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FAMILIA PREOTULUI ȘI PASTORAȚIA EI
Prof. ALEXANDRU HRAB

Poate mai mult ca niciodată, de o sporită pastorație are nevoie familia preotului după expresia„Doctore, vindecă-te
pe tine însuţi!” (Luca 4, 23). Declarația la hirotonie este un punct de plecare în conștientizarea preotului în legătură cu
rolul pe care îl are familia sa pentru el, pentru Biserică și societate. În aceasta se precizează: „Sunt la prima căsătorie
și Cununie, după Pravilele bisericești și legile țări, cu…, fiica lui… și…, din…., jud…, de credință ortodoxă, care este și
ea la prima căsătorie și Cununie. Încă mai înainte i-am făcut cunoscut că eu doresc să devin slujitor al Sfântului Altar și
că această misiune impune o viață de model pentru alții și, deci, este obligată și ea să trăiască o viață sfântă, ca soție
de preot, spre folosul sufletului ei, devenind pentru mine ajutorul necesar împlinirii lucrării duhovnicești, cum prevăd
sfintele canoane (17, 18 Ap; 3, 6, 13 VI Ec.; 8 Neocez.). Conform acestor canoane, ea se obligă să fie model de soție,
ajutătoare în toate activitățile preotului, prin viața ei exemplară și sfaturile pe care le va da credincioaselor, în calitatea ei
de preoteasă, părtașă fiind la misiunea mea pastorală. Atât eu, cât și ea ne vom sili să fim împlinitori, nu doar ascultători
ai cuvântului Evangheliei (cf. Iac 1,22)”. Declarația exprimă că „de o importanță deosebită în economia unei vieți de
familie preoțești este cateheza pe care viitorul preot o face viitoarei sale soții. Îi va prezenta acesteia amănunte
importante ale misiunii sale, făcând referire la statura exemplară a ei și ulterior a familiei lor”1. Pe mai departe se
continuă: „Mă oblig să îmi potrivesc viața mea cu învățăturile Sf. Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie fără prihană,
bărbat al unei singure femei, treaz, întreg la minte, cuviincios, primitor de oaspeți, îndemânatic a învăța pe alții, nebețiv,
nedeprins să bată, necertăreț, neiubitor de argint, bun chivernisitor al casei lui, căci dacă cineva a sa casă nu știe să
și-o rânduiască, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu? (I Tim 3, 2-5). După Sf. Scriptură și sfintele canoane (25
Ap.; 3, 4 VI Ec.; (10 Neocez. Și 3, 32 Sf. Vasile), m-am studiat pe mine însumi și știu că un preot nu se poate căsători, iar
clericul care va cădea în păcatul desfrânării se caterisește, fiindcă: Nici desfrânații, (…) nici adulterii, nici malahienii, nici
1 Preot Mihai Iosu, Fii treaz în toate! Studii pastorale, ed. Astra Museum, Sibiu, 2012, p. 193.
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sodomiții (…) nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu, zice Sf. Apostol Pavel (I Cor. 6, 9-10)”1 și mai departe: „Potrivit
sfintelor canoane (15 Gangra și 35 Cartagina), mă oblig să-mi cresc toți copiii pe care mi-i dă Dumnezeu întru evlavie
și moralitate și la vremea cuvenită să nu-i căsătoresc cu cei de altă credință (21 Cart.; 72 VI Ec.; 10, 21 Laod.) și să nu
nesocotesc slujbele și darurile Bisericii”2. Această declarație vine să-l responsabilizeze pe viitorul candidat la preoție
în legătură cu viața familială.
Din practică și urmărind viața unor preoți, se poate observa că cel mai mult au de suferit familiile lor. Familia
preotului nu este familia unui sfânt. Nici nu se poate cere acest lucru din moment ce drumul spre sfințenie este un
drum anevoios, un drum care este parcurs până la sfârșitul vieții pământești. Cu toate acestea ne întrebăm: „Cum
îi poate îndemna clericul pe alții, în problemele de viață familială și conjugală, când propria lui căsătorie și familie
nu constituie un exemplu demn de urmat? Căsnicia și familia preotului sunt mult mai expuse privirii comunității
decât cele ale unui psihoterapeut, întrucât familia celui dintâi participă la viața comunității bisericești, unde acesta
este păstor”3.
Integralist în știință, preotul trebuie să fie integralist și în viața personală. Dacă în Biserica Apuseană preoții sunt
celibatari, Biserica Ortodoxă, care a păstrat întotdeauna calea de mijloc permițând candidaților la treapta preoției
să rămână fie celibatari4, fie să se căsătorească, fie să intre în mănăstire ca monahi. Odată hirotonit, preotul este
trimis în parohie unde este „pus în mijlocul comunității sale în condiții egale, legat profund de lume, de grijile
ei, de existența vremelnică și de societate, prin relații de familie, obligat, cu alte cuvinte, a străluci nu numai prin
virtuți individuale, ci și domestice”5.
Preotul este omul lui Dumnezeu, dar și omul familiei. Conduita lui de la biserică, trebuie să fie aceeași și în casa
lui. Conform proverbului Casa preotului este o casă cu pereți de sticlă, ușa casei trebuie să fie „gata oricând a fi deschisă, în ea se vede totul: dacă preotul aplică ceea ce propovăduiește la biserică și dacă soția și copiii se comportă,
la rândul lor, ca membri ai familiei preoțești. Când nu se întâmplă așa, credincioșii sesizează imediat, iar preotul
pierde din autoritate în fața lor, ajungând să se întrebe revoltați, odată cu Sfântul Apostol Pavel: «Dacă nu știe să-și
rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?» (I Tim. 3, 5)”6. În aceste condiții, „membrii
familiei preotului simt permanent presiunea de a constitui o pildă de comportament pentru ceilalți, întrucât aparțin
unui cap de familie a cărui lucrare sau «profesie» este să constituie un exemplu personal”7.
Orice greșeală a membrilor familiei este taxată. Familia preotului stă sub presiune. Preotul la rândul lui, „întrucât
este identificat cu familia și lucrarea sa, poate ajunge să simtă o anumită dușmănie atât față de comunitatea bisericească, cât și față de propria familie când aude critici la adresa lor ce nu-l privesc direct pe el”8. În aceste condiții,
el nu mai găsește un loc de odihnă trupească fiindcă pentru un preot „căminul, în afară de biserică, trebuie să
însemne o atmosferă de reconfortare, în care să-și refacă și să-și tonifice entuziasmul pentru chemarea sa, să se
reculeagă, să-și verifice acțiunea și tactul, punând la contribuție ca punct de reper și control acea fină și subtilă
intuiție a sensibilității feminine a unei soții pioase și sănătoase la suflet”9.
