhi
30 septembrie
- participă la Sfânta Liturghie și la slujba de Te Deum din catedrala patriarhală, la aniversarea a 9 ani de arhipăstorire
a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
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