PRESA BISERICEASCĂ, PUNCT DE
CONVERGENȚĂ ÎNTRE RELIGIE ȘI ȘTIINȚĂ
† IOAN
Mitropolitul Banatului

Știința și credința, două domenii definitorii pentru om ca moduri de înțelegere și exprimare a lumii. Două domenii care sunt adesea văzute și prezentate ca fiind contradictorii, constituind unul din subiectele de dezbatere cele
mai caracteristice pentru societatea contemporană.
Cu toate acestea, a fost nevoie de aproape două mii de ani pentru a se ajunge la concluzia că ştiinţa şi credinţa
nu se exclud reciproc.
Poate este semnificativ momentul redat de cartea Faptele Apostolilor, în care Apostolul Neamurilor ajunge
în Areopag şi le vorbeşte oamenilor despre Dumne(zeul) necunoscut. Acela despre care grecii vechi nu ştiau
mai nimic, dar pe care Îl intuiau, era de fapt Dumnezeul Cel Adevărat, Dumnezeul Cel Viu, pe care Sfântul Pavel îl
cunoştea prin intermediul credinţei.
A fost nevoie deci de timp pentru constatarea că de fapt nu există o contradicție între ştiinţă şi credinţă, pentru că cele două se completează reciproc, căci ambele se raportează la Cel Nevăzut, la lucrările Sale din Univers
şi din lume, doar că diferă căile prin care cele două ajung să Îl cunoască pe El. Ideea că religia și știința se exclud,
că optând pentru una trebuie să te împotrivești celeilalte, este anulată de realitatea care ne arată că numeroși
savanți au fost și sunt profund religioși, cei mai mulți dovedind rațional existența lui Dumnezeu. Ei au înțeles că
fără credința în Dumnezeu, nu se poate dobândi adevărata cunoaștere.
Știinţa poate curăţa religia de erori şi superstiţii, iar religia poate curăţa ştiinţa de idolatrie şi de absolutizări
false. Caracterul de cercetare este în credință la fel de puternic ca și în știință (pilduitor este exemplul evanghelic
al apostolului Toma pe nedrept numit ,,necredinciosul“ , care s-a socotit îndreptățit să se convingă de Învierea
Domnului și Hristos Cel Înviat i-a oferit ocazia apreciindu-i această credință).
Originea lumii reprezintă una dintre cele mai mari taine ale omenirii. Omul s-a aflat întotdeauna într-o permanentă căutare a adevărului, fie pe cale spirituală, fie pe cale materială. Dar ambele aspecte formează de fapt
un univers întreg al cunoaşterii umane, fără de care omul ar fi infinit mai mic şi mai de neînţeles, în primul rând
pentru el însuși.
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Să luăm numai teoria cunoscutei versiuni științifice despre formarea Universului, care poartă numele de Big
Bang. În descrierea oamenilor de ştiinţă, acel moment a fost o explozie de energie şi lumină care a început să se
propage cu viteze ameţitoare, formând de fapt Universul. Sfânta Carte spune că Dumnezeu a zis la început: ,,Să fie
lumină!“ Și a fost lumină. Însuşi Domnul Iisus Hristos S-a descris pe Sine ca fiind ,,Lumină a lumii “ (Ioan 8, 12). Deși
dacă vom pătrunde dicolo de sensurile semantice ale cuvintelor, vom descoperi că de fapt Hristos este Lumina
luminii, adică izvorul ei, centrul ei, diferența dintre cele două fiind faptul că lumina fizică este întuneric pe lângă
Lumina cea care este la Dumnezeu. Fizicianului care, la candela credinței, studiază tainele din spațiul subatomic,
Dumnezeu îi descoperă puterea cuvântului Său așezat în aceste spații subatomice din momentul creației.
Sunt fascinante teoriile referitoare la curbarea timpului și a spațiului, dar dacă nu sunt prezentate oamenilor în
lumina credinței într-un Dumnezeu Atotputernic în lucrarea Sa creatoare, ele pot rămâne doar o informație rece
în arhiva timpului.
O cercetare științifică făcută fără lumina de la candela credinței, nu va putea înțelege sensul profund al luminii.
Lumina studiată doar sub aspect fotonic nu va putea explica niciodată taina luminii de pe Tabor, taina luminii
celei dumnezeiești.
„Eu sunt Lumina lumii; cel care Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.“ (Ioan 8, 12).
Hristos este în același timp și lumina și izvorul vieții.
„Lumina luminează întru întuneric şi întunericul nu a cuprins-o“, zice în alt loc acelaşi evanghelist Ioan. Viteza
luminii este cea mai mare viteză cunoscută de om în Univers. Nimic nu o poate egala până acum. Lumina propagată în Univers își are originea de undeva, de la Cineva, există o explicație care nu poate fi dovedită, pentru că nici
știința cu toată dezvoltarea ei nu poate răspunde la toate întrebările.
Deci iată cum prin ştiinţele pozitive ajungem de fapt la a recunoaşte minunata lucrare a lui Dumnezeu în creaţia
Sa.
Teoriile ştiinţifice cu privire la Univers sunt fascinante… Omul contemporan a ajuns la o cunoaştere nemaiîntâlnită până acum în privinţa tainelor Universului.
Undeva lângă Geneva fizicienii au descoperit în anul 2012 aşa numita particulă a lui Dumnezeu. Ce este aceasta?
Fizicienii susțin că rolul ei este de a da masă particulelor care alcătuiesc atomii. Fără această masă, particulele ar
călători prin Univers cu viteza luminii, fără a fi capabile de a se uni pentru a forma atomi, care alcătuiesc tot ceea
ce cunoaștem din Univers, de la oameni, stele și planete. Cum au ajuns oamenii de ştiinţă să denumească această
particulă ca fiind ,,a lui Dumnezeu“? Pentru că întorcându-ne la momentul iniţial al Universului, se pare că această
particulă a stat la baza formării primilor atomi şi deci implicit a toată materia care ne înconjoară astăzi.
Observaţiile mai recente ale astrofizicienilor arată că de fapt, oricât am cunoaşte din Univers, totuşi nu ştim
aproape 95% din componenţa sa. Din ce este formată materia care ţine laolaltă galaxiile şi deci întreg Universul,
pentru a nu se dezintegra, se întreabă oamenii de ştiinţă? Şi care nu poate fi în niciun fel detectată cel puțin până
acum, pentru că este invizibilă… Ce este dincolo de universul observabil, până unde poate ochiul omului privi?
Dar toate îl întorc pe om de fapt în cel mai mare Univers posibil, chiar mai mare decât cosmosul şi care este
fiinţa sa în întregime. Macrocosmos şi microcosmos… Şi câte nu ştie omul încă despre acest microcosmos care se
află în el însuşi…
Şi numai cercetările ştiinţifice care vor urma ne vor da sau nu un răspuns la toate acestea. De aceea, şiinţa care
scrutează, care cercetează, care găseşte atâtea întrebuinţări materiei, pentru mai binele omenirii, merită toată cinstea,
iar ostenitorii lor sunt cu adevărat împreună lucrători la planul lui Dumnezeu de a descoperi adevărul creaţiei Sale.
Dar numai o cercetare ştiinţifică făcută la lumina de la candela credinţei va putea da adevăratul sens al ştiinţei.
Rugăciunea de la sfinţirea Apei Mari din ziua de Bobotează grăieşte astfel: ,,Pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te
slăveşte luna, Ţie se pleacă stelele, pe Tine Te ascultă lumina“. Aceasta este de fapt mărturisirea omului credincios,
care minunându-Se de toate cele dimprejurul său, nu uită să-şi întoarcă faţa spre Creatorul, pentru a-I mulţumi
pentru purtarea de grijă nemărginită.
,,Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, “ zice Sfânta Scriptură. Totuşi, ,,Fiul Cel Unul Născut L-a făcut cunoscut.“
El este Cel despre care credem că,, a aşezat pământul pe temeliile lui şi nu se va clătina în veacul veacului.“ La fiecare
vecernie rostim aceste cuvinte şi vedem mereu şi mereu soarele fizic apunând, dar şi pe Hristos ca Lumina cea lină
a dimineţii răsărind, Care este cu mult mai mult decât soarele fizic, pentru că acesta a fost zidit de El.
Un adevăr existenţial confirmat, fără adevărul despre existența lui Dumnezeu este un adevăr incomplet. Omul
nu este consecinţa hazardului existenţial şi al accidentelor din cosmos, ci este cea mai minunată făptură din Univers,
care reflectă chipul şi asemănarea cu Cel care L-a creat.
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MUZICOLOGUL SABIN DRĂGOI, ENORIAȘ DE
NĂDEJDE AL PAROHIEI TIMIȘOARA IOSEFIN
Preot dr. IONEL POPESCU