Se poate observa că se cere o stare de jertfă și soției preotului. În același timp și o atenție deosebită tânărului
teolog în vederea alegerii soției. El trebuie să fie conștient că viața la parohie nu este ușoară, că adevăratele bucurii
vin din slujirea lui Dumnezeu și din împlinirea vocației pentru care este chemat. Poate vor fi momente grele când
nu se vor descurca din punct de vedere financiar, vor fi tot timpul în ochii enoriașilor, poate nu vor avea o locuință
confortantă, vor veni copii pe lume, de aceea el trebuie să caute o fată care „să iubească fără seamăn Biserica –
Mireasa lui Hristos, să aibă respect deosebit față de fețele bisericești, față de care să se afle în ascultare și supunere.
Să iubească sfintele slujbe, împodobind biserica prin prezența ei și a copiilor ei la toate acestea, fiind astfel o pildă
pentru toți parohienii, un îndemn la viața și învățătura acesteia”10. Ea devine prima persoană catehizată de preot.
Soția preotului trebuie să aibă o credință și dragoste puternică, să fie deschisă spre a „purta cu ușurință și spre
folos duhovnicesc un dialog înalt, nu atât intelectual sau științific, cât mai ales din suflet, cu fiecare dintre păstoriți, fie
că este vorba despre intelectuali sau despre enoriași simpli”11. Ea mai trebuie să fie harnică, „să aibă o fire echilibrată,
1 Ibidem, p. 194.
2 Ibidem, p. 195.
3 Ibidem, p. 196.
4 Părintele Filotheos Faros, Clerul azi – o privire din interior. Tentații, impasuri, maladii și remedii, traducere: Lăzărescu
Ovidiu, ed. Egumenița, f.l., 2013.
5 De o bună bucată de vreme în Biserica Ortodoxă Română nu se mai hirotonesc preoți celibatari.
6 Pr. Prof. Univ. Dr. Petre Vintilescu, Preotul în fața chemării sale de păstor al sufletelor, ed. Mitropolia Olteniei, Craiova,
f.a., p. 140.
7 Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon, Cateheze pastorale pe înțelesul tuturor, vol. I, ed. Sophia, București, f.a., p. 151.
8 Părintele Filotheos Faros, op. cit., p.233.
9 Ibidem, p. 234.
10 Pr. Prof. Univ. Dr. Petre Vintilescu, op. cit., p. 151.
11 Pr. prof. dr. Ioan C. Teșu, Frumusețea preoției creștine, ed. Doxologia, Iași, 2010, p. 104.

2

Învierea

calmă, temperată, optimistă”12. Mai mult „dacă preotul este «părintele» tuturor păstoriților săi, indiferent de vârstă,
maica preoteasă trebuie să se facă, prin felul ei de a fi: cald, plin de afecțiune, o adevărată mamă și soră pentru
aceștia. Mamă pentru cei mai tineri ai parohiei, care să afle de la ea povețe și sfaturi, pentru folosul lor duhovnicesc;
soră apropiată, gată să sară în ajutor tuturor celor mai în vârstă și lipsiți de sprijin”13. Sunt calități, am putea spune,
ideale, doar că azi în lumea noastră lucrurile nu stau tocmai așa, ne-o spune viața practică a preoților din parohii.
Chiar dacă soția are astfel de calități, ea ajunge din disperare să le piardă, fie există unele soții care nu le au defel.
Este de reținut că „o soție bună în casa preotului este un alter ego al său, este mâna dreaptă nu numai în viața sa
domestică, ci și în succesul misiunii sale de păstor sufletesc al enoriei, căreia i-l lasă la dispoziție în toată liniștea
și seninătatea, de care are nevoie devotamentul în slujba mântuirii altora. Dimpotrivă, o soție rea și sub nivelul
poziției sale de soție de preot, este un motiv de scandalizare pentru popor și o piedică pentru preot, al cărui moral
nu se resimte și nu se deprimă de nimic altceva mai mult”14.
Ce se întâmplă atunci când soția este neglijată? Când pe umerii ei cade greul creșterii copiilor și aici spunem ca
o paranteză, că „în educația copiilor însă, mama este, precum se știe cheia boltă, ca una care-și petrece tot timpul
în mijlocul lor, le poate observa înclinațiile odată cu creșterea și-i poate îndruma după indicațiile soțului său. Fără
îndoială, preotul, ca tată, nu poate angrena educația fiilor săi chiar în planul activității sale din parohie”15. Totuși
„copiii preotului pot contribui efectiv în plan misionar-pastoral, cu activități în rândurile tinerilor credincioși, la
strană și la cor, în acțiuni social-caritabile, în organizarea și însuflețirea pelerinajelor, la buna funcționare a bibliotecii, la susținerea publicațiilor parohiale etc”16. Însă, pe lângă acestea, dacă greșesc ceva, ei devin obiectul unei
atenții speciale din partea enoriașilor17.
Dar revenind, la soția clericului. Ce se întâmplă cu ea când preotul este „sezonier” pe acasă. Când este sunat
noaptea să meargă la un caz special sau când lucrează și în administrația bisericească, „astfel dimineața, se găsesc
(n.n. autorii se referea la plural: preoții) la școală ori la birourile administrației bisericești, iar după amiaza până
seara târziu emit certificate, primesc cereri pentru căsătorie, iau parte la adunările diferitelor parohii, spovedesc,
botează sau aleargă să facă vreun maslu sau vreo sfințire”18. Din păcate, preotul riscă să ajungă un străin în casa lui
sau în situația de a-și neglija fie parohia, fie familia. Este interesant următorul exemplu: „Există multe alte lucruri
pe care soția unui cleric ar trebui să le înțeleagă. Pentru un cleric este necesar să cumpere și să citească cărți. Soția
trebuie să înțeleagă că banii destinați cărților și revistelor nu constituie o risipă, chiar dacă ele presupun amânarea cumpărării unei bluze sau a unei genți mult dorite. Mai trebuie să țină cont că, atunci când soțul stă liniștit
într-un fotoliu, citind o carte valoroasă, în timp ce ea îi îmbracă pe copii sau curăță podeaua ori spală farfuriile, nu
înseamnă că este puturos sau nesimțit, fără să-i pese că ea muncește, ci că cititul face parte din munca preotului”19.
Sunt diferite răspunsuri la aceste întrebări, dar unul singur stă în picioare: rugăciune, răbdare și jertfă și mai ales
stare de afectivitate pentru soț pentru că nu trebuie uitat că „un cleric poate cădea mai ușor în păcate cu caracter
erotic, dacă nevoia lui de afectivitate și tandrețe nu este satisfăcută și dacă nu înțelege în general ce neîmpliniri
sufletești are, în afara acelor momente când este încercat de o anumită ispită”20.
Ce poate face preotul concret pentru familia lui? Poate începe prin valorificarea timpului, stabilirea unei zile pe
săptămână pe care să o petreacă doar în familie și numai dacă are un caz grav de împărtășit sau o înmormântare
care nu poate fi amânată atunci poate să se abată de la acest obicei. El trebuie să se folosească de înclinațiile pe
care le are soția și de calitățile ei, asemenea și în cazul copiilor. Nu trebuie ca soția să devină neapărat profesoară de
Religie și nici copiii preoți, ci este de ajuns să fie buni creștini. Să încerce pe cât se poate să-și facă simțită prezența
și în familie cât de mult poate, ajutând după putință în treburile gospodărești. Stabilirea unor priorități de comun
acord cu soția sa.
Cu toate ispitele la care sunt supuși preotul, soția și copiii săi trebuie să înțeleagă că sunt un exemplu pentru
comunitate și că sunt chemați la stare de jertfă continuă. În același timp, enoriașii la rândul lor, trebuie să cunoască
că familia preotului nu este o familie din sinaxar, ci o familie care tinde spre sinaxar în care fiecare membru are
anumite nevoi, scăpări și neîmpliniri.
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Ibidem, p. 108.
Ibidem, p.112.
Ibidem, p. 113.
Pr. Prof. Univ. Dr. Petre Vintilescu, op. cit., p. 158.
Ibidem, p. 156.
Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon, op. cit., p. 153.
Părintele Filotheos Faros, op. cit., p.233.
Ibidem,.p.240.
Ibidem, p. 258.
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DR. DIMITRIE NISTOR ȘI MAREA UNIRE
DIN 1 DECEMBRIE 1918
IOSIF–ALEXANDRU PAPP
1 Decembrie 1918 se înscrie în istoria poporului român
ca un moment crucial, din nenumăratele momente care i–au
marcat destinul şi jalonat lupta în decursul vremurilor, pentru
păstrarea fiinţei naţionale, pentru libertate şi unitate. Deşi
vitregiile istorice, ca şi unele particularităţi specifice orânduirii
feudale, i–au despărţit ca organizare politico–statală, românii
au simţit nevoia şi au căutat mereu, pe căi simple la început,
pe căi potrivite adaptate cerinţelor timpului pe urmă, să
realizeze o unitate naţională proprie21. Constituirea Consiliului
Naţional Român din Lugoj a reprezentat un moment deosebit
de important în desfăşurarea luptei românilor bănăţeni pentru
înfăptuirea Marii Unirii din anul 1918. În componenţa sa intrau
proeminenţi conducători ai mişcării naţionale bănăţene, oameni
căliţi în focul unor îndelungate lupte politice, devotaţi cauzei
poporului român. Erau oameni cunoscuţi, preţuiţi, respectaţi
şi de aceea, urmați cu încredere de masele româneşti.
Între participanţii delegaţi de la Lugoj la Marea Unire din
1 Decembrie 1918, de Alba – Iulia (Bălgrad), au fost nume
importante, cum ar fi: marele prof. dirijor şi compozitor Ion
Vidu, prof. dirijor şi compozitor Valeriu Branişte, marele tenor
Traian Grozăvescu, protopresbiterul dr. Gheorghe Popovici,
pictorul Virgil Simionescu etc. Alături de aceste nume grele
din istoria postmodernă a Banatului, a participat activ şi preotul dr. Dimitrie Nistor22.
În ceea ce priveşte activitatea rodnică, în localitatea sa23 dragă, Sinersig, aşa cum o denumeşte preotul senator Vichentie Pirtea, trebuie aratat că acesta s-a căsătorit cu unica fată a preotului Pirtea, în anul 1915, luna mai ziua 17. Realizările
făcute împreună cu părintele Pirtea, pentru comunitatea în care a fost primit cu atât drag, sunt numeroase şi destul de
însemnate, acestea fiind roada dragostei care a purtat–o atât familiei cât şi întregii sale comunităţi.			
În anul 1917, când comisia militară voieşte să despoaie sfânta biserică şi de ultimul clopot, după ce mai ridicase încă
două, ginerele preotului Vichentie Pirtea, dr. Dimitrie Nistor, pe vremea aceea preot în Lugoj, se împotriveşte din răsputeri şi comisia, după luarea unui proces – verbal la faţa locului, este silită să plece fără niciun rezultat. Acesta riscându–şi
chiar viaţa, pentru acest gest al său. Dar mai târziu, se repară această nedreptate, făcută comunităţii parohiale.
Comuna Sinersig, în anul Marii Unirii de la 1 Decembrie 1918 de la Alba – Iulia, s-a aflat în plină revoltă, izbucnită
între locuitorii din comună şi moşierul Vargici. Locuitorii au devastat magaziile de cereale şi conacul moşierului, în
asociaţie cu câţiva locuitori din Sacoşu – Mare, moșierul nefiind acasă, fiind plecat la Timişoara. A auzind însă moşierul ce se întâmplă acasă la el și a venit imediat cu o armată de teroare, în ziua de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
când se serba hramul bisericii. Această armată a adunat mare parte din sat, înaintea postului de jandarmi; a făcut
cercetări şi percheziţii pe la casele oamenilor, voind să identifice pe cei vinovaţi. După cercetări au fost reţinuţi cinci
locuitori din Sacoşu – Mare şi trei din comuna Sinersig. La plecarea din comună, armata a ridicat pe cei opt locuitori,
ducându–i spre gară, dar la marginea satului au fost împuşcaţi. Armata a plecat, lăsându–i împuşcaţi, lângă drum.
Din comuna Sinersig au fost împuşcaţi locuitorii: Constantin Bloju, Petru Dragoiescu şi Gheorghe Belincean.
Deci ne dăm seama ce tensiune era în sânul comunităţi locale, pe atunci. Doar cu puţin înainte de acest eveniment,
în 26 noiembrie 1918, la alegerea delegaţilor cercului electoral Tormac, ţinută la Buziaş a participat şi Sinersigul,
pe lângă alte comune arondate circumscripţiei, cu reprezentaţi ai localităţii în frunte cu preotul Vichentie Pirtea,
21 Ibidem, p. 268.
22 Prof. Nicolae Iorga, Dezvoltarea ideii politice, Bucureşti, 1915, pag. 4.
23 Prof. Dr. Ioan Munteanu, Prof. Vasile M. Zaberca, Prof. Mariana Sârbu, Banatul şi Marea Unire 1918, Editura Mitropoliei
Banatului, Timişoara, 1992, pag. 150.
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pentru semnarea şi autentificarea unui proces–verbal trimis la Alba – Iulia24. Desigur, că reprezentanţi dintre localnicii
comunei, în astfel de condiţii, nu au putut fi. Dar, trebuie făcută precizarea că dr. Dimitrie Nistor, era ginerele
preotului Vichentie Pirtea şi era o mare personalitate în acele vremuri. Iar în contextul dat, este evident că trebuia
să participe la această Mare Adunare Națională de la Bălgrad. Acest mare eveniment pentru Ţară, îl prinde pe dr.