La 8 septembrie a.c., se împlinesc 80 de ani de la momentul istoric al sfințirii bisericii „Nașterea Maicii Domnului”
a parohiei ortodoxe române Timișoara Iosefin. Pentru a cinsti acest popas aniversar, preoții și consiliul parohial
au întocmit un program de manifestări bisericești și culturale, care se vor derula până la sfârșitul anului 2016, din
rândul cărora face parte și ridicarea unui bust al cunoscutului și apreciatului muzicolog Sabin Drăgoi.
Înainte de a creiona, pe scurt, viața, activitatea și opera acestui vrednic înaintaș se cuvine a sublinia că parohia
Timișoara Iosefin, denumită la întemeiere „Principele Carol” și edificarea impunătoarei noastre biserici s-au bucurat,
încă de la începuturile lor, de sprijinul generos, material și spiritual, al multor personalități timișorene: prefecți,
primari, directori de bănci, profesori, ingineri, medici, avocați, oameni de artă, înalți funcționari din administrația
locală, ofițeri etc. Din rândul acestora au făcut parte vrednicii de pomenire credincioși: Emanuil Ungurianu, Nicolae
Imbroane, Victor Vlad, Ioachim Miloia, Coriolan Băran (fost de trei ori primar al Timișoarei), Dumitru Nistor, Iuliu
Coste, Sabin Drăgoi și, de bună seamă, preotul paroh și ctitor, Ioan Imbroane. Datorită implicării pilduitoare a
acestor vrednici credincioși, unii foști consilieri parohiali, parohia din cartierul Iosefin a fost foarte rapid organizată,
iar biserica parohială, de dimensiuni impresionante, a fost ridicată și sfințită în doar patru ani.
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Cunoscutul dirijor, compozitor, folclorist și profesor de armonie Sabin Drăgoi, fost rector la Conservatorul și
la Institutul de Artă din Timișoara, director și consilier științific la Institutul de Etnografie și folclor din București,
a compus muzică de teatru, vocal simfonică, simfonică, de film, de cameră, instrumentală, pentru pian, corală,
vocală și a publicat culegeri de coruri, de folclor, lucrări didactice etc. Cea mai cunoscută lucrare a lui Sabin Drăgoi este însă Năpasta (1927), dramă muzicală populară în trei acte, după piesa lui I. L. Caragiale, apreciată drept
opera națională a românilor, a cărei premieră a avut loc la Opera din București, pe data de 30 mai 1928. Aceasta a
fost urmată de altă creație remarcabilă, Povestea neamului (1936), poem pentru cor mixt și orchestră, inspirat de
uriașa frescă istorică din sala Ateneului Român. La acestea se adaugă cele trei sfinte Liturghii pe care le-a compus
în perioada cât a activat la Timișoara. Liturghia în mi minor pentru cor de bărbați (1926), interpretată și imprimată
de profesorul universitar Ovidiu Giulvezan cu studenții în anul 1998, Liturghia solemnă în fa major pentru cor mixt
(1937) și Liturghia poporală. De asemenea, Sabin Drăgoi a adunat peste 300 de colinde, precum și imnul Constantin
Brâncoveanu (mister după Acatistul Sfântului Dimitrie cel Nou Basarabov).
În ceea ce privește activitatea dirijorală timișoreană, Sabin Drăgoi a rămas în istorie ca întemeietor și dirijor al
corurilor bărbătești „Doina” și „Banatul” (1924-1934) și al corului mixt „Crai Nou” (1936-1940) din Timișoara.
Fiu de cântăreț bisericesc, născut (06.04.1894), în comuna Seliște din frumoasa vale a Mureșului, Sabin Drăgoi,
a crescut în atmosfera frumoaselor noastre cântări bisericești, astfel că stabilindu-se în Timișoara, s-a integrat rapid
în viața bisericească a parohiei Iosefin, între el și preotul paroh Ioan Imbroane înfiripându-se o trainică legătură de
prietenie, cu urmări benefice în plan pastoral-misionar, cultural și muzical.
Astfel, maestrul Sabin Drăgoi a fost ales, împreună cu alte personalități ale urbei de pe Bega, în consiliul parohial
Timișoara Iosefin, corpus bisericesc care a ostenit la edificarea Casei culturale (parohiale) și a bisericii „Nașterea
Maicii Domnului”, devenită apoi catedrală episcopală. În calitate de consilier, a participat activ la ședințe și la luarea
hotărârilor importante pentru viața nou înființatei parohii.
La sărbătoarea de sfințire a bisericii din Iosefin a fost invitat și corul plugarilor din Coștei (Serbia), localitatea
natală a preotului paroh Ioan Imbroane. Pentru ca prestația acestui cor să fie la înălțime, preotul Victor Trailovici
din Coștei și dirijorul au apelat la sfatul și la bunăvoința maestrului Sabin Drăgoi, care a răspuns prompt solicitărilor și a participat la repetiții. Referitor la această rodnică și frățească împreună lucrare, preotul Trailovici îi scria
confratelui său Ioan Imbroane că plugarii din Coștei fac repetiții intense „toată noaptea, până la ora 12-2 și ne
pregătim cu cântările din programul trimis și aprobat de Dl. Drăgoi, pentru a arăta că suntem măreți de fiii noștri,
cari până în prezent numai cinste au făcut comunei noastre...” (scrisoarea se păstrează în arhiva parohiei Timișoara
Iosefin). După ce a dat răspunsurile la sfânta Liturghie oficiată cu prilejul sfințirii bisericii, corul țărănesc din Coștei
a susținut un concert la teatrul local, actuala operă, care a stârnit „admirația întregii asistențe pentru năzuințele
cu care românii de peste graniță cultivă arta românească, înfruntând – cine știe cât de des – vitregia timpurilor”,
consemnează cronica noastră parohială. Prezent la concert, Sabin Drăgoi a exclamat: „Oare se poate ca un cor de
țărani din Serbia să cânte atât de bine?”. În programul concertului a fost inclusă și una din compozițiile maestrului
Drăgoi și anume: „Bată-mi-te, bătrânețe”.
La cele arătate deja, trebuia evidențiată legătura specială a muzicologului Sabin Drăgoi cu corul parohial „Doina
Banatului”, înființat la inițiativa preotului paroh Ioan Imbroane și dirijat, la început, de diaconul Alexandru Bocșianu.
Astfel, din documentele parohiale reiese că „Doina Banatului” era atunci singurul cor bisericesc permanent nu numai
în Timișoara, ci și în județul Timiș-Torontal. Problemele acestui cor erau mereu analizate și rezolvate în ședințele
consiliului parohial, al cărui membru era și Sabin Drăgoi. Spre pildă, la 23 octombrie 1938, a avut loc o asemenea
ședință și s-a precizat că „Doina Banatului” cântă în toate duminicile și sărbătorile, iar coriștii, în marea lor majoritate,
sunt cântăreți profesioniști și nu li se poate cere să cânte gratuit. Consilierii Sabin Drăgoi, dr. Isaia Popa și Patrichie
Rămneanțu au arătat că un cor stabil, care să cânte benevol, este imposibil de înjghebat și au propus pentru plata
coriștilor o subvenție de 100.000 lei, iar pentru plata dirijorului 36.000 lei, propunere aprobată de consiliul parohial.
În perioada când biserica „Nașterea Maicii Domnului” a fost catedrală episcopală (1939-1946), corul de aici a
fost dirijat de maestrul Nicolae Ursu. Odată cu sfințirea catedralei „Sfinții Trei Ierarhi” (6 octombrie 1946), acest cor
s-a mutat acolo și Iosefinul a rămas fără cântare corală.
Preotul paroh de atunci, Iova Firca, în consultare cu consiliul parohial și cu maestrul Sabin Drăgoi, a făcut apel
la credincioși, mai ales la cei tineri, pentru a deveni membri ai corului. În urma acestui apel, a fost organizată o
colectă în parohie, consilierilor parohiali punându-li-se la dispoziție liste de subscripție pentru întreținerea corului.
Prin strădaniile preoților slujitori și ale membrilor consiliului parohial, corul „Doina Banatului” a fost reînființat,
fiind format din 40 de membri. Repetițiile au început sub conducerea profesorului Nicolae Firu, directorul Școlii
de cântăreți bisericești. Maestrul Sabin Drăgoi s-a oferit să dirijeze noul cor și a propus ca membrii acestuia să nu
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fie salarizați, ci să se introducă un tas special pentru susținerea activității corale, iar coriștilor să li se ofere o agapă
de două ori pe an.
Consilierul parohial a probat numirea profesorului Sabin Drăgoi în funcția de dirijor al corului parohial „Doina
Banatului” și a hotărât ca, în vederea strângerii de fonduri, să fie așezate două casete la intrarea în biserică, pe care
să fie scrise cuvintele „PENTRU COR”.
Foaia bisericească a Episcopiei Timișoarei, „Biserica Bănățeană” (1947) a anunțat pe cititori despre reînființarea
corului parohiei Timișoara Iosefin, având în comitetul de conducere pe următorii: dr. Isaia Popa, președinte de
onoare; preot Constantin Comșulea, președinte; dr. Marcu Ișfan, vicepreședinte; Sabin Drăgoi, dirijor; profesor
Ilie Lina, dirijor activ delegat; Vasile Băleanu, secretar; Petru Băleanu, casier și Gheorghe Slatina, arhivar. Membrii
fondatori ai reînființatului cor au fost personalități marcante ale vieții culturale și sociale din Timișoara, între care
dr. Coriolan Băran, primar, apoi prefect și secretar de stat în Ministerul de Interne.
În cadrul ședinței consiliului parohial din noiembrie 1947, s-a hotărât ca 10 iugăre din pământul parohial, lucrat
atunci de Penitenciarul Timișoara, să fie atribuit dirijorului Sabin Drăgoi, cu condiția ca acesta să-și asume riscurile
de exploatare, iar impozitul să fie plătit în continuare de către penitenciar.
Preotul Iova Firca a postat un anunț la parohie prin care aducea „la cunoștință membrilor corului parohial și a
tuturor credincioșilor noștri că D-l Sabin Drăgoi a binevoit să preia instruirea și dirijarea corului bisericii noastre.
Pentru a realiza un cor vrednic de prestigiul acestei parohii, rugăm pe toți membrii corului precum și pe ceilalți
credincioși iubitori de cântare și de podoaba casei Domnului să răspundă la apelul maestrului Drăgoi, înscriinduse în acest cor și luând parte la repetițiile care se vor fixa. Înscrierile se fac la Oficiul parohial, iar data la care vor
începe repetițiile se va anunța la timp prin afișare pe ușa bisericii și prin presă”.
Profesorul universitar dr. Gheorghe Firca din București, fiul ilustrului preot și profesor de Teologie Iova Firca,
fostul paroh al Iosefinului, consemnează, într-o emoționantă mărturisire, câteva date despre reînființarea corului
parohial Doina Banatului, pe care le reproducem în continuare, mulțumindu-i totodată, pentru punerea lor la
dispoziție: „Paroh al bisericii din Iosefin, tatăl meu a hotărât înființarea unui cor bisericesc, sens în care i-a adresat
maestrului (Sabin Drăgoi, n.n.) să preia conducerea acestuia. A acceptat, deși în acea vreme nu se mai ocupa,
precum în anii de dinainte, cu conducerea unor asemenea formații. Își luase, ce-i drept, un adjunct pentru corul
bisericesc, în persoana profesorului Ilie Lina, dar cel puțin o dată sau de două ori, făcând și eu parte din partida de
alto a corului, am cântat sub îndrumarea sa. Nu lipsea însă niciodată de la agapele ce aveau loc în sala de repetiție
de la parohie sau la noi acasă, unde în afara pieselor „a cappella” știute, după buna tradiție bănățeană, se cântau,
de către cei mai cu voce, cântece populare și romanțe. Maestrul se așeza la pian, improvizând pentru orice piesă
un acompaniament adecvat [...].
Atribuțiile tatălui meu în legătură cu acest cor erau destul de mari, dar ele, din cunoscutele motive ce afectează
în general înjghebările de amatori, nu ajungeau să contureze un anumit grad de profesionalitate. Părinții mei ar fi
dorit ca în biserica din Iosefin, ce ținea atunci loc și de catedrală episcopală, să răsune Liturghia solemnă în fa major
pentru cor mixt de Sabin Drăgoi. Cred că maestrul nu ar fi dorit-o mai puțin, dar își dădeau seama că, datorită
limitelor reale ale corului, nu puteau integra lucrarea în repertoriul acestuia ...”.
Reînființatul cor parohial Doina Banatului, format din 44 membri, a cântat mai întâi la Duminica Ortodoxiei din
anul 1947, dirijat de către profesorul Sabin Drăgoi și apoi și la Duminica Paștilor, 13 aprilie 1947. Din acel moment
corul parohial a dat răspunsurile liturgice cu regularitate în toate duminicile de peste an, inclusiv la așa numita
„rugă” (hramul bisericii), cum a fost, de pildă, la 7 septembrie 1947. Cu acest prilej, corul parohial a interpretat
piesele: Imnul heruvimic de Bortneanschi, Moartea Mărturisitorului de M. Haydn și Lăsați pruncii să vină la mine de
Ioan-Ghica Comănești (cf. afișului păstrat în arhiva parohială).
Muzicologul Sabin Drăgoi face parte, așadar, din rândul intelectualilor de frunte ai Timișoarei, care au scris o
frumoasă pagină în istoria Bisericii noastre dreptmăritoare, prin contribuția lor pilduitoare la ridicare unor biserici
parohiale, la înfrumusețarea vieții Bisericii prin activitățile culturale, muzicale și social-filantropice pe care le-au
inițiat, le-au coordonat și le-au susținut. De aceea, Biserica nu i-a uitat și numele lor se află, la loc de cinste, în
istoricul fiecărei parohii.
Parohia Timișoara Iosefin a găsit și o modalitate aparte de prețuire a acestor fii devotați ai Bisericii, ale căror chipuri
au fost sculptate și așezate în parcul parohiei, așa cum s-a întâmplat duminică, 22 mai a.c., când Înaltpreasfințitul
Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Ioan, împreună cu preoții slujitori și mulțimea credincioșilor, au dezvelit și au
binecuvântat bustul muzicologului Sabin Drăgoi, realizat de maestrul Aurel Gheorghe Ardeleanu.
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ÎNTRE ÎNVIERE ȘI ÎNĂLȚARE
LUMINIȚA IRINA NICULESCU
Tot ceea ce ne priveşte, acţiunile noastre şi semnificaţiile lor, gândurile,
sentimentele, reţeaua subiectivă care constituie substanţa legăturilor dintre
noi şi ceilalţi, deciziile noastre de zi cu zi, rosturile existenţei pe care ne-o
plămădim, întreaga paradigmă a condiţiei umane în care ne înscriem (fie
că o înţelegem sau nu), depind de relaţia lăuntrică a fiecăruia dintre noi cu
Dumnezeu. Taina fiinţării acestei relaţii cu Cel care făcutu-s-a cale, adevăr şi
viaţă pentru noi – în sistemul de referinţă al existenţei noastre pământene,
dar şi dincolo de ea, în sfera Luminii neînserate – ne înalţă mintea şi duhul
spre El, propulsându-ne într-o altă dimensiune ontologică. Din pietre aşezate într-un zid, iată-ne desenând îngeri în cuvânt.
Între Înviere şi Înălţare, între cer şi pământ, între chipul morţii şi chipul
Învierii, între vremelnicie şi veşnicie. Între cuiele lungi ale crucii şi mormântul
gol din Sfânta Duminică a Învierii. Între primul şi ultimul eon al istoriei. Între
răzvrătirea cea de oarecând, din zorii istoriei, şi ascultarea cea plină de iubire
a acelui unic şi înălţător „Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1, 38). Pe treptele
negrăirii, între totdeauna şi a fost odată. Zbuciumul zădărniciei la poalele
munţilor de smirnă şi aloe. Ale închinării „în duh şi în adevăr” (Ioan 4, 23).
Atunci când cerescul se apropie de pământesc, atunci când suprafirescul, infinitul, absolutul se întrepătrunde
cu firescul dimensiunii finite, limitate, relative în care dăinuim, atunci când harul şi atotbunătatea Domnului ne
aşază pe drumul vieţii celei drepte, luminându-ne cu Lumina Lui „fără de început şi pururea fiitoare”, invocăm cu
iubire şi dor de nespus prezenţa Lui, a Dumnezeului milelor şi al minunilor.
A Celui care, pentru noi şi pentru a noastră mântuire a pătimit, a îndurat chinuri nenumărate pe care, pentru
a le măsura, „ar trebui să le înmulţim cu infinitul” – iar „sângele rănilor Lui a curs odată cu cuvintele Lui” (Dmitri
Merejkovski, Iisus necunoscut, vol. I, Editura Antheros Tehnopress, 1999, Iaşi, pp. 114, 187). A Celui care făcutu-s-a
cale pentru noi. A Celui care ne urcă duhul spre înălţimi şi ni-l pogoară tainic în adâncimi ce depăşesc capacitatea
noastră de cuprindere.
A Celui care S-a răstignit de voie pentru noi, a fost pus într-un mormânt săpat în stâncă, iar apoi ca un Dumnezeu din morţi a înviat şi cu slavă la ceruri S-a înălţat. A Celui care ne-a lăsat nouă dorul de Împărăţia Lui, care nu
este din această lume (Ioan 18, 36): Împărăţia sufletelor pure, a sublimului în iubire şi iertare, a sfinţeniei absolute,
a desăvârşirii chipului devenit asemănare. Dorul de Domnul Dumnezeul nostru, Cel care ne-a învăţat să-L căutăm
cu iubire în aproapele nostru, pentru a ne cunoaşte pe noi înşine.
Între jertfă şi răscumpărare, între „rana sângerândă a inimii Lui” şi apa cea vie a cuvintelor Lui, a învăţăturilor care
alină setea de dumnezeire a omenirii de-a lungul celor două mii de ani care-i despart pe creştini de prezenţa Lui
fizică. Între cerul exterior, cosmic, şi cel lăuntric, evanghelic. Printre spinii şi bolovanii acestei lumi, între păcatele
strigătoare la cer ale oamenilor şi iertarea lor de către Însuşi Hristos Domnul.
În imnul său închinat înălţătorului orizont al dumnezeieştii iertări dăruite de Iisus de pe cruce chinuitorilor Săi,
celor „răspunzători de cea mai mare crimă care s-a înfăptuit vreodată” (D. Merejkovski, o.c., vol. II, p. 105), Olga
Greceanu scria:
„Iertarea lui Iisus mă îngrozeşte, pentru că mintea mi se deschide şi înţeleg că sângele Lui, care a curs pentru
noi, care a lăsat urme pe coloana sub care stau în genunchi, nu ne-a atins pe niciunul dintre noi. Vreau să spun că
nu ne-a ridicat sufleteşte, nu ne-a înălţat, pentru că noi nici azi, după 2000 de ani, nu ştim să ne iertăm unul altuia.
De aceea, implor întregul univers să îngenuncheze alături de mine şi să grăiască dincolo de cuvinte. Să grăiască
credinţa, iubirea şi iertarea. Credinţa, iubirea şi iertarea sunt legătura sufletului nostru cu Tine, Doamne!” (Pe urmele
paşilor Tăi, Iisuse..., Editura Idaco, Bucureşti, 2008, p. 37).
„Iisuse, Cel ce ai înviat din morţi şi la toate le dai viaţă, înviază-ne şi pe noi, cei omorâţi în păcate”;
„Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat la cer şi ai înălţat pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, înalţă-ne şi pe noi, cei plecaţi spre
pământ”;
„Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne şi pe noi de la pământ la cer”;
„Iisuse, Cel ce ai sfinţit pământul cu picioarele Tale, sfinţeşte şi gândurile noastre, cele care se înalţă la Tine”
(Acatistul Sfintei Învieri).
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SEMNAL EDITORIAL
Ana Olos, Mihai Olos, La povești în casa de paie, visând la orașul-sat universal. Fragmente de jurnal,
Timișoara, Fundația Triade, 2015, 184 pp.
Dr. FLORIN-CORNELIU POPOVICI

Și eu am fost în ,,olospolis”
La povești în casa de paie, visând la orașulsat universal este o carte cu o dublă intenție celebrator-recuperatorie: a memoriei artistului Mihai
Olos și deopotrivă a memoriei satului românesc,
maramureșean, o punere în operă a deja celebrelor
,,veșnicia s-a născut la sat” și ,,copilăria copilului universal”. Fragmente de jurnal, prin structura atipică
pe care o are, debutează (dar și sfârșește) cu un scurt
dialog (pe-alocuri paradoxal) dintre Ana și Mihai (a
se vedea circularitatea cărții) legat de leagăn, de
momentul zero al existenței, matrice și simbol al originilor, coagulant, protector, feminin prin excelență,
nostalgic: ,,Mă rătăcesc aici, în orașe mici, vulgare,
dar nu în cele mari și largi, pentru că tot timpul simt
în mine, ca o busolă, nordul, locul unde am stat în
leagăn.” (p.8) Coincidență fericită, nordul busolei se
identifică aici cu Maramureșul istoric, el însuși leagăn
al limbii române, al rotacismului, conservator al culturii și al tradiției, al românității în stare pură, parte
din Ardealul ce a funcționat dintotdeauna ca un veritabil act de legitimare, de identificare și de mândrie
națională, ca un spațiu al apartenenței la valorile și la
perenitatea carpato-danubiano-pontică: ,,Bisericile
din Maramureș sunt, de fapt, niște nave care sunt din
<<flota>> lui Noe, că nu era numai o singură corabie. Însăși terminologia din arhitectura bisericească
o atestă: navă, naos, pronaos...Iar intermediarul dintre biserică și arcă este moara.” (pp.139-140)
Prima amintire consemnată (și aici un rol stimulativ îl are Ana Olos) îl retrimite pe Mihai Olos la copilărie, la pruncul de odinioară în cămășiță roșie (ia românească
unică în lume, obiect vestimentar ce ține de substratul folcloric mioritic), în vatra casei țarănești, alături de puii de
animale din bătătură. E un episod de rememorare duios-nostalgic, de descoperire reciprocă a lumii, folosit peste
ani, ca element de autoraportare și de autoidentificare, de plasare în contextul arhaicei ruralități, ce-și conține
locurile misterioase (cimitirul, fântânile) și deopotrivă oamenii bizari (Anica Ioșchii, Gheorghe a cailor).
Artistul Mihai Olos, spirit liber, este un cetățean al lumii. Limbajul artistic fiind unul universal, fără granițe, care
unește și înnobilează, îi permite acestuia să adune sub aripa protectoare a unei acolade de mari dimensiuni toposuri precum Ardihat, Asuaju de Jos, Bârsăul de Sus, moara Cătiții, Moigrad, Poiana Codrului, târgul, Pășunea Mare,
Coca, Târșolț (zona Negrești-Oaș), Ariniș, Preventoriul din Cluj, Roma, Madrid, Franța, Grecia, Turcia, Germania.
Sunt geografii imaginare, prefigurări ale libertății de mișcare totale, dar și ilustrări ale concretului, spații ale trecerii-petrecerii, hărți ale ,,uceniciilor” succesive ale artistului plastic, surse majore de inspirație, consemnări ale unor
popasuri ritualice în scop creativ.
După cum era și firesc, alături de simbolul complex al leagănului, o pondere însemnată în carte o are figura
Mamei (Măicuței) artistului (căreia îi consacră un adevărat cult), receptacol, Axis, coloană a infinitului, biserică,
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femeie voluntară, destoinică, având o identitate și o personalitate puternică, ce ține coagulată în jurul său întreaga
familie rurală: ,,sunt fiul Maicii mele […]” (p.183) Atmosfera rememorată de Mihai Olos este una bucolică, idilică,
paradisiacă în care până și șarpele (în jurul căruia s-au țesut o serie de legende, parte din înțelepciunea țărănească
ancestrală) are un rol benefic bine determinat: ,,Uciderea șarpelui în curtea bunicului era unul dintre semnele rele
ale vieții, ca și tăierea pădurii. Pădurea și șarpele erau păstrătorii tainelor, semne ale misterului.” (p.11)
Deși lumea satului și-a pierdut mult din savoarea și din amprenta autentică de odinoară, Mihai Olos continuă să
se raporteze la ruralitatea autohtonă (guvernată de Pace, de Echilibru și de Armonie), la propria ruralitate percepută
la maturitate cu ochiul artistului, la spațiul sacru, la eternul ,,acasă” simbolic.
De la scurtul dialog-cadru din debutul Fragmentelor de jurnal, tot atâtea provocări ale autoarei (maestru de
ceremonii) lansate artistului, Ana Olos trece la consemnări despre Mihai Olos și viața acestuia, consemnări din cele
auzite, trăite, și recuperate din memoria afectivă. Întâmplările aparent banale pentru publicul larg capătă statutul
de jaloane existențiale pentru plasticianul Olos, puncte de reper pe care i se sprijină o întreagă viață de creație și
de (auto)analiză. Micile ,,compuneri”-expozeu, gen Cum a <<schiopat>> bunicul, Găinile și ouăle, Jocuri de
copii, Cartofii noi, Bivolița împungătoare, Săniile de nuiele, Călărirea pe bivoli, Povestea cu ciobanul din
Borșa sunt povești concentratoare de sens și de semnificație, în care mica istorie locală, faptul mărunt cotidian,
ruralitatea in nuce dobândesc importanța fracturilor de destin, a întâlnirilor providențial-sapiențiale dintre puiul
de țăran (predestinat universalității) și întâmplarea formatoare.
La povești în casa de paie, visând la orașul-sat universal abundă în cuvinte populare din tezaurul național
(ardelenisme din zona Maramureșului, țâpurâturi din ,,gura de glas”-p.140), în credințe, obiceiuri și superstiții
populare, de unde importanța etnografică, folclorică și antropologică a Fragmentelor de jurnal: ,,Pe meștergrindă. Acolo se punea și buricul copilului, cordonul ombilical, pe care se făcea un nod. Se usca acolo. Și nodul
se desfăcea la nuntă, când copilul devenea mire.” (p.12-13) Tătuca, un alt personaj cu aură mistică, oficiant, dar și
martor al inițierilor copilului, om cu puține clase, dar cu școala vieții la bază, are alura personajului de basm. Cu el
și prin el e surprins cu acuratețe specificul locului, acel genius loci.
Există două tipuri de mărturisiri în Fragmente de jurnal: directe, prin care Mihai Olos, odată stârnit, spune,
se lasă dus de val și mărturisește duios, precum pasul Anastasiei, și indirecte, recuperate din varii surse de către
Ana Olos. Indiferent însă de natura acestora, universul rural recuperat aparține unei lumi simple, dar nu simpliste,
matrice, matcă, originară și originală. Și cum lumea satului nu poate exista fără coduri, fără taine și fără semne,
fără descrieri de plante, de locuri și de animale, nici Mihai Olos nu putea să facă abstracție de aceastea: povestea
despre broasca și cei doi broscuți, poveștile despre iernile de altă dată, relatările despre bivolița Borișca, despre
aventurile legate de prinderea vrăbiilor, vulpilor și a iepurilor, toate cu un farmec aparte.
Tot din categoria întâlnirilor providențiale face parte primul contact al copilului de la țară cu abecedarul și
cu manualul de geometrie, cu litera, dar și cu planul, elemente de bază din recuzita artistului plastic în devenire.
Primul happening cultural, primul desen (cel cu îngerașul) care îl anunță pe viitorul artist este consemnat și el cu
religiozitate. Încet-încet, adolescentul Mihai, la început ,,desenator de modele pentru broderiile fetelor” (p.18),
ajunge cu timpul o mică vedetă locală, fiind curtat deopotrivă de fete, dar și de băieți: ,,Scria pentru fete scrisori
de dragoste către iubiții lor plecați în armată.” (idem) Spiritul practic, apetitul pentru meșterit, creația în abstract,
viziunea, țin de inteligența și de ingeniozitatea țăranului român. Calisca din coceni, Căruța de ruje, Fliscoaia
subțire, Uțuț din crengi de răchită sunt doar câteva din isprăvile ,,tehnice” ale unui tânăr iscoditor, tenace, ce
transformă informația, observația directă, învățătura în artefact.
Familia lexicală ,,Țară-țărână-țăran-țarină” (p.23) are corespondent în familia și apropiații tânărului Mihai Olos:
unchiul Gheorghe, mătușa Iuliana, unchiul Ilie, mătușa Verona, Bunica, învățătorul Neagoe (foarte asemănător cu
Domnul Trandafir), primarul cu toții buni cunoscători a tainelor satului, a existenței rurale milenare transmise din
generație în generație. Individual, dar și in corpore, vor deveni modele de neprețuit pentru artist, iar întâmplările
ce le însoțesc adevărate puncte de referință. Scăldatul, școala (cu pedepsele și recompensele aferente, în care
recunoaștem un autentic Niculae Moromete), cunoașterea și interpretarea semnelor naturii (în genul țăranilor lui
Mihail Sadoveanu), sunt etapele mersului firesc ale unei lumi suficiente sieși, magice, ce nu are nevoie de hiperbolizări, de cosmetizări sau de ,,adjuvante” narative.
La povești în casa de paie, visând la orașul-sat universal prezintă povestea unui om însemnat și înzestrat,
Mihai Olos, care, ,,La 16 ani era învățător și director de școală.” (p.32) Parcursul său profesional galopant, uneori
arzând cu repeziciune etape altminteri cronofage, ni-l proiectează fie în Baia Mare și în zona Oașului, fie în Capitală.
Sunt întâmplări și amintiri în alb și în negru, cu titlu de document fotografic, de la amintiri cu lupi, cu povești (la
limita verosimilului) ce-l au în centru pe fugarul Pantazi din Preventoriul de la Cluj, la relatări din vremea studenției,
în compania câinelui Sulin, rezultatul fiind veritabilele pagini de jurnal de călătorie (în real sau în imaginar). Aparent
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adaptabil, dar structural nostalgic, Mihai Olos își trădează slăbiciunea pentru Maramureșul natal: ,,Atunci când eram
la Baia Mare, mă apăram cu Bucureștii. Când m-am certat cu Bucureștii, mă apăram cu străinătatea. Iar când mă
voi certa cu străinătatea, mă voi apăra cu...eternitatea.” (p.47-48)
Dacă în prima parte a Fragmentelor de jurnal satul joacă un rol central în relatări, odată cu ieșirea în lume a
artistului apar altele noi, recuperate din varii surse: Despre învățarea limbilor, suedezii în vizită la atelier, matematicianul metamorfozat în poet, Savantul din Tibet ș.a. În aceste condiții, când povestea glisează înspre Poveste,
jurnalul capătă forma unui jurnal literaturizat, în care Mihai Olos istorisește sau se lasă istorisit (Ana Olos: ,,Oare
trebuie să-i ceri voie cuiva dacă vrei să-i literaturizezi viața? Ar trebui, desigur, să existe un <<copyright>> și pentru
faptele de viață. Mai ales că nu știi cine le deformează, le falsifică.” –p.175). În altă cheie interpretativă, avem de
a face cu un jurnal de tip colofon, în care puține sunt caracteristicile jurnalului intim (spontaneitate, fragmentaritate, cronologie, rigorism etc.), în speță jurnalul anilor ’80, al artistului consacrat, ce frecventează medii culturale
elitiste, îi cunoaște pe mai marii vremii, leagă prietenii strânse, se inspiră, creează fervent, călătorește mult, participă la fel de fel de manifestări artistice din țară și de peste hotare, corespondează. Fragmente de jurnal reține
nume sonore, precum Mircea Eliade, Emil Cioran, Monica Lovinescu, Claudian Cosoi, Joseph Beuys, Rockne Krebs,
Carol Giedion-Welcker, Eugen Drăguțescu, Giulio Carlo Argan, Petru Comarnescu, Palma Bucarelli, Lorenza Trucchi,
Hubert Soltau, Carl Sandburg, Edward Steichen, Horia Roman, Werner Herzog, Jan Kucz, Ion Iancuț, Renato Guttuso,
Buckminster Fuller, George Boitor. Dincolo de privilegiul întâlnirilor providențiale, Mihai Olos, cel care povestește
așezat, ardelenește, aparține unei lumi inaccesibile pentru cei mai mulți dintre noi. O pondere însemnată în jurnal
o au versurile și poveștile inserate (Groapa și miezuina), credințele populare (,,Nu se pune brad în fața casei că
aduce moarte.”-p.66), amintirile despre întâlnirea cu Marin Preda, Emil Cioran, Ion Alexandru, Nichita Stănescu
sau Valentin Băștină, relatările despre legendarul George Boitor, Tudor George ,,Ahoe”, Ben Corlaciu, Ion Vlasiu,
Constantin Noica ș.a.
Ludicul la Mihai Olos are la bază visul cu orașul universal inspirat de ruralitatea românească: ,,Trăim în căsuțe de
paie. Stalenicu, palenicu, cinci. Rapița și habdița, porumbița și babeta.” (p.63) Tot în spirit ludic, Pe verso-ul unui
catalog (catalogul artistului german Dieter Roth), A și a, Artistul și Ana, își consemnează întrebările și răspunsurile
spontane, ce-i vizează pe Marquez, Mircea Zaciu, Marina Abramovič, Uwe Laysiépen, dar și ideile fulgurante despre
artă: ,,Niciodată n-am putut să sufăr desenele animate și imitațiile [...]” (p.81)
La povești în casa de paie, visând la orașul-sat universal, prin colecția de desene și schițe pe care le conține,
poate fi interpretată ca o carte de tip muzeu/album de artă, de unde caracterul ei paideic. Ineditul jurnalului constă
în aceea că, în cea mai mare parte, sunt descriși oamenii (cu calități și defecte), mai puțin artiștii, accentul fiind pus
pe latura umană, pe lucrul inedit, pe picanterii biografice (Ana Olos pomenește de pofta lui Mihai Olos pentru
mere, istorisește despre experiența traumatică a artistului cu ocazia cutemurului devastator din 4 martie 1977).
Apartenența lui Mihai Olos la breasla artiștilor reiese și din talentul de povestitor al moroșanului, povestiri liberalese. Transpunerea viselor artistului în cuvânt (a se vedea cataclismul din Capadochia) e un bonus de literaturitate.
Fragmentele propriu-zise de jurnal sunt puține și extrem de condensate, prima consemnare a lui Mihai Olos
datând din 16 decembrie 1979, în care acesta vorbește despre sine și viziunile sale: ,,Întotdeauna am avut viziuni.
Nu știu ce poate fi asta. Poate paranoia. Dar înainte deschideam ochii și nu mai voiam să văd. Acum însă sunt în
partea a doua a vieții și îmi pot permite să văd. Acum nu mai deschid ochii. E o lume cu totul aparte.” (p.137)
Carte de tip omagiu, La povești în casa de paie, visând la orașul-sat universal prinde prin ineditul său, prin
periplul prin viața unui artist român de talie europeană.
În loc de încheiere, dialogul dintre Mihai și Ana pe marginea viziunii artistului despre orașul-sat universal (o
utopie cu mari șanse să devină cândva realitate) constituie
mise-en-abymé-ul întregii cărți:
M: ,,Satul este ultima singurătate colectivă. Este un nod.
Singurătatea de la nivelul satului crește în macrocosmos și crește în microcosmos.[…]
A: Satul primordial are un nume?
M: I-aș zice <<olospolis>>!
A: Dar <<polis>> nu înseamnă și cetate?
M: Orașul este intermediul dintre lume și sat. Gândită lumea ca sat, orașul este o aglomerație hibridă, neorganică.
Cetatea e un sat consolidat în sat. Precis că este din aceeași familie cu ceata de cetățeni […]
M: Satul primordial era o lume în care Adam și Eva și copiii lor și frații copiilor și frații fraților lor și tatăl lui Adam
și tatăl Evei și cuscrele și nănașii și tătăișele și șogorii și verii și verișoarele și vecinii și vecinele erau la nunta lui
Christos[…]
Tu mă întrebi mereu în abstract iar eu nu pot să-ți răspund decât în poezie.” (p.179)
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- Sub semnul crucii -