Dimitrie Nistor ca preot paroh la biserica ortodoxă din Lugoj şi bineînţeles că s-a arătat ca un om foarte activ şi un
bun organizator25, la această mare sărbătoare naţională26. S-a aflat şi pe listele cu participanţi, în calitate de delegat,
alături de alte nume mari ale Banatului27.
Roadele lăsate în urmă de acest lăstar crescut din via Părintelui Ceresc, sunt vizibile şi în ziua de astăzi, în
localitatea Sinersig, după atâţia ani. Între aceste realizări, amintim următoarele:
- comuna în anul 1926, avea ca izlaz numai de 60 jughere teren. Cu ajutorul avocatul dr. Dimitrie Nistor, s-a stăruit
şi susţinut la Tribunal, cu ocazia reformei agrare, ca Sinersigul să primească, faţă de comuna Ohaba – Forgaci, un teren
de izlaz mai corespunzător, ceea ce a şi fost un succes deplin. Aşa a ajuns comuna să aibă astăzi, 412 jughere izlaz.
În anul 1928, a insistat să se facă în izlazul comunal, o fântână arteziană, pentru adăpatul vitelor. Această fântână, împreună cu locul pentru adăpat, din beton au costat suma de 130.000 lei. Casă de cultură a comunei fost
terminată în anul 1931, dându–se ajutoare de la Prefectura judeţului, prin intervenţia avocatului dr. Dimitrie Nistor,
pe timpul când era prefect dr. Iuliu Coste şi domnul Octavian Furlugeanu.
Casa culturală s-a zidit aşa: în anul 1904, preotul Vichentie Pirtea, înfiinţează o societate de lectură, cu o bibliotecă,
donată de despărţământul Astrei din Timişoara, prin preşedintele ei, Emanuil Ungureanu. Această societate, avea
la anul 1928, suma de 80.000 lei, din cotizaţii, serbări şi 10.000 lei donați de dr. Aurel Cosma28, Ministrul Lucrărilor
Publice, cu care s-a început zidirea .
Comuna a fost vizitată de marele profesor şi istoric Nicolae Iorga, în luna mai a anului 1922, împreună cu Ionel
Brătianu, abătându–se puţin la colegul său politic, părintele Pirtea, venind dinspre Lugoj, spre Timişoara, fiind
primit cu mult fast de către locuitorii acestei aşezări. Cu această ocazie, istoricul Iorga l–a îndemnat pe părintele
Pirtea să înceapă demersurile la zidirea unei Case culturale în localitate, oferind în mod simbolic şi primele ajutoare
financiare pentru ridicarea acestui edificiu. Casa culturală din această localitate s–a făcut de către acelaşi arhitect
ca şi sfânta biserică, fiind unică în zona Lugoj şi Buziaş, deoaece în satele din jur nu exista clădire de acest gen. Şi
acesta este meritul exclusiv al lui dr. Dimitrie Nistor.
În anul 1933, luna noiembrie, ajungând Partidul Naţional Liberal la putere, dr. Dimitrie Nistor este numit prefect
al Judeţului Timiş – Torontal, calitate în care desfăşoară o activitate rodnică, spre mulţumirea tuturor, ridicând școli,
sfinte biserici, case parohiale şi culturale29. În Sinersig s-a renovat casa parohială, din fondurile judeţului și s-a zidit
Primăria de asemenea s-au ridicat fântâna arteziană şi monumentul eroilor30.
La anul 1934, dr. Dimitrie Nistor a cumpărat din fondurile Prefecturii, trei clopote, de la Firma Nicolae Ionescu,
din Bucureşti. Aceste clopote, au costat 70.000 lei şi au fost sfinţite în Duminica Floriilor, din anul 1934, de preotul
senator Vichentie Pirtea. Acesta este, în rezumat, rodul muncii unui Om, străin de localitatea aceasta, dar făcând
multe lucruri de trebuinţă alături de preotul Vichentie Pirtea, în comuna Sinersig, pe care din „scăpătata”, cum a
fost numită, au reuşit să o facă „fruntaşă”!
Rugăm deci, pe cei ce ne vor urma, să păstreze această moştenire, aşa cum le–o lăsăm la plecarea noastră.
Le dorim din inimă, ca truda lor să fie, tot aşa de spornică. Recunoştinţă veșnică pentru acest ctitor al localităţii
noastre, care a dovedit faptic că a fost vrednic de chemarea sa, ca slujitor al Sfântului Altar, dar mai ales, al onoarei
şi al dreptăţii, căci el nu numai că a dorit îmbunătăţirea stării locuitorilor săi, dar mai ales, a contribuit la ridicarea
comunităţii sale. Aceasta s–a datorat ambiţiei, râvnei, dar mai ales, curajului cu care a fost înzestrat. Bineînţeles
că nu există cuvinte de recunoştiţă pentru lucrarea sa făcută nouă, pentru această rază luminoasă coborâtă în
sânul localităţii noastre. Dr. Dimitrie Nistor, este o jertfă vie pentru credinţa în Hristos, dar şi pentru neamul nostru
românesc, atât de greu încercat. Să–i fie mereu răsplătită osteneala sa, în soborul cel ceresc!
24 Preotul Vichentie Pirtea, 50 de ani de Preoţie, Autobiografie, Editura Autorului, Tipografia Matei Marinov, Lugoj, 1942,
pag. 25.
25 Muzeul Unirii. Alba – Iulia, Credenţionale, vol. III, pag. 596 Original; Făurirea Statului Naţional Unitar Român.
Contribuţi documentare Bănăţene, coordonator Prof. Dr. Ioan Munteanu, Bucureşti, 1983, pag. 141.
26 Arhiva Mitropoliei Banatului, fond Caransebeş, III, act. 216 \ 1918.
27 Drapelul (Lugoj), XVII nr. 123, din 17 \ 30 Noiembrie 1918, pag. 3. ; Făurirea Statului Naţional Unitar Român. Contribuţi
documentare Bănăţene, coordonator Prof. Dr. Ioan Munteanu, Bucureşti, 1983, pag. 177 – 178.
28 Prof. Dr. Ioan Munteanu, Prof. Vasile M. Zaberca, Prof. Mariana Sârbu, Banatul şi Marea Unire 1918, Editura Mitropoliei
Banatului, Timişoara, 1992, pag. 295.
29 Prof. Ioan Munteanu, Dr. Aurel Cosma, – primul Prefect Român al judeţului Timiş – Torontal, în „Apulum”, vol. 25,
Alba – Iulia, 1989, pag. 530.