- Asemenea lui Toma -

Sub semnul crucii jertfei din iubire
A veșnicului Domn ceresc Cuvânt,
Se reașază-ntreaga omenire
În Înviere veșnică-n Duh Sfânt.

Doamne ascultă-mi Te rog rugăciunea,
Vezi-mi păcatul, necazul şi întinăciunea
Căci sunt mai rău ca tâlharul nelegiuit,
Lângă care pe cruce ai fost răstignit.

Și semnul crucii, jertfei în durere,
Devine-altar între pământ și cer
Și steag de biruință-n Înviere
A-mpărăției Sfântului Mister.

Mi-e ciudă de neputinţa-mi continuă,
Mi-e ciudă de sufletu-mi ce geme şi suspină
Mi-e ciudă că sunt atât de firav şi îndurerat,
Departe de Tine. Doamne, ce păcat!

Din cruce izvorăște-n veci iubirea
Jerfitului și înviat Cuvânt
Ce-n Înviere ține toată firea
Și sus în cer, și-n lume pe pământ.

Căci mi-aş dori să plâng, să Te ating,
Precum Toma, Chipul în privire să Ți-l cuprind
Să plâng de revederea timidă cu Tine,
De dragostea-Ți nespusă şi facerea de bine.

Preot COSTICĂ MOROIANU

- Flori albe de Rai În înaltul cerului și în vârful muntelui,
Oașa ne așteaptă.
În luna lui aprilie când totul reînvie
Oașa-i înconjurată de zăpadă toată.
Din Șugag până la Oașa totu-i alb
Și neaua n-ar sta.
Stâncile pline-s de sloiuri
Parcă-și plâng a vieții doruri.
Tineri adunați, frumoși îmbrăcați
În strai popular, dus din neam în neam
De Florii cu salcie-n mână pe Hristos întâmpinăm
În Ierusalim intrarea-i, pe asin. Ne bucurăm!
Noi la Sfânta Liturghie ne unim cu Dumnezeu.
El ne-ajută; un trup suntem și la bine și la greu.
Frați, părinți, toți laolaltă ne rugăm Măicuței noastre:
„Bucură-te Preacurată, ajută neputințelor noastre.”
Brazii falnici au încărunțit, lacul s-a înnălbit,
Munții cu-a lor creste, toate, albe sunt pe jumătate.
Râuri albe curg la vale peste stâncile cu dor
Căci își plâng a lor tristețe după soare, după noi.
ANDREEA SERBETCHI
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Îţi văd în minte mâinile rănite de cuie, pline de sânge,
De sângele ce se preface în izvor de viaţă ce curge
Îţi văd coasta-ţi sângerândă şi străpunsă,
Departe deci de mine gândul că ai fi vreo nălucă.
Eşti şi Om şi Dumnezeu în chipul bărbatului desăvârşit,
Din care noi cu toții de viaţă ne-am împărtăşit
Eşti Acelaşi care ne-ai zidit şi ne-ai iubit,
Acelaşi pe care noi cu toţi pe cruce L-am răstignit.
			
Preot CONSTANTIN MILIN

- Iisus se înalță la cer După atâta durere
Și atâta răstignire,
Iisus se înalță la cer,
La suprema iubire.
O ceată de îngeri
Îl înconjoară.
Domnul Iisus privește pământul
Pentru ultima oară.
Păcatele noastre
Vor fi iertate oare?
Îl întrebăm pe Iisus
În viața viitoare!
Petru Jichici

Învierea

ACTUALITATEA BISERICEASCĂ
Vizite pastorale și slujiri arhierești
Mii de timişoreni au luat parte,
în acest an, la Slujba de Înviere de
la Catedrala mitropolitană „Sfinţii
Trei Ierarhi” din Timişoara, oficiată
Duminică 1 mai de Înaltpreasfinţitul
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.
Potrivit rânduielii liturgice, slujba a
debutat cu invitația de a lua lumină,
continuând, apoi, cu tradiţionala
procesiune de înconjurare a sfântului locaş.
În încheierea pelerinajului, de pe
esplanada catedralei, Mitropolitul
Banatului a adresat un cuvânt de
învăţătură credincioşilor prezenţi,
referitor la lumina dumnezeiască
necreată ce s-a arătat la mormântul
lui Hristos și care a luminat întreaga

făptură restaurată.
În cadrul Utreniei Învierii, potrivit obiceiului îndătinat, Înaltpreasfinţia Sa a sfinţit „Paştile”, pâinea şi vinul, din
care credincioşii vor lua în fiecare zi din Săptămâna Luminată, pe nemâncate, rostind troparul Învierii Domnului.
Sfânta Liturghie a praznicului Învierii Domnului a fost săvârşită dimineaţa, de la ora 10:00, de către Înaltpreasfinţitul
Părinte Mitropolit Ioan, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi credincioşi. În cadrul
acesteia, Înaltpreasfinţia sa a dat citire cuvântului pastoral la Învierea Domnului.
Seara, la slujba „Celei de a Doua Învieri”, Catedrala mitropolitană a fost gazda tradiţionalului concert de Sfintele
Paşti, susţinut de corul catedral, condus de pr. Dan Dragomir.
*
În a doua zi de Paști, luni 2 mai,
Înaltpreasfințitul
Părinte
Ioan,
Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului, a fost prezent în mijlocul
credincioșilor lugojeni. Înaltpreasfinția
Sa, înconjurat de părintele Ioan Cerbu,
protopopul Protopopiatului Lugoj, și
de mai mulți preoți, a slujit Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie în biserica
cu hramurile „Învierea Domnului” și
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”
din Lugoj. După Sfânta Liturghie, Mitropolitul Banatului a rostit un cuvânt
de învățătură, în cadrul căruia a vorbit
despre importanța Învierii lui Hristos
pentru restaurarea ontologică a omului.
După cuvântul de învățătură, părintele paroh Nicolae Ciucure a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan pentru vizita pastorală, dar și
pentru purtarea de grijă pe care o manifestă față de credincioșii lugojeni.
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*

În cea de-a treia zi a marelui praznic al Învierii Domnului nostru Iisus
Hristos, marți 3 mai, credincioși din
cadrul Mitropoliei Banatului au venit
de dimineață la așezământul monahal
de la Dobrești, pentru a participa la un
moment important din viața mănăstirii, sfințirea iconostasului din paraclisul
aflat la demisolul sfintei mănăstiri.
Din încredințarea Înaltpreasfințitului
Părinte Mitropolit Ioan, slujba Sfintei
Liturghii a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei,
alături de un sobor numeros de preoți
și diaconi. Totodată, au mai fost invitați
reprezentanți ai autorităților județene și
locale, membri ai Asociației “Ștefan cel
Mare”, care de-a lungul timpului au sprijinit la edificarea sfintei vetre monahale.
Înaintea începerii Sfintei Liturghii a avut loc sfințirea iconostasului, prilej de mare bucurie pentru viețuitorii
mănăstirii şi credincioşii prezenți.
*
Vineri 6 mai, de sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, Mănăstirea Românești din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei și-a sărbătorit cel de-al doilea hram. La orele dimineții Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a fost întâmpinat de soborul
slujitor la intrarea în sfânta mănăstire Izvorul Miron, și de oficialități locale, de obștea de maici a așezământului monahal în frunte cu stareța mănăstirii,
monahia Harisa Cruceanu, precum
și de un număr mare de credincioși
veniți din toate părțile Făgetului și
Lugojului.
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită în paraclisul
de vară al mănăstirii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului alături de un sobor de
preoți și diaconi alcătuit din clerici
de la Centrul eparhial, protopopi,
monahi și preoți de la parohiile
învecinate. Răspunsurile liturgice
au fost date de grupul bizantin
Sfântul Ierarh Nicolae al Facultății de
Teologie din Timișoara, condus de
diac. dr. Ion-Alexandru Ardereanu.
Apoi, potrivit unui frumos obicei, a fost oficiată slujba Aghiasmei mici la izvorul din incinta mănăstirii. Cu acest prilej au fost binecuvântați toți
credincioșii prezenți, care s-au bucurat de apa sfințită, plină de harul lui Dumnezeu, cinstindu-o astfel pe Maica
Domnului.
*
În Duminica a treia după Sfintele Paști, a Mironosițelor, 15 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul
Timișoarei și Mitropolitul Banatului a oficiat Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană din Timișoara alături de
un ales sobor de preoți și diaconi. Pericopa evanghelică a duminicii a fost explicată de către Părintele Mitropolit
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Ioan. De asemenea, în seara zilei de duminică, în
același locaș, a avut loc sărbătorirea Zilei Familiei, eveniment organizat de către Arhiepiscopia
Timişoarei și Societatea Femeilor Creştin-Ortodoxe din Timişoara, la care au fost invitate peste
100 de familii creştine ortodoxe din eparhie. După
oficierea Acatistului Sfântului Iosif cel Nou de la
Partoș, au fost citite rugăciuni pentru familie, apoi
grupul vocal al Societăţii Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara au interpreta un repertoriu
alcătuit din piese și cântări religioase. La final
familiile invitate au primit în dar, cu autograf,
cartea “Pe cărarea Raiului” a Înaltpreasfințitului
Părinte Mitropolit Ioan Selejan.