30 Arhiepiscopia Timişoarei, Slujitori şi Apărători ai Ortodoxiei Bănăţene, Editura Partoş, Timişoara, 2017, pag. 227.
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PREZENTĂRI DE CARTE

În jurul Marii Uniri de la 1918. Națiuni,
frontiere, minorități
Dr. FLORIN-CORNELIU POPOVICI
Există încă numeroase ,,pete albe” în istoria poporului român, mare parte lăsate deliberat așa în perioada
comunistă (unde, lucru știut, naționalismul agresiv, de factură găunoasă, bombastică, triumfalist și fals celebrator,
își dădea mâna, într-o demențială ,,horă a unirii” controlată și îndoctrinată politic, cu mistificarea, supralicitarea,
minimalizarea voită sau trunchierea unor fapte care nu conveneau ideologiei regimului și plusarea, gonflarea unor
episoade în care eroii național (aureolați cu nimbul excepționalului și cu virtuțiile exemplarității) ai vremurilor erau
,,confiscați” politic și folosiți ca material de propagandă. Din varii motive, unele dintre ele scăpând logicii, chiar și
după căderea regimului comunist, la sfârșitul anului 1989, în România nu s-a dorit să se spună lucrurilor pe nume.
Așa se face că, la ora actuală (când ne aflăm în întârziere la întâlnirea cu propriul trecut), persistă încă în istoria țării
momente care nu au fost studiate îndeajuns și repuse pe făgașul lor firesc, obiectiv, de unde și cantonarea în zona
contrafacerii sau a cosmetizărilor voite, lucruri care, volens-nolens, aduc grave deservicii țării. Când vine vorba de
istorie, în mentalul individual, dar și colectiv, există reminiscențe ale vechilor practici comuniste de alunecare pe
panta legendei sau a folclorului. Raportarea la istoria națională este un act de identitate și de legitimare. Istoria nu
se învață după ureche, nu e o masă amorfă din care, în funcție de interesele de moment și după bunul plac, putem
extrage lucruri care convin sau, dimpotrivă, avantajează. Dincolo de datoria morală față de înaintași, mai există și
problema etică ce vizează Adevărul cu majuscule. Nu putem avea o națiune puternică, structurată pe baze solide,
nu putem avea o identitate clară, dacă nu ne cunoaștem trecutul în starea-i originară și originală, dacă nu suntem
onești cu noi înșine sau dacă absentăm, în formă continuată și nemotivată, de la lecția de istorie a neamului.
Lucian Boia, se știe, e catalogat de către cei care au un interes obscur în a menține confuzia, a minimaliza sau
a discredita, a alimenta stările conflictuale și a cultiva falsele valori (există curente străine de interesul național
care inoculează teorii bizare, conform cărora avem o istorie națională minoră, nesemnificativă, care, raportată la
contextul european și la marea istorie, nu contează) drept un istoric controversat datorită faptului că, în cărțile și în
luările sale de poziție de-a lungul timpului, are curajul de a spune lucrurile tranșant, încercând să repună istoria țării
pe făgașul ei firesc (acolo unde, bineânțeles, evenimentele nu concordă cu adevărul). În sprijinul acestei afirmații
vin ideile sale originale (multe dintre ele care nu convin) lansate în spațiul public, care răstoarnă prejudecăți sau
contravin istoriei din manualul alternativ. În demersurile sale etice, Lucian Boia pleacă de la premisa că nu suntem
nici cei mai buni, nici cei mai măreți din Europa și că rămânerea în starea de ignoranță vizavi de propriul trecut
daunează grav sănătății morale a întregului popor român. Iată de ce, Centenarul Marii Uniri e un bun prilej de
reflecție, de a afla cine suntem cu adevărat, de a ne raporta la ,,ceilalți” în virtutea faptului istoric, de a identifica
și corija greșelile făcute în istorie, cine sunt victimele și cine călăii, care ne sunt valorile perne, ce mai înseamnă
eroismul și iubirea de patrie în ziua de azi (în general, lucruri desuete), care e prețul pus pe istoria neamului, cum
contracarăm actualele campanii antiromânești și care ne este locul în marea familie europeană.
Primul lucru ce iese în evidență la lectura atentă a cărții În jurul Marii Uniri de la 1918. Națiuni, frontiere, minorități
(Editura Humatitas, Bucureşti, 2017, 129 pp.) este stilul accesibil, prezentarea didactică, pe înțelesul tuturor. În
sprijinul afirmațiilor sale, Lucian Boia se sprijină pe DOCUMENT, pe mărturia istorică incontestabilă și pe hărțile
etnografice ale vremurilor pe care le analizează, în speță sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea.
Lucian Boia folosește un bogat aparat bibliografic, alături de hărți, unele cu titlu de inedit, pe care le expune-n
carte: harta etnografică a Europei la 1900 (din Brockhaus’ Konversations – Lexikon, vol VI, 1902; Europa Centrală
și de Sud-Est sub aspect etnografic la 1918 (din F.W.Putzgers, Historicher Schul-Atlas, Bielefeld und Leipzig, 1918;
Austro-Ungaria, hartă etnografică (din Brockhaus’ Konversations – Lexikon, vol XII, 1903); Statele Unite ale Austriei
Mari, în viziunea lui A.C.Popovici; harta etnografică a Dobrogei, alcătuită de O.Tafrali (1918); slavii sudici în 1913,
harta etnografică alcătuită de Iordan Ivanov (Les Bulgares et leurs manifestations nationales, Berna, 1999); alcătuirea
etnică a Cehoslovaciei în perioada interbelică; Dacia antică, prefigurând România Mare, de la Nistru până la Tisa
(hartă reprodusă în Atlas istoric geografic al neamului românesc, autori: Victor Șiaicariu, D.St. Constantinescu, 1920);
revendicările teritoriale ale României la sfârșitul Primului Război Mondial (din revista franceză Le Miroir, aug.1919);
împărțirea Banatului la Conferința de Pace de la Paris (1919-1920); răspândirea românilor. Hartă din 1941 (Institutul
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Geografic Militar); ,,Ungaria Mare” în perioada dualismului
austro-ungar (hartă etnografică, pe baza recensământului
din 1880; din Petermanns Geographische Mitteilungen, 1885);
spargerea Ungariei mari, consfințită prin Tratatul de la Trianon
(1920); Harta României Mari în 1925 (Institutul Cartografic
,,Unirea”).
Autorul face o analiză lucidă și totodată un apel la echilibru,
la rațiune, la DEMITOLOGIZARE și la cunoașterea Adevărului
istoric, la slăbirea pedalei naționaliste (naționalismul păgubos,
cel de rău augur) și la abandonarea infatuărilor de tot felul.
Reacția sa este net împotriva mistificării grosiere sau a șarjării
exclusive pe latura eroismului fără de prihană: ,,Pentru România, 1918 a fost un an ca nici un altul. Anul când a pierdut războiul în chipul cel mai dezastruos cu putință. Dar și anul când
a câștigat același război, în mod categoric, pur și simplu fiindcă
aliații săi au ieșit învingători. Anul în care țara era cât pe ce să
dispară, pierzându-și independența și fiind nevoită să cedeze
Dobrogea și o bună parte a arcului munților Carpați (Pacea
de la București, mai 1918). Dar și anul când, prin trei unificări
succesive (Basarabia, aprilie 1918; Bucovina, noiembrie 1918;
Transilvania, 1 decembrie 1918), s-a înfăptuit România Mare,
toate ținuturile locuite majoritar de români ajungând să fie
cuprinse între granțele țării.