*
Parohia Timișoara Fabric-Est a îmbrăcat
haine de sărbătoare, în ziua de sâmbătă,
21 mai, când biserica și-a serbat ocrotitorii,
pe Sfinții Împărați și întocmai cu Apostolii,
Constantin și mama sa, Elena. Momentul
important al sărbătorii l-a constituit prezența
în mijlocul credincioșilor a Chiriarhul locului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan. Părintele
Mitropolit a fost întâmpinat la orele dimineții
de către protopopul Mircea Szilagyi, de părintele paroh, Cristian Tomescu și de ceilalți preoți
invitați. După Sfânta Liturghie ierarhul a ținut
un bogat cuvânt de învățătură.
La final, preotul paroh Cristian Tomescu a
fost felicitat pentru lucrările pe care le-a realizat la casa parohială și activitatea de înfrumusețare a bisericii.
*
În duminica a patra după Paști, 22 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului s-a aflat în mijlocul credincioșilor bisericii „Nașterea Maicii Domnului” a Parohiei Timișoara Iosefin. Sfânta
și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de pr. Ionel Popescu, parohul bisericii, alături de soborul de preoți și
diaconi ai parohiei. Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Înaltpreasfinția Sa. Răspunsurile liturgice au fost
date de corul parohiei „Doina Banatului”,
dirijat de prof. Nicolae Șincari.
După sfânta Liturghie s-a desfășurat în
parcul bisericii ceremonia de dezvelire și
de binecuvântare a bustului ridicat întru
cinstirea muzicologului Sabin Drăgoi, fost
consilier parohial și dirijor al corului bisericesc „Doina Banatului”. Bustul a fost realizat
de sculptorul Aurel Gheorghe Ardeleanu.
După acest moment liturgic, părintele
paroh Ionel Popescu a înmânat diplome de
excelență celor care au contribuit la bunul
mers al parohiei și al evenimentului în sine.
La acest moment au fost prezente oficialități centrale și județene, personalități ale
vieții culturale din oraș, muzicologi, profesori universitari, studenți, elevi și mulți enoriași ai parohiei, care au venit să cinstească memoria dirijorului, compozitorului, profesorului și folcloristului Sabin Drăgoi.
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Cu același prilej, în cadrul proiectului „Pașaport cultural” (ed. a II-a, 2016), derulat de Asociația culturală „Kratima”,
împreună cu Centrul eparhial și dedicat vârstnicilor care locuiesc în imobilele istorice ale Timișoarei, cvartetul
„Clasica” a susținut un concert de muzică de cameră, iar corul parohial a interpretat un buchet de piese din creația
lui Sabin Drăgoi.
*
În Duminica a cincea după Sfintele Paşti, numită și„Duminica Samarinencei”, 29 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan,
Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor timișoreni, participând
la Sfânta Liturghie de la Catedrala
mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi”
din Timișoara. La finalul slujbei
euharistice, Înaltpreasfinția Sa
a rostit un cuvânt de învățătură
referitor la semnificațiile pericopei
evanghelice de la Sfântul
Apostol și Evanghelist Ioan (4,
5-42), ce relatează convorbirea
Mântuitorului Hristos cu femeia
samarineancă.
La Dumnezeiasca Liturghie
de la Catedrala mitropolitană
a participat și Ansamblul „Vanghilizmo”, un grup de aromâni,
îmbrăcați în portul lor popular,
venit din comuna Mihail Kogâlniceanu, jud. Constanța, pentru a participa la ce-a de-a XVI-a ediție a Festivalului Etniilor, de la Muzeul Satului
Bănățean din Timișoara.

Biserică nouă la Giroc

Duminică 29 mai, Chiriarhul Timișoarei, împreună cu un sobor de preoți, alcătuit din pr. Ionel Popescu, vicar
eparhial, pr. Ioan Bude, protoiereul Protopopiatului Timișoara I, pr. Traian Debucean de la Parohia Chișoda, pr.
paroh Iulian Marius Șonea și
ceilalți preoți slujitori ai parohiei, a oficiat slujba punerii pietrei de temelie pentru o nouă
biserică în centrul comunei
Giroc, jud. Timiș. La temelia noii
biserici, Ierarhul a pus un fragment de piatră de pe Muntele
Sinai, o piatră ce a auzit glasul
lui Dumnezeu vorbind cu proorocul Moise, pentru a înfrăți
Girocul cu Sfântul Munte Sinai
sau România cu Patria de Sus.
Răspunsurile liturgice au fost
date de corul Parohiei Giroc,
condus de tânărul teolog drd.
Mircea Sturza.
La finalul slujbei, Părintele
Mitropolit Ioan a adresat un
cuvânt de gratitudine pentru
această extraordinară lucrare
teandrică, încredințându-i, totodată, pe toți cei care au trudit
cu brațele și cu mintea la înălțarea bisericii, de permanenta purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
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Lumina Sfântă de la Ierusalim, la Timișoara
Şi în acest an, prin
purtarea de grijă a
Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel, mai
multe eparhii din ţară
s-au
împărtăşit
de
Lumina Sfântă adusă
de la biserica Sfântului
Mormânt din Ierusalim,
de către o delegaţie
a Patriarhiei Române,
condusă de Preasfinţitul
Părinte
Timotei
Prahoveanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor. De la Aeroportul
Internațional
„Henri Coandă”, Lumina
Sfântă de la Ierusalim a
fost dusă în Transilvania,
Banat, Moldova și Bucovina. La Timișoara, Sfânta Lumină a fost adusă de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Mitropolitul Banatului, cetățean de onoare al județului Timiș
Marți 31 mai, la sediul Consiliului Județean Timiș a avut loc ceremonia conferirii titlului de ,,Cetățean de
onoare al Județului Timiș”, Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, pentru contribuția deosebită în promovarea intereselor și imaginii Județului Timiș, a regiunii istorice Banat, pentru
contribuția adusă la dezvoltarea spiritualității românești, cât
și pentru întreaga sa activitate
științifică, culturală și socială.
Ca urmare a votului în plen,
consilierii județeni au hotărât,
în unanimitate, conferirea titlului și înmânarea diplomei, a plachetei și a colanului. În cadrul
ceremoniei, Președintele Consiliului Județean, Titu Bojin, a
prezentat expunerea de motive
privind conferirea acestui titlu,
mai ales cele referitoare la slujirea cu cinste, evlavie și dragoste din momentul întronizării
Înaltpreasfinției Sale ca Mitropolit al Banatului.
La finalul ceremoniei, Părintele Mitropolit Ioan a adresat
consilierilor județeni un cuvânt
de mulțumire pentru distincția
acordată, încurajându-i, totodată, în activitatea pe care o desfășoară în slujba bănățenilor.
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Festivități bisericești la Râmnicu Vâlcea
În duminica a treia după Paști, 15 mai
2016, când în Mitropolia Olteniei este prăznuită sărbătoarea „Aducerea Moaștelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Ocrotitorul
Arhiepiscopiei Râmnicului, în Oltenia“, Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea și-a
serbat hramul. Această sărbătoare, închinată
Sfântului Ierarh Calinic, rememorează evenimentul duhovnicesc și istoric petrecut în perioada 28 aprilie - 5 mai 2012, când Moaștele
Sfântului Calinic de la Cernica au poposit în
mai multe locuri din Mitropolia Olteniei, precum: Catedrala Mitropolitană din Craiova,
Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea,
Mănăstirea Frăsinei, Mănăstirea Lainici, Catedrala Episcopală din Drobeta-Turnu Severin și
Mănăstirea Clocociov.
În această duminică Sfânta Liturghie a fost
săvârșită de un sobor de treisprezece ierarhi din
Biserica noastră, în frunte cu Înaltpreasfințitul
Mitropolit Irineu al Olteniei, pe o scenă amenajată în faţa Catedralei Arhiepiscopale. Din
încredințarea Înaltpreasfințitului Mitropolit
Ioan al Banatului, la acest moment a participat
și Preasfințitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul.

Simpozion național de Teologie la mănăstirea Timișeni
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, a organizat în perioada 27-28 mai, la Mănăstirea Timișeni – Șag, Simpozionul Naţional de Teologie
cu tema: „Sfinții Părinți și actualitatea educației creștine”.
Simpozionul a debutat cu oficierea slujbei de Te-Deum, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul
Timișoarei și Mitropolitul Banatului,
în biserica mare cu hramul „Tăierea
Capului Sfântului Ioan Botezătorul”
a Mănăstirii Timișeni. După momentul de rugăciune, Părintele Mitropolit Ioan a deschis, în mod oficial,
lucrările Simpozionului Național
de Teologie de la Timișoara printr-un cuvânt de deschidere, intitulat
„Hristos Învățătorul – Modelul jertfei, iertării și iubirii”. În continuare a
urmat cuvântul decanului Facultății
de Litere, Istorie și Teologie, conf.
univ. dr. Dana Percec, care a salutat
inițiativa profesorilor de la catedra de
teologie ortodoxă de a organiza ce-a
de-a patra ediție a Simpozionului
Național de Teologie. Simpozionul s-a bucurat de participarea a numeroase cadre didactice de la mai multe Facultăţi de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, dar și a mai multor doctoranzi în domeniul Teologiei
ortodoxe.
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Un nou protopop la Sânnicolau Mare
Marţi 31 mai, la protopopiatul Sânnicolau Mare şi-a desfăşurat lucrările celei dintâi Conferinţe preoţești din
acest an. Conferinţa a avut ca temă „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului ortodox”.
Lucrările conferinţei au debutat cu Acatistul Mântuitorului oficiat la orele 17, în biserica parohială „Naşterea
Maicii Domnului” de către mai mulţi preoţi, de faţă fiind Întâistătătorul Eparhiei, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit
Ioan, care la sfârşitul slujbei a citit o pătrunzătoare rugăciune pentru toţi preoţii şi credincioşii protopopiatului.
După citirea referatului cu tema anunţată,
referat temeinic elaborat şi frumos prezentat de către părintele Cristian Capotă
de la parohia Grabaţ, în câteva cuvinte de
suflet, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit
a insistat asupra educaţiei religioase a tinerilor, pe care a catalogat-o drept prioritatea
numărul unu, pentru că prin ea omul este
pregătit, nu numai pentru viaţa aceasta
pământească, aşa cum o fac în majoritatea
lor ştiinţele exacte, ci este pregătit pentru
veşnicie, această educaţie oferind tuturor
celor ce o acceptă „lumina după apusul
soarelui”.
Tot în cuvântul său, Părintele Mitropolit a insistat asupra importanţei pregătirii preotului, care, în cuvântul său,
lăsându-se asistat şi de Sfântul Duh, se adresează, în Biserică şi oamenilor cu pregătiri postdoctorale.
În partea doua a conferinţei, Înaltpreasfinţia Sa a arătat că începând cu data de 1 iunie 2016, preotului Gheorghe
Sutac i-a încetat încadrarea din funcţia de protopop al Sânnicolaului Mare, aceasta fiind încredinţată, prin decizia
Permanenţei Consiliului Eparhial, preotului Marius Podereu de la parohia Iecea Mare, adresând mulţumiri fostului
protopop pentru activitatea depusă şi felicitând şi adresând activitate rodnică noului protopop.
Fostul protopop Gheorghe Sutac a adresat cuvinte de mulțumire preoţilor prezenţi pentru cei 16 ani petrecuţi
împreună în slujba lui Dumnezeu şi a neamului, în cadrul protopopiatului reactivat, după peste 30 de ani de întrerupere, timp în care, cu toţii, de pe poziţiile lor şi-au îndeplinit cu responsabilitate şi dragoste jertfelnică obligaţiile
ce la reveneau. Apoi a mulţumit Înaltpreasfinţitului Mitropolit pentru grija şi dragostea părintească pe care le-a
arătat de la venirea Înaltpreasfinţiei Sale la conducerea Eparhiei, atât protopopului cât şi preoţilor protopopiatului,
arătând că toate întâlnirile cu Înaltpreasfinţia Sa au adus seninătate, linişte şi pace sufletească.
Şi noul protopop, Marius-Gabriel Podereu, în câteva cuvinte, a mulţumit Înaltului Ierarh pentru cinstea la care a
fost chemat şi l-a asigurat, atât pe Ierarh, cât şi pe toţi preoţii prezenţi, că se va strădui să îşi împlinească cu responsabilitate toate sarcinile ce-i revin în această calitate, pentru a nu înşela aşteptările celor ce şi-au pus nădejdea în el.