Ne-am obișnuit să le reducem pe toate la o istorie foarte
românească. Chiar și acum, când se întocmește Europa, suntem tentați, în continuare, să decupăm o istorie numai a noastră, deloc lipsită de accente mitologice. Ca și cum singura menire a istoriei ar fi aceea de a justifica România. Avem
o tradiție în această privință. De la bun început, investigarea trecutului, la români, a fost aproape în întregime
dedicată construcției naționale. Istoria a fost și este încă înțeleasă ca o înaltă școală de patriotism. Fără îndoială,
istoria este și asta, dar să fie oare numai atât?” (pp.5-6)
Trebuie să recunoaștem că ne aflăm în fața unui reper incontestabil, anul 1918, paradoxal în esență, piatră
unghiulară, moment de cotitură pentru România. Lucian Boia ne propune detașarea și primenirea interioară,
ieșirea de sub spectrul nociv al blazării, renunțarea la prejudecăți, la cutume și la metehne seculare. Totodată, ne
îndeamnă să avem întotdeauna o privire de ansamblu asupra istoriei. Autorul procedează holist în cartea sa, luând
fiecare provincie românească în parte și analizând-o minuțios: ,,De altfel, ca să completez tabloul (și să mai stârnesc
ceva indignare printre iubitorii de istorie mitologizată), și Transilvania, piesa cea mai prețioasă a unității naționale,
a avut timp de veacuri o altă istorie, mai legată, până la 1918, de a Ungariei decât a celor două principate române.
Și Dobrogea a avut o altă istorie, bizantină mai întâi, bulgărească după aceea și, în sfârșit, de pe la 1400 și până
la 1878, otomană; când au preluat-o românii, era pur și simplu un colț de Orient, cu totul altceva decât România.
Dar, să nu uit, nici Țara Românească și Moldova n-au împărțit exact aceeași istorie; până târziu, în plin secol XIX,
moldovenii și-au spus moldoveni, și nu români. Ceea ce nu înseamnă că n-au existat tot timpul legături de tot
felul între diversele țări și ținuturi locuite de români: legături, facilitate de limba comună, care s-au intensificat de
la un veac la altul, conducând în cele din urmă spre cristalizarea națiunii române și la înfăptuirea statului național
românesc. A fost așadar un proces istoric.” (p.8)
Lucian Boia este conștient de miza pe care o reprezintă istoria propriului neam și de rezistența de monolit a detractorilor
săi și, prin extensie, a celor care înțeleg să semene și să întrețină confuzia identitar-națională. Autorul nu se rezumă doar
la a prezenta strict momentul 1918, izolându-l astfel de context, ci, pentru o mai bună înțelegere a fenomenului, el merge
înapoi în timp, cu mult înaintea anului și actului unirii, explicând pe larg, cernând grâul de neghină.
Când vine vorba de mistificatorii istoriei naționale, Lucian Boia nu menajează pe nimeni: ,,Îi vedem acum pe unii
dintre aprigii susținători ai unității dacice sau ai <<națiunii române medievale>> (unica națiune identificabilă până
acum în Evul Mediu) cum tocmai sunt pe cale să demaște un complot (sau chiar mai multe) vizând dezmembrarea
României. Așadar, am fost tare uniți în întreaga istorie, dar astăzi,când în realitate chiar suntem, riscăm să nu mai
fim. Academia Română (ca să fim drepți, nu întreaga instituție, ci doar ceva mai mult de jumătate dintre membrii
săi) a lansat un Apel (către poporul român!) în care semnalează tot soiul de primejdii și propune măsuri drastice
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de contracarare a acestora, inclusiv supravegherea și, eventual, pedepsirea celor care își permit să aprecieze
identitatea românească în alți termeni decât autorii Apelului.
Istorici care nu sunt în stare să-și înnoiască demersul, susținuți de jurnaliști care știu istoria după ureche, se
refugiază unde? Evident, în patriotism, unde altundeva? Se bat cu pumnii în piept că își iubesc țara mai mult decât
orice pe lumea asta: iată o specializare care nu cere prea mult efort, nici prea multă competență. Că vor salva sau nu
România, vom vedea. Până una-alta, cu o asemenea înțelegere desuetă a istoriei, România e absentă în dezbaterea
istoriografică europeană. Pe piața ideilor, cum se spune, nu prea existăm. Ar trebui să devenim conștienți că micile
noastre obsesii nu interesează pe nimeni. Din perspectiva <<celorlalți>>, România aproape că nu contează în
istorie. Și vina nu e a istoriei, nici a României; răspunderea o poartă cei care încă n-au aflat că istoria se face, astăzi,
altfel, în orice caz nu reîncălzind la nesfârșit vechiul discurs naționalist.” (pp.10-11)
Ce rezultă de aici? Demagogia există din cele mai vechi timpuri. Și atunci, dar și acum, am fost și suntem
confruntați cu virulente campanii de discreditare orchestrate abil din interior, dar și din exteriorul țării. Patriotismul,
o noțiune aparent abstractă, încăpută pe mâna falsificatorilor de istorie, își are reversul, putând deveni oricând o
unealtă de temut, o teribilă formă de manipulare și o abjectă diversiune. La toate acestea suntem astăzi martori.
Analizele făcute de Lucian Boia au valoarea unor radiografii. Scepticilor sau celor manipulați ideologic el le pune în
față DOVEZI istorice de necontestat: ,,Veți spune că nu așa s-au petrecut lucrurile. O știm prea bine, dar asta a fost
partea de noroc a României, care n-avea cum să fie intuită în 1914 sau 1916. În mod logic, alipirea Transilvaniei la
România mergea la pachet cu o Rusie victorioasă. Ceea ce s-a întâmplat însă a fost înfrângerea militară a Rusiei,
asociată cu prăbușirea ei internă, în urma dublei revoluții din 1917 (februarie și octombrie). Dezmembrarea (parțială)
a Imperiului Rus a permis desprinderea Basarabiei și unirea acesteia cu România (ceea ce nu figura deloc în proiectul inițial). A venit apoi rândul Germaniei de a fi înfrântă, alături de aliata sa Austro-Ungaria, aceasta din urmă
dezmembrându-se, cum s-ar zice, în părțile componente. A urmat, în ceea ce privește România, unirea Bucovinei
și, ca o încoronare a edificiului, a Transilvaniei.
Totul a ieșit foarte bine, putea să iasă însă cât se poate de rău.” (pp.13-14)
Cu alte cuvinte, în baza relației dintre cauză și efect, momentul 1918 a beneficiat și de contextul favorabil, de
ceva noroc și de șansă.