Conferință preoțească în protopopiatul Timișoara I
Luni, 30 mai, au debutat conferinţele pastoral-misionare din Arhiepiscopia Timişoarei.
Prima conferință preoțească s-a desfășurat
cu preoții din cadrul Protopopiatului Timişoara I, în biserica cu hramul „Naşterea Maicii
Domnului“ a Parohiei Iosefin. La acest eveniment a fost prezent Înaltpreasfinţitul Părinte
Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul
Banatului, care a binecuvântat lucrările acestei prime conferinţe preoţeşti închinate Anului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox.
În prima parte a întâlnirii, preoții
desemnați la slujire au oficiat Acatistul

Învierea

17

Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în prezența Părintelui Mitropolit Ioan, a părintelui protopop Ioan Bude şi a
clericilor din Protopopiatul Timişoara I.
În partea a doua a evenimentului, părintele Alexandru Ranca, de la parohia Timișoara Fratelia, a susținut referatul
Educația religioasă a tineretului creștin ortodox. Întâlnirea a fost moderată de Chiriarh, prin întrebări şi discuții pe
marginea temei conferinţei. Înaltpreasfinția Sa, pe de-o parte, a evidențiat modul în care preotul desfășoară activități
catehetice și social-culturale cu tinerii în parohie, iar pe de altă parte, a reliefat faptul că învățătura și înțelepciunea
au la bază jertfa și iubirea Domnului nostru Iisus Hristos. Totodată, Părintele Mitropolit a subliniat rolul major al
dascălului de astăzi în actul educativ, prin aceea că el seamănă lumină în inimile tinerilor.

Conferință preoțească în protopopiatul Deta
Luni, 30 mai a avut loc la sediul Protopopiatului Deta cea dintâi conferință preoțească pe anul 2016. Conferința
a fost precedată de slujba de Te-Deum oficiată de C. Păr. Dragan Giorgiev de la parohia Ferendia, Vasile Cheregi de
la Spitalul de psihiatrie din Jebel și Călin Negrea de la parohia Gătaia.
La finalul slujbei, părintele Dragan Giorgiev a susținut predica la Duminica a șasea după Paști (Vindecarea orbului din naștere). În atmosfera ce încredere, lumină și bucurie pascală Hristos săvârșește această minune, împlinind
acolo unde lipsește și dăruind acolo unde nu este. Și prin această minune, bolnavul este încredințat de puterea
taumaturgică a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu aprecia părintele.
Din partea Centrului Eparhial a
fost prezent Preasfințitul Părinte
Paisie Lugojanul, episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Timișoarei. În debutul întrunirii P. On. Păr. Ioan Prisăcean, protopopul locului a rostit un
cuvânt de bun venit celor prezenți,
anunțând totodată tema acestei
întâlniri.
Conferința preoțească cu tema
,,Anul Omagial al tineretului creștin
ortodox” a fost susținută de C. Păr.
Călin Negrea în sala de ședințe
a Protopopiatului.
În cuprinsul conferinței, C. Păr. Călin Negrea
a scos în relief fundamente ale
educației religioase din cele două
izvoare ale Revelației: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Cuvântul vorbitorului s-a extins asupra formării tinerilor, a existenței crizei religioase dar și modelul de creștere duhovnicească
din familie, Biserică și Școală.
Ca model de educație se oferă consilierea și nu supravegherea, impunerea unui adevăr la care mintea și sufletul celui căruia i se adresează nu îl simte demn de urmat. Ca modalitate practică de educație religioasă este dat
ca exemplu: Pelerinajul de Florii realizat prin înfrățirea a trei parohii: Gătaia, Sculea și Colonia Gătaia și sfârșit prin
slujirea Vecerniei unită cu Litia.
Pe marginea referatului au luat cuvântul mai mulți preoți care au accentuat câteva note ale educației religioase
realizată prin intermediul cântării bisericești, a inițierii catehetice a copilului prin intermediul slujbelor bisericești,
a colindelor de Crăciun, a serbării Floriilor (pr. Emilian Păcurar, parohia Ghilad); existența corului, a intonării stărilor
Prohodului Domnului (pr. Florin Groza, parohia Jebel); activitatea cu tinerii realizată prin intermediul unor acorduri
de parteneriat încheiate cu Școala, realizarea unor lecții demonstrative la care fixarea cunoștiințelor să fie făcută
de beneficiarii acesteia (pr. Ciprian Ene, parohia Cebza). Tot cu acest prilej vorbitorul a expus proiectul ,,Oscar și
Tanti Roz”, o piesă dramatică la care au luat parte 150 de copii. Scopul aceste reprezentării a fost strângerea unor
sume de bani pentru achiziționarea medicamentelor pentru copiii aflați la Clinica de Oncologie din Timișoara.
Tot în cadrul acestei conferințe în partea a doua s-au discutat și alte probleme cum ar fi: celebrarea hramului
bisericii, analizarea unor proiecte educative și filantropice realizate de parohie ș. a..
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Vizită în Arhiepiscopia Timișoarei
În zilele de 31 mai-3 iunie, o delegație din partea Congresului
internațional pentru persoane consacrate (care este organizat
o dată la doi ani), formată din șapte călugări și călugărițe din mai
multe țări din Europa Occidentală (Anglia, Germania, Cehia, Elveția și
Italia) s-a aflat în vizită în Arhiepiscopia Timișoarei, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Ioan al Banatului. Delegația a fost
însoțită pe tot parcursul vizitei de monahi și monahii din Arhiepiscopia
Timișoarei. Au fost vizitate mai multe biserici și mănăstiri din cuprinsul eparhiei noastre, printre care: catedrala mitropolitană, mănăstirea
Timișeni, mănăstirea Luncanii de Sus, mănăstirea Românești, mănăstirea Partoș, biserica parohiei Timișoara Fabric Vest și biserica parohiei
Remetea Mare. Pe tot parcursul vizitei delegației străine în eparhia
noastră au avut loc întâlniri cu monahi și monahii de la noi, dar și
cu preoți de mir de la parohii. În ultima seară a vizitei, oaspeții s-au
întâlnit și cu Înaltpreasfințitul Mitropolit Ioan, la mănăstirea Partoșului.

Moaștele Sfântului Irodion de la Lainici, la parohia Timișoara Aeroport
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințiților Părinți Mitropoliți Ioan al Banatului și Irineu al Olteniei, în ziua de 18 mai, a
fost adusă la biserica parohiei Timișoara Aeroport o părticică din moaștele Sfântului Cuvios Irodion de la mănăstirea
Lainici. Moaștele au fost primite în dimineața zilei de la starețul mănăstirii P.Cuv. Părinte Ioachim Pârvulescu, de către
P.C. Părinte paroh Ștefan Marcu și aduse în
după-amiaza zilei la biserica parohiei, unde
au fost depuse într-o frumoasă raclă din
lemn, așezată sub un baldachin cu icoana
sfântului. În prezența multor credincioși,
aici s-a oficiat slujba Acatistului Sfântului
Irodion de către P.C. Părinți Marius Florescu
de la Centrul eparhial, Ștefan Marcu, parohul parohiei Timișoara Aeroport și Dorian
Oprișor, parohul nou de la parohia Zgribești.
Părintele paroh Ștefan Marcu a adresat un
frumos cuvânt celor de față, arătând cum a
apărut ideea cererii unei părticele din sfintele moaște și tot parcursul evenimentelor
de până la primirea lor efectivă. De acum înainte biserica parohială Timișoara Aeroport va avea ca ocrotitor și pe
Sfântul Irodion de la Lainici.

Ziua Europei la Timișoara
În fiecare an, la data de 9 mai, se serbează,
în toate statele Uniunii Europene, Ziua Europei.
În Parcul Central din Timișoara, la Monumentul
„Ostașului român”, această zi a debutat prin
intonarea imnului Europei și al României, după
care a urmat o ceremonie religioasă, oficiată de
către un sobor de preoți, în frunte cu părintele
Zaharia Pereș, consilier cultural al Arhiepiscopiei
Timișoarei.
După ceremonia religioasă a urmat depunerea
coroanelor de flori din partea autorităților publice
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locale, a instituțiilor din sistemul de Apărare, Siguranță Națională și Ordine Publică, a Mitropoliei Banatului și a
Asociației Veteranilor de Război.
La acest eveniment au participat sute de timișoreni, veterani de război, militari din Brigada 18 Infanterie Banat,
prezenți în teatrul de operațiune din Afganistan, Irak și Balcanii de Vest, reprezentanți ai Asociațiilor cadrelor militare în rezervă și retragere, reprezentanți ai Societății Civile timișorene și foarte mulți copii, elevi și studenți din
municipiu. Manifestarea s-a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare a Garnizoanei Timișoara.

Expoziție de icoane la Școala Gimnazială nr. 2
Joi, 19 mai, la Muzeul Național al Banatului – Bastionul Theresia a avut loc vernisajul expoziției „Icoana Mea”,
precum și premierea lucrărilor participante la concursul organizat de Școala Gimnazială Nr. 2 din Timișoara.
Concursul județean „Icoana Mea”, din acest an, ajuns la cea de-a XIII-a ediție, a avut ca temă „Maica Domnului
și Sfinții – ocrotitorii noștri”, eveniment
la care au participat elevi de la școlile
din întreg județul Timiș.
Din încredințarea Înaltpreasfințitului
Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului
la întâlnire a participat Preasfințitul
Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Timișoarei alături de
alți clerici de la Centrul eparhial, profesori, părinți și bunici ai elevilor.
Un moment muzical deosebit a fost
oferit de Corul de copii ai Muzeului
Național al Banatului, condus de Corina
Cranciova, coordonatorul departamentului de pedagogie muzeală. Juriul concursului a fost alcătuit din preoți și profesori de religie, care au examinat cu atenție lucrările elevilor participanți. La final aceștia au primit câte o diplomă
de participare și mai multe cadouri, achiziționate prin implicarea Arhiepiscopiei Timișoarei.
Evenimentul de la Bastionul Theresia a fost posibil prin colaborarea dintre Arhiepiscopia Timișoarei, Muzeul
Național al Banatului, Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Școala Gimnazială Nr. 2 din Timișoara.

Oaspeți maramureșeni la Centrul eparhial
Un grup de 32 de pelerini de la Parohia „Sfântul Ilie” din Borșa, protopopiatul Vișeu, Episcopia Maramureșului și
Sătmarului, conduși de părintele paroh
Ioan Pop, au poposit și la Timișoara,
unde s-au închinat la paraclisul mitropolitan din incinta Centrului eparhial și
la moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Nou
de la Partoș, aflate în catedrala mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi”.
Pelerinii au fost întâmpinați la Centrul eparhial de către Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care
le-a vorbit despre Sf. Iosif cel Nou și despre valorile spirituale aflate în patrimoniul Arhiepiscopiei Timișoarei.
Grupul de pelerini este plecat de la
începutul acestei săptămâni într-un itinerariu de cinci zile, pentru a descoperi
așezămintele bisericești din zona de sudvest a țării noastre.
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Festivitate de premiere la Patriarhie
Cu ocazia hramului istoric al Catedralei Patriarhale din București, sâmbătă, 21 mai, a avut loc premierea
câștigătorilor Concursului național de creație „Biserica și Școala din sufletul meu”, de către Preafericitul Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, Arhiepiscopia Timișoarei, a fost reprezentată de
următorii elevi, câștigători ai locurilor I, la faza
eparhială:
- secţiunea literară: Ionescu Leila, Parohia
Timişoara Fabric Est, şcoala de provenienţă:
Colegiul Naţional C. D. Loga din Timişoara,
preot Aurel Cristian Tomescu /profesor coordonator Alina Florei;
– secţiunea artistică: Sicoe Andreea, Parohia Timişoara Viile Fabric, şcoala de provenienţă: Şcoala Gimnazială nr. 7 “Sfânta Maria” din
Timişoara, diac. Florin Băran;
– secţiunea multimedia: Dragomir Oana,
Parohia Cebza, şcoala de provenienţă: Colegiul
Naţional Banaţean din Timişoara, preot Ciprian
Ene/ profesor coordonator Roxana Ene.
Concursul „Biserica şi Şcoala din sufletul
meu” a avut loc în perioada 15 decembrie 2015
– 21 mai 2016 şi s-a desfășurat pe trei secţiuni:
literară, artistică şi multimedia. Fiecare echipă, formată din preot, profesor de Religie şi copii din grupa de cateheză
a parohiilor, a alcătuit un portofoliu ce a respectat tema propusă, înscriidu-se la una dintre cele trei secţiuni.