Lucian Boia îndeamnă la asumarea adevăratei istorii naționale, cu bunele, dar și cu lucrurile care, pe o scară
a valorilor și a eroismului, nu ne avantajează. Cum istoria nu e doar o sumă de acte glorioase, eliberarea ei de
elementul contrafăcut se cere cât mai degrabă cu putință: ,,Sărbătorirea Marii Uniri e cu totul legitimă. E legitimă
și o doză de mitologie: toate națiunile o au! Dar avem nevoie, dincolo de comemorări și de simbolistica eroică,
și de o istorie făcută fără prejudecăți, în spiritul unei abordări critice. Cel puțin din partea istoricilor profesioniști.
Ne trebuie în tot cazul o istorie europeană. România nu e o insulă, e parte a unui ansamblu. Nu ne putem izola,
nici în interpretarea istoriei, nici în modul cum ne raportăm la ziua de azi ori de mâine. […]
În prezent, facem distincția între <<patriot>>, care își iubește națiunea și țara, și <<naționalist>>, care îi detestă
pe <<ceilalți>>. În fapt, frontiera dintre cei doi termeni este destul de elastică și de permisivă. Prea multă apreciere
de sine se poate răsfrânge negativ în raporturile cu ceilalți.”(pp.15-16)
Dacă în capitolul introductiv, Uniți mereu?, în care rolul dubitativ își are sensul și invită la reflecție, Lucian Boia face
o prezentare generală a momentului 1918, în cel de-al doilea capitol, Etnii și națiuni istoricul procedează metodic, la
îndemână fiindu-i hărțile Europei Central-Răsăritene și de Sud-Est din epoca respectivă, dar și în baza documentelor
de arhivă. Stilul precis, elaborat, cu cifre recuperate din statistici, fluctuațiile etnice (semn că fenomenul social e în
strânsă legătură cu politicul), nu lasă loc supozițiilor sau părerilor neverificate preluate de la alții. De la o paletă largă
și de la câteva teme propuse cititorului, Lucian Boia trece apoi la comentarii aplicate, la explicații de tip evantai,
excursul în timp fiind practicat din rațiuni pedagogice, totul întru întâmpinarea nevoii legitime de a ști. Punctul
de la care pleacă demonstrațiile istoricului îl reprezintă constituirea națiunilor, România nesustrăgându-se de la
această formă de organizare statală. Interesează specificul local, național (care au fost rațiunile care au determinat
formarea națiunilor și pe ce baze), dar și cel regional, situația fiecărei națiuni vecine fiind analizată în parte, de unde
și tendința autorului de a realiza o panoramă europeană completă. Așa se face că devenim familiari cu situația din
Franța, Italia, Germania, Belgia, Elveția, Alsacia, Lorena ș.a. Nu e uitată nici situația din Balcani, slavii, turcii, invazia
mongolă, migrația germană, imperiul rus și habsburgic, situația evreilor din Europa Răsăriteană, armenii, grecii,
războaiele de eliberare, luptele pentru câștigarea independenței statale etc.: ,,[…] constituirea națiunilor a presupus
un proces de unificare, în primul rând de ordin lingvistic și cultural.” (p.23)
Așadar, în virtutea apelului la ieșirea din păguboasa stare de izolaționism, abordarea istorică nu are cum să facă
referire doar la fenomenul dialectic istoric (istoria ca succedare de fapte și evenimente), ci trebuie să țină cont și de toate
celelalte elemente care compun identitatea multiplă a unei națiuni, identitate care, după cum știm, este un concept
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cu geometrie variabilă: ,,[…] nu e chair atât de simplu să definim un popor, și cu atât mai mult o națiune. În orice caz,
identitatea unei comunități nu se rezumă la limba vorbită, chiar dacă acesta este criteriul de <<identificare>> cel mai
evident; sunt însă și alți factori (istorici, culturali, religioși) care pot avea aceeași greutate, dacă nu chiar mai mare.” (p.25)
Lucian Boia încearcă să se păstreze obiectiv, echidistant, cerebral, neutru (împrumută din calitățile jurnalistului de
investigație): ,,O primă constatare de natură să explice diferența Vest-Est, în materie de dispunere a etniilor, este prelungirea
până târziu a deplasărilor de populație în partea central-răsăriteană și sud-estică a continentului. […] Toate aceste valuri
aduc cu ele și importante mișcări de populație, precum și fenomene de asimilare etnică sau religioasă […]” (pp.25-26)
Alături de statistici și de hărți, cu ajutorul cărora urmărește ponderea și aria de răspândire a naționalităților, Lucian
Boia, în demersul său științific comparatist, se folosește și de recensămintele vremii, alături de lucrarea de pionierat
a lui Aurel C. Popovici, Statele Unite al Austriei Mari (1906), căreia îi subliniază meritele, dar îi analizează și punctele
vulnerabile. Printr-o mișcare de tip corsi e ricorsi, de du-te-vino, de flux și de reflux, Lucian Boia trece în revistă
momente precum 1859, 1878, 1912. Există situații când autorul schimbă tehnica explicativă, procedând de data
aceasta radial, concentric, ajungând, prin politica pașilor mărunți, la situația politică și socială din România anului
1918. Ne place sau nu, istoria României nu poate fi disociată de cea europeană, nu poate fi ruptă de context. Țara
noastră nu vine de nicăieri, nu poate fi privită ca o ,,oază”, când ne raportăm la trecut nu o putem face la modul purist.
În cel de-al treilea capitol al cărții, Țări și frontiere, Lucian Boia dezvoltă ideea cum că statele naționale s-au constituit odată cu înfrângerea imperiilor, altfel spus, statele naționale s-au construit pe ruinele imperiilor. Deși criteriul
lingvistic (limba vorbită) e unul important, acesta nu a fost suficient în constituirea statelor: ,,[…] criteriul de bază luat
în considerare a fost apartenența etnică, simplificat și acesta la expresia sa lingvistică.[…] Alături de dreptul etnic, s-a
strecurat totuși, în multe cazuri, și dreptul istoric care, foarte adesea, nu corespunde deloc configurației entice. […]
Pentru ca lucrurile să se complice și mai tare, alături de dreptul etnic, care a reprezentat regula generală, și de
dreptul istoric, care a permis unele excepții la regula generală, au intervenit și considerente de ordin geografic și
geostrategic. Ca să nu mai vorbim de mai micile sau mai marile abuzuri care nu țineau de vreo regulă sau de vreun
principiu anume, ci pur și simplu de raporturile de forță dintre învingători și învinși.” (pp.67-68)
După dezmembrarea Imperiului Austro-Ungar, apar state precum Ungaria, Austria, Germania, Polonia,
Cehoslovacia etc., ale căror particularități Lucian Boia le expune individual. Marele merit al istoricului, de unde și
originalitatea cărții, este că ne oferă o perspectivă europeană a perioadei de dinainte de 1918, a momentului
1918 și post 1918. Potrivit lui Lucian Boia, un 1918 ,,românesc” nu poate fi disociat de un 1918 european.