Concurs de bătut toaca, la Voiteg
Marți, 3 mai s-a desfășurat în organizarea Asociației pentru cultură și Tradiție ,,Asocult” și a Școlii Gimaziale din
Voiteg cea de-a doua ediție a Concursului de Bătut Toaca în biserica mică din localitate.
La acest concurs au participat elevii de la Liceul ,,Sfântul Nicolae din Deta”, Școala Gimnazială din Birda, Școala
Primară din Folea și Școala Gimnazială
din Voiteg. În debutul manifestării P. C.
Părinte Rafail de la Schitul Piatra Scrisă și
președinte al Juriului de evaluare a măiestriei interpretării a vorbit despre rolul și
semnificația toacei și clopotului în viața
creștinilor. Din juriu au mai făcut parte C.
Păr. Viorel Brotnei de la Parohia Ortodoxă
Ucraineană din Pietroasa, jud. Timiș și C.
Păr. Ioan Sălvan de la parohia Folea.
Au obținut premii și mențiuni: Căldăraș
Alexandru (Premiul I, Voiteg); Onea Alexandru (Premiul II, Voiteg); Constantin Adrian
(Premiul III, Folea); Rus Gabriel (Mențiune,
Birda). Toți participanții au primit diplome
de participare și icoane, iar laureații întrecerii au primit și sume de bani. Concursul
și premierea participanților au fost realizate prin sprijinul doamnei Carmen Cazan,
președintele Asociației.
Din partea Școlii Gimnaziale din Birda au participat elevii: Rus Gabriel și Weisz Markus însoțiți de prof. Sorina
Onița, directorul Școlii din localitate.
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Concurs de icoane pe sticlă la Birda
Joi, 5 mai s-a desfășurat în comuna Birda a II-a
ediție a Concursului ,,Învierea Domnului în suflet
de copil”. Concursul a fost organizat de Primăria
Comunei Birda în parteneriat cu Școala Gimnazială din localitate. Anul acesta s-au înscris mai
mulți elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal de
la Școlile din Gătaia, Voiteg și Birda. Juriul a fost
compus din: Dara Anderwald, referent cultual la
Primăria Birda, prof. Sorina Onița, directorul Școlii
din Birda, prof. Doru Popa, de la catedra de Religie
ortodoxă și pr. Valentin Bugariu de la Parohia Birda.
În urma jurizării au obținut premii și mențiuni următorii participanți: Ceaca Diana (Premiul I, Voiteg); Gabor
Roberta (Premiul II, Gătaia); Morusca Lavinia (Premiul III, Birda); Daneliuc Silvana (Mențiune, Birda). Premiile constând din diplome, rechizite școlare și cărți au fost oferite de Primărie. Toți ceilalți concurenți au primit diplome
de participare.

Ruga de la Gătaia
Luni, 2 mai a fost serbată Ruga de la Gătaia.
Obișnuita Rugă bănățeană coincide în mod fericit cu hramul Bisericii Ortodoxe din localitate,
,,Învierea Domnului”. În debutul acestui eveniment local a fost oficiat o slujbă de către C. Păr.
Călin Negrea, parohul locului și Ioan Marcu de
la parohia Sculea, Matei Codruț de la parohia
Gătaia și Valentin Bugariu de la parohia Birda.
Slujba religioasă a fost urmată de un cuvânt de
învățătură ocazional pregătit de părintele paroh.
Domnul Raul Cozarov, primarul orașului în
numele Consiliului Local și al Primăriei Orașului
Gătaia a deschis oficial petrecerea de Rugă. Primul moment artistic a fost realizat de grupul
,,Florile Bârzavei” compus din copiii locului care au interpretat prin voce și joc popular frumoasele cântece de pe
Valea Bârzavei.

Zilele Artei Sacre la mănăstirea Partoș
Zilele Artei Sacre de la Partoș au debutat, în prima lor ediție, cu un program dedicat celor mai mici, sâmbătă,
14 mai 2016. Un grup de 35 de copii ai Școlii Gimnaziale din Banloc însoțiți de cadre didactice, au luat parte
la proiectul Mai aproape de Tine, derulat la Sala
Christiana a Centrului Social al mănăstirii, respectiv
în incinta acesteia. O parte dintre ei au pictat, sub
îndrumarea domnului Teofil Grecu, icoane pe lemn
și pe hârtie, alții călăuziți de fratele Mircea Laza au
învățat să bată toaca, iar alții au participat la diferite
jocuri dinamice și distractive. Toți participanții au
primit la final daruri oferite de către mănăstire.
Seara, de la orele 19, la Sala Christiana a avut loc
avanpremiera reprezentației teatrale La început a
fost Cuvântul, care, prin textele din Sfânta Scriptură și lirica universală a trimis la fundamentele
credinței noastre. Conceptul și interpretarea ine-
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galabilă le-a aparținut Ana Mariei Cojocaru și lui Cătălin Ursu, actori ai Teatrului Național din Timișoara. Ei au oferit
publicului o splendidă mărturie de credință, o emoționantă trimitere prin cuvinte și gesturi simbolice la adevărul
fundamental al Învierii, al întâlnirii cu Cel viu.
Ziua de luni, 16 mai 2016, a prilejuit, în contextul Zilelor Artei Sacre la Partoș-Banloc, întâlnirea cu renumitul
maestru al naiului, Nicolae Voiculeț. Artistul a adus pe scena Căminului Cultural din Partoș, prin programul pe care
l-a prezentat în fața a numeroși spectatori, frumusețea doinelor și a cantului tradițional romanesc, izvorâte din plinătatea sufletului omului adevărat înfrățit prin credință cu Dumnezeu și cu semenii. Evenimentul pricinuit de recitalul
maestrului Voiculeț și al admirabilei sale orchestre a fost, așa cum însuși artistul mărturisea, o pledoarie pentru
frumos, pentru autentic, pentru tradiție, pentru ceea ce ne este propriu și în același timp ne definește identitatea.
O pledoarie pentru întoarcerea la origini, pentru redescoperirea lui Dumnezeu și a oamenilor, a bucuriei de a trei.
Expoziția de fotografie „Între Ohrida și Partoș. Mănăstirile Sfântului Iosif”
Sâmbătă, 21 Mai 2016, după săvârșirea Sfintei Liturghii închinate Sfinților Împărați Constantin și Elena, la Centrul Social al mănăstirii, în sala media, a fost vernisată expoziția de fotografie „Între Ohrida și Partoș. Mănăstirile
Sfântului Iosif”, în prezența a numeroși credincioși.
Este de fapt o recompunere prin texte și câteva zeci de imagini alese cu multă grijă a itinerariului petrecerii
monahale a Sfântului Iosif începând cu Mănăstirea Maicii Domnului din Ohrida, în care intră ca frate începător la
vârsta de 15 ani, continuând cu mănăstirile athonite Pantocrator, Marea Lavra, Xiropotamu, Cutlumuș, Vatoped,
unde se nevoiește mai bine de 60 de ani și încheind cu Partoșul, ultimul său popas pământesc, de unde se mută
la Cer în 15 August 1656.
Expoziția poate fi vizitată pe toată durata anului în curs, ea fiind unul din proiectele prin care Sfântul Iosif cel
Nou este comemorat la 360 de ani de la mutarea sa la veșnicele locașuri și la 60 de ani de la canonizarea sa.
Pledoarie pentru neuitare. Comemorare prin muzică și cuvânt a Reginei Elisabeta
Evenimentul acesta, închinat memoriei principesei Elisabeta a României, fostă regină a Elenilor și soră a Regelui
Carol al II-lea (n. 12 Oct. 1894 – d. 15 Nov. 1956), a fost organizat de Mănăstirea de la Partoș în colaborare cu Primăria
Banloc. Locația acestei frumoase manifestări artistice și de suflet a fost curtea castelului de la Banloc, acolo unde
Elisabeta a petrecut din anul 1936 și până în 4 Ian. 1948 când, în contextul politic tulbure de atunci, toți membrii
familiei regale au fost siliți să părăsească țara și să își asume calea exilului.
Mai amintim că în luna Noiembrie a acestui an se împlinesc 60 de ani de la trecerea la cele veșnice a Reginei care
a iubit mult locurile și oamenii de aici și care la rândul lor au prețuit-o și au păstrat-o cu recunoștință în memoria lor.
A fost prezentată de către părintele stareț Varlaam viața Reginei cu multe citate din memoriile Reginei Maria
a României, mama Elisabetei și au fost audiate două concerte: unul al corului de copii Flores Castelli și al doilea
al cvartetului de muzică clasică, Capricioso, din Timișoara (vioara I-a: Dragalina Cristian Csaba; vioara a II-a: Sonia
Ionescu; violă: Miscu Traian Mihai; violoncel: Vizauer Kinga). La finalul momentului artistic au luat cuvântul părintele Arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei și domnul Cornel Toța, primarul
comunei Banloc.
Acest eveniment a încheiat șirul manifestărilor prilejuite de prima ediție a Zilelor Artei Sacre de la Partoș.

Noi reviste parohiale
A apărut nr. 2 (18) al revistei parohiale
,,Arhanghelul” de la Birda. Din cuprinsul
acestui număr am reținut un foarte reușit
Editorial ,,Teologie și astronomie” iscălit
de părintele dr. Marius Florescu, redactor
- coordonator al revistei eparhiale ,,Învierea” a Arhiepiscopiei Timișoarei. Un alt
articol deosebit este continuarea studiului
închinat Mitropolitului Vasile Lăzărescu de
Conf. univ. dr. Mirela-Ioana Borchin (p. 3). În
Rubrica ,,Urme din trecut”, P. On. Păr. Ioan
Prisăcean, protopopul Detei își încheie
materialul destinat misiunii Protopopiatului Deta în viața Bisericii Ortodoxe din
Banat. Tot în această pagină debutează
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un nou serial destinat fenomenul presei rurale. Apare ilustrat primul periodic: ,,Curierul de Gătaia”. Numărul este
întregit prin alte patru rubrici: ,,Tinere condeie”; ,,Documentar”; ,,Semne” și ,,Cronica parohială”. Părintele Valentin
Bugariu continuă un articol închinat istoriei bisericii din Birda. (p. 5). Cu profundă durere anunțăm pe această cale
că distinsa prof. univ. dr. Rodica Popescu, strălucit lingvist timișorean, profesor universitar, decan al Facultății de
Jurnalistică și rector al Universității Banatului din Timișoara a trecut la cele veșnice! († 30 martie 2016). Prin prezența
și contribuția sa în Colegiul de Redacție (2012-2016) a adus un plus de valoare publicației din Birda. Revista este
coordonată de P.C. Părinte Valentin Bugariu.
A apărut și numărul 1 (mai), anul VII (2016) al revistei ,,Sfeșnicul”, revistă semestrială a parohiei ortodoxe și a
Școlii cu clasele I-VIII din Mașloc, coordonat de P.C. Părinte Iliia Pavlovici Pătruț și prof. Maria Pavlovici Pătruț.

Cupa prieteniei la fotbal la Comloșu Mare
Joi, 26 mai a avut loc o nouă ediție a
Cupei prieteniei. Este vorba despre un eveniment dedicat dezvoltării și întăririi relațiilor
interumane în ceea ce privește copiii din
parohiile Comloșu Mare, Pesac, Gottloc,
Sânpetru Mare. Acțiunea a debutat în jurul
orei 11 pe stadionul de fotbal din comuna
Comloșu Mare. Organizatorul principal
al acestei ediții a fost parohia din această
localitate, care a beneficiat de un real sprijin din partea Școlii Gimnaziale condusă de
directorul prof. Dafina David, dar și din partea Primăriei, respectiv a primarului ing. Ovidiu Ștefănescu.
Elevii pasionați de fotbal din cele patru localități au avut astfel ocazia de a concura într-un mediu benefic pentru
dezvoltarea sufletească. Pe de o parte, faptul că turneul a fost organizat de către Biserică a însemnat o abordare
a întregii acțiuni sub semnul prieteniei, iar pe de altă parte li s-au deschis tinerilor participanți noi perspective
în ceea ce privește comunicarea între membrii diferitelor naționalități din Banat. Mai mult decât atât, abordarea
jocului fotbalistic a fost una interesantă întrucât, pe teren, au putut participa, deodată, atât băieți cât și fete, unul
din golgeterii competiției fiind chiar eleva Anda Jivan.
Cel mai implicat în organizarea acțiunii a fost preotul Călin Cojocaru care a trebuit să țină cont că această
competiție trebuie să aibă caracter bivalent. Pe de o parte, elevii care studiază în clasele I-IV să beneficieze de
o secțiune doar pentru ei, iar pe de altă parte elevii din clasele V-VIII să aibă un grad de implicare, în ansamblul
turneului, la fel de important.
După ce la ambele secțiuni echipele au jucat între ele după principiul fiecare cu fiecare, la final s-au acordat
diplome și trofee echipelor, dar și jucătorilor care au ieșit în evidență. Cei mai tehnici jucători au fost Cristian
Almăjan din Comloșu Mare și Claudiu Albu din Sânpetru Mare, iar cei mai buni portari au fost Lucian Bănățan din
Pesac și Alexandru Verșan din Comloșu Mare. În ceea ce privește golurile marcate, cei mai buni marcatori au fost,
ambii din Comloșu Mare, Daniel Gal și Anda Jivan.
La categoria claselor I-IV, pe locul IV s-a clasat echipa din Gottlob, pe locul III echipa din Pesac, pe locul II Sânpetru
Mare, iar pe primul loc Comloșu Mare. La categoria claselor V-VIII, Gottlobul s-a clasat pe locul IV, Sânpetru Mare
pe locul III, Pesacul pe locul II, iar Comloșu Mare s-a clasat pe locul întâi.

Tinerii din A.S.C.O.R. Timișoara, în misiune
Mărturii din tabăra dedicată
poeziei românești postbelice,
desfășurată între 3-8 mai la
Găbud, Schitul Sfântul Ioan Evanghelistul:
Dacă ar trebui să descriu
experiența mea de la Găbud folosind doar un titlu de melodie, ar fi
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‘’Imagine’’ a lui John Lennon, versurile fiind foarte sugestive pentru felul în care m-am simțit eu în decursul acestei tabere,
ținând cont că a fost și prima de acest gen pentru mine. E greu să scrii un rezumat și să surprinzi esențialul deoarece
fiecare moment petrecut acolo a fost un vis continuu în care nu apucai să te bucuri în totalitate nici de frumusețiile
naturii, nici de toți oamenii veniți în tabără și nici nu cred că mai este cazul să vorbesc despre părinții de acolo lângă care
nici o viață nu ți-ar ajunge pentru a acumula și absorbi toate învățăturile, energia și bucuria pe care o au de transmis.
Îmi amintesc că încă din clipa în care am ajuns ne-a așteptat părintele Gheorghe cu zâmbetul pe buze și îndată ce
am coborât din mașină și-a exprimat bucuria în legătură cu venirea noastra. În aceste tabere, primim fiecare câte o
ascultare din partea părințiilor care presupune să dai o mână de ajutor fie la bucătărie, fie în grădină, fie la curățenie etc.
În ciuda faptului că mă așteptam la ce era mai rău, am nimerit să lucrez la plivit de ceapă.
Nefiind o fată ‘’de casă’’, recunosc că nici măcar nu știam ce înseamnă ‘’a plivi’’ înainte de
această tabără.În final am ajuns chiar să îndrăgesc grădinăritul deoarece se vedeau rezultatele imediate, atât ale muncii
mele cât și ale colegilor mei și reușeam să facem toate acestea în timp ce mai și comunicam unii cu alții, ceea ce a făcut
munca mai plăcută.
În legătură cu programul de acolo, aș spune că m-a scos din rutină. Chiar dacă majoritatea lucrurilor erau repetitive
(trezirea la ora 5, slujba, micul dejun, ascultare, prânz, conferință etc), de fiecare dată experiența era altfel, parcă mai
frumoasă în fiecare zi deoarece apucai să legi noi prietenii și să mai stai la o vorbă, printre activități, cu câte un părinte
care iți ungea inima cu zâmbetul lui cald și cu vorbele pline de tâlc. Aici am să îl dau exemplu pe părintele Modest deoarece cu dânsul am avut cele mai multe tangențe și vreau să spun despre el că este un om minunat, un om autentic , care
face ce face și aduce zâmbete pe oriunde trece. Este un un suflet de copil într-un corp de bătrân.
Mi-a plăcut mult diversitatea pe care am întâlnit-o acolo și simplitatea cu care își trăiesc oamenii viața. Deși este
o viață compusă din lucruri, activități simple, parcă acestea îi ofereau și farmecul. Cred că sunt unii dintre cei mai vii
oameni pe care i-am întâlnit și, pe parcursul acelor zile, nici măcar o dată nu am simțit nevoia de tehnologie, deoarece
aveam atâtea alte lucruri de făcut și de care să mă bucur.
De când m-am întors acasă îmi zboară gåndul în fiecare zi la Găbud și la câte experiențe frumoase aș mai fi putut
trăi dacă tabăra s-ar fi prelungit. Astfel, am luat hotărârea să nu ratez nici o tabără de acum încolo fiindcă îmi doresc
nebunește să mă îmbogățesc sufletește cu amintiri de peste tot, mai ales din colțuri din acestea de rai (Rebeca Ghiebaura, Facultea de Psihologie).
Ajunși la mănăstire, câteva momente am crezut că e o altă lume, că nu se poate să existe pe acest pământ un loc atât
de liniștit, cu atât de multe persoane... Ce m-au impresionat pe mine au fost melodiile și poeziile recitate atât de frumos
de câțiva dintre cei veniți la mănăstire. Uitându-mă la ei, nu puteam să nu observ frumusețea acestui loc, singurul lucru
care conta cu adevărat erau persoanele care îl făceau să fie atât de frumos. Seara de 6 mai a fost una dintre cele mai
frumoase seri din viața mea. A fost Priveghere, un moment în care am simțit cu adevarat că trăiesc și că a sta în mănăstire
e ceea ce trebuia să fac atunci. Era o liniște deplină, soarele se lăsa încet peste viile care înconjoară mănăstirea, iar totul
devenea exact cum ar trebui să fie.. locul perfect de pe pământ în care să fii tu însuți, cu un decor minunat, înconjurat
de atât de mulți tineri și ascultând muzica atât de frumos răsunând în întreaga mănăstire. Una dintre singurele clipe
când am putut să mă rog cu adevarat, să simt că mă doare ceea ce spun, să plâng (Samuel Zazuleac).
*
Grupul psaltic al tinerilor din
A.S.C.O.R. Timișoara a vizitat Duminică 29 mai biserica „Adormirea
Maicii Domnului” din satul Cornești,
județul Timiș. Îmbrăcați în straie
populare românești, tinerii au dat
răspunsurile la Sfânta Liturghie
săvârșită de preotul paroh Ștefan
Șișu. Grupul psaltic a fost condus
de Loredana Mânzat, absolventă a
Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor din Timișoara.
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ITINERARIUL PASTORAL AL
ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE
Ioan
Mitropolitul Banatului
APRILIE 2016 (completare din numărul trecut)
1 aprilie
- participă la Sfânta Liturghie la biserica parohiei
Timișoara Ronaț și a hirotesit întru duhovnic pe P.C.
Părinte Marius Mircia
4 aprilie
- vizitează șantierul parohiei Giroc și biserica parohiei Timișoara Elisabetin
5 aprilie
- vizitează parohiile Berini, Bucovăț și Moșnița Veche
8 aprilie
- efectuează vizite la Banloc (castel), mănăstirea
Românești, parohiile Coștei- șantier, Gruni și Chizătău
13 aprilie
- vizitează parohiile Liebling, Șipet și Moravițașantiere
17 aprilie
- efectuează o vizită la parohia Variaș
18 aprilie
- efectuează o vizită la parohiile Săcălaz- șantier și
Ionel - șantier
19 aprilie
- vizitează castelul de la Banloc și mănăstirea Partoș
20 aprilie
- vizitează parohia Ghizela și parohia Lugoj Dealul
Viilor- inspecție pictură
21 aprilie
- vizitează parohiile Topolovățul Mic - șantier casă parohială și Bazoșul Nou - șantier
23 aprilie
- săvârșește slujba parastasului la biserica parohiei Timișoara Freidorf
26 aprilie
- efectuează vizite la Alioș- ajutor nevoiași, Igriș- ajutor nevoiași, Sânpetru Mare – șantier și Periam - șantier
27 aprilie
- efectuează o vizită la parohia Dumbrăvița

participă la slujba Deniei la biserica parohiei Timișoara Iosefin

MAI 2016
1 mai
- săvârșește slujba Învierii și Sfânta Liturghie din prima zi de Paști la catedrala mitropolitană
2 mai
- săvârșește Sfânta Liturghie la biserica Învierea Domnului din Lugoj
- vizitează parohiile Gladna Română și Românești și mănăstirea Românești
3 mai
- efectuează vizite la parohiile Duboz – Cădar și Nițchidorf
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4 mai
- efectuează vizite la parohiile Buziaș I și Buziaș II
5 mai
- primește pe doamna Maria Târb din Oradea
primește pe domnul prof. univ. Ciprian Nistor din Timișoara
6 mai
- săvârșește Sfânta Liturghie și sfințirea Apei celei Mici la mănăstirea Românești
- efectuează o vizită la parohia Margina
10 mai
- efectuează o vizită la parohia Blajova
11 mai
- primește pe P.C. Părinte Petru Temelie de la parohia Murani
- primește pe P.C. Părinte Nicolae Lupșeșcu de la parohia Beregsău Mic
- primește pe domnul Ioan Câmpean, director al A.D.S. Timiș
- primește pe doamna av. Adriana Hampu și pe doamna Rodica Popescu de la Societatea femeilor ortodoxe
din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Ioan Mermeze de la parohia Giarmata Vii
- primește pe domnul Sorin Grindean, candidat la alegerile locale
12 mai
- primește pe P.C. Părinți protopopi din eparhie, împreună cu preoții nou numiți la parohii
- primește pe teologul Adrian Solomon, împreună cu soția
- primește pe P.C. Părinte Sorin Vasiu de la parohia Giarmata
- primește pe domnul Virgil Morar, pictor bisericesc de la Iași
- primește pe doamna Daniela Buzatu, inspector de Religie la Inspectoratul școlar județean Timiș
13 mai
- primește pe P.C. Părinte lect. dr. Vasile Itineanț de la Facultatea de Teologie împreună cu studentul din anul
IV Mihai Venter
- primește pe doamna Luminița Irina Niculescu din Timișoara
- primește pe teologii Valentin Paulescu din Coșava și Liviu Bogos din Peciu Nou
15 mai
- participă la Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană și rostește cuvânt de învățătură. Sfințește crucea pentru
biserica din parohia Ionel. Participă la slujba vecerniei la catedrala mitropolitană
16 mai
- primește pe P.C. Părinte Sabin Nicoli de la parohia Moravița
- primește pe domnul prof. univ. dr. Adrian Asănică de la Universitatea de Medicină Veterinară din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte protopop Mircea Szilagyi, împreună cu P.C. Părinte Ionel Simion de la parohia Dragșina
- efectuează o vizită la Protopopiatul Lugoj
- vizitează parohia Dragșina
17 mai
- primește pe domnul Dorin Imbrescu de la București
- primește pe domnul Adrian Orza, candidat la alegerile locale, împreună cu domnul Ioan Savu din Timișoara
- efectuează o vizită la parohia Beregsău Mic - inspecție pictură. Vizitează parohiile: Iecea Mare, Biled – șantier,
Tomnatic - șantier.
- vizitează noul sediu al Facultății de Teologie – șantierul
18 mai
- primește pe P.C. Părinte Vlad Stupariu, de la parohia Checea Română, împreună cu soția
- primește pe teologul Edvin Gheorghe din Timișoara, împreună cu soția
19 mai
- primește pe P.C. Părinte Constantin Timariu de la parohia Berini
- primește pe P.C. Părinte Radu Pamfil de la Găvojdia
20 mai
- primește pe P.C. Părinte protopop Gheorghe Sutac, împreună cu domnul ing. Liviu Groza, primarul orașului
Sânnicolau Mare
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21 mai
- participă la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Timișoara Fabric Est.
- participă la Taina Sfântului Maslu la parohia Jamu Mare
- efectuează o vizită la parohia Ghilad
22 mai
- participă la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Timișoara Iosefin și la dezvelirea bustului compozitorului
Sabin Drăgoi
- binecuvântează lucrările de la biserica parohiei Dragșina
23 mai
- primește pe P.C. Părinte Ionuț Cristea de la parohia Cadăr Duboz
- primește pe domnul lect. dr. Daniel Lemeni de la Facultatea de Teologie din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Călin Ciobanu de la parohia Sânnicolau Mare
24 mai
- primește pe Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Irineu din partea Bisericii Ortodoxe din America (Eparhia de Ottawa)
- primește pe domnul Victor Opaski, ministru secretar de Stat
- prezidează Permanența Consiliului Eparhial
- primește pe domnul acad. Ion Păun Otiman, împreună cu domnul prof. univ. dr. Crișu Dascălu
- primește pe doamna Maria Dragomirescu din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Caius Capotescu de la parohia Lugoj III
- efectuează o vizită la Lugoj la centrul pentru minori si adulți
vizitează parohia Hezeriș
25 mai
- primește pe P.C. Părinte col. Radu Bogdan, însoțit de domnul maior Mircea Homeag
- primește pe P.C. Părinte Mircea Lăutaș de la parohia Timișoara Freidorf, însoțit de domnul Petru Mirciov și
doamna Cornelia Fiat, de la Asociația deportaților în Bărăgan
- primește pe teologul Valentin Paulescu de la Coșava
- primește pe P.C. Părinte Ioan Mezinca de la parohia Timișoara Zona Steaua
- primește pe P.C. Părinte Marius Podereu de la parohia Iecea Mare
- primește pe domnul ing. Gheorghe Căpățâneanu din Timișoara
- săvârșește sfințirea unei cruci la parohia Cadăr
26 mai
- primește pe P.C. Părinți protopopi din eparhie, împreună cu preoții nou numiți la parohii
- primește pe domnul col. Romeo Coșniță de la Serviciul de telecomunicații speciale
- primește pe P.C. Părinte consilier Daniel Alic de la Episcopia Caransebeșului
- participă la Festivalul coral internațional de muzică modernă și contemporană „Vox Mundi” la liceul Ion Vidu
din Timișoara
27 mai
- participă la mănăstirea Timișeni la Simpozionul intitulat Sfinții Părinți și actualitatea educației creștine organizat
de Facultatea de Teologie din Timișoara
28 mai
- săvârșește Taina Cununiei la catedrala mitropolitană
- efectuează vizite la parohiile Cruceni – șantier, Toager si Giera
29 mai
- participă la Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană
- săvârșește slujba de punere a pietrei de temelie pentru biserica nouă a parohiei Giroc
- participă la o conferință la biserica parohiei Timișoara Zona Dacia
30 mai
- primește pe P.C. Părinte Cristian Feraru de la paraclisul mitropolitan Sfântul Ioan Teologul
- primește pe P.C. Părinte Caius Capotescu de la parohia Lugoj III
- participă la conferința preoţească din protopopiatul Timișoara I
31 mai
- primește la Consiliul Județean Timiș, titlul de Cetățean de onoare al județului Timiș
- participă la conferința preoţească din protopopiatul Sânnicolau Mare.
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