Pentru a ne face o idee completă despre situația minorităților din acele vremuri, autorul prezintă, pe rând, cazul
Cehiei și Slovaciei (care auveau să formeze ulterior Cehoslovacia) și cazul Jugoslaviei: ,,o țară e firesc să aparțină
oamenilor care trăiesc acum în ea, nu celor care au trăit cândva.” (p.78)
Așa cum se știe, ,,România a intrat în Primul Război Mondial împotriva Puterilor Centrale (Germania, Austro-Ungaria),
alegând alianța cu țările Antantei (Franța, Marea Britanie, Rusia...). Renunța implicit la Basarabia (sub stăpânire rusească),
urmând să primească, în caz de victorie, atât Transilvania, cât și Bucovina (deși nu era chiar sigur că rușii s-ar fi resemnat
ca nordul Bucovinei, majoritar ucrainean, să treacă la România). Obiectivul principal era, evident, Transilvania, aflată
sub stăpânire ungară, dar locuită în principal de români. Teritoriul care a intrat în cele din urmă între hotarele României
nu s-a mărginit la Transilvania istorică, ci a cuprins și <<anexele>> ei: Banat, Crișana, Maramureș.”(p.79)
Un alt instrument important de lucru pentru elucidarea adevăratei stări de fapt o constituie pentru Lucian Boia
recensămintele:,,Cum arăta România Mare din punct de vedere etnic, atât în ansamblu, cât și regiune cu regiune, ne-o
spune recensământul din 1930. Evident, față de 1918, românii mai câștigaseră câteva puncte, în raport cu maghiarii
din Transilvania sau cu rușii și ucrainienii din Basarabia…Dar, cum mai înainte, într-un proces invers, pierduseră teren
în fața națiunilor dominante, am putea considera momentul 1930 ca suficient de reprezentativ pentru alcătuirea
etnică a țării.
Iată datele. România, în total, 18 milioane de locuitori. În procente, români 71,9%. În mediul urban, români 58,6%,
în mediul rural 75,3%. Oltenia, români 97,5%. Muntenia, români, 93,4%. Moldova, români 89,8%, evrei 6,5% (în mediul
urban, evrei 23,1%). Dobrogea (inclusiv Cadrilaterul), români 44,2%, Bulgari 22,8%, turci 18,5%. Basarabia, români
56,2%, ruși 12,3%, ucrainieni 11%, evrei, 7,2% (26,8% evrei, în mediul urban). Bucovina, români 44,5%, ucrainieni 27,7%,
germani 8,9%, evrei 10,8% (în mediul urban, evrei 30%), Transilvania: români 57,6%, maghiari 29,1%, germani 7,9%
(proporțiile cu totul altele în mediul urban: români 35,9%, maghiari, 39,8%, germani 12,7%). Banat: români 54,3%,
maghiari 10,4%, germani 28,3% (în mediul urban, români 35%, maghiari 22,7%, germani 31,3%). Crișana-Maramureș,
români 60,7%, maghiari 23,1%, germani 4,8% (în mediul urban, români 33,1%, maghiari 43,7%, germani 3%).
Contrastul e izbitor între provinciile reunite și Vechiul Regat, unde, lăsând la o parte Dobrogea, ponderea
minorităților era destul de modestă (excepție făcând evreii în Moldova, cu un procent ridicat în mediul urban). În
rest, toate celelalte regiuni sunt amestecate, cu românii însă majoritari: majoritate absolută în Transilvania, Banat,
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Crișana și Maramureș, de asemenea în Basarabia; majoritate relativă în Dobrogea și în Bucovina. Populația citadină
e sensibil mai puțin românească decât populația rurală; românii sunt minoritari în orașele din Transilvania, Bucovina
și Basarabia. Peste toate, impresionează varietatea minorităților: de la unguri și germani în Transilvania, la rușii și
ucrainienii din Basarabia sau la turcii și bulgarii din Dobrogea (<<minoritarii>> erau majoritari în zece din cele 90
de județe ale României Mari: trei în Transilvania, trei în Basarabia, două în Bucovina, două în Dobrogea).
În funcție de privirea aruncată asupra ei, România putea să apară, perfect contradictoriu, ca un stat național sau
ca un stat multietnic. Nu aparținea pe de-a-ntregul nici uneia dintre aceste categorii. Desigur, în Constituția din
1923 țara era denumită <<stat național unitar>>. Așa să fie! Totuși, ce mozaic extraordinar de minorități!” (pp.85-87)
După ce Lucian Boia conturează momentul decisiv, focalizarea pe 1918 devine inevitabilă: ,,1918 A FOST MARELE
MOMENT al națiunilor. Imperiile s-au prăbușit aproape de la o zi la alta și pe ruinele lor au răsărit ori s-au împlinit
o mulțime de state-națiuni. Dreptul <<natural>> (etnic) a prevalat asupra dreptului istoric. Criteriul principal de
judecată a devenit numărul: așa e în democrație. Nu înseamnă că acesta e ultimul cuvânt al istoriei; dar deocamdată
e faza istoriei e faza istoriei în care ne aflăm.
Trecând de la principii la <<detalii>>, se putea proceda mai bine? Ar fi fost posibilă sau de dorit o altă împărțire?
Desigur, chiar dacă n-ar fi fost în toate cazurile radical diferită. Potrivit normelor actuale, recursul la referendum
(sau la <<plebiscit>>, cum se spunea încă în epocă), ar fi fost soluția cea mai puțin contestabilă. Cu condiția, desigur, de a organiza asemenea consultări cu maximum de corectitudine, ceea ce, date fiind raporturile învingătoriînvinși, era mai curând îndoielnic.” (p.91) sau ,,La Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, cei 1228 de delegați, aleși în toate
circumscripțiile electorale cu o populație românească și susținuți de o masă împunătoare de 100.000 de participanți,
au votat, în unanimitate, unirea Transilvaniei cu România. E de presupus că tot acesta ar fi fost rezultatul , mai
puțin unanimitatea, în cazul unui referendum organizat după toate regulile și cu toate garanțiile, la care n-ar fi fost
convocați doar românii, ci toți locuitorii Transilvaniei, indiferent de naționalitate (români, maghiari, germani…).
Dacă luăm însă în considerare întregul spațiu austro-ungar, consultarea prin referendum ar fi putut da, pe alocuri,
rezultate mai mult sau mai puțin diferite față de împărțirile teritoriale așa cum au fost ele decise.
Chiar și așa, dreptul etnic a fost <<amenajat>>, iar uneori de-a dreptul contrazis și anulat, prin recursul la alte
criterii. De precizat: niciodată în defavoarea învingătorilor.” (p.92)
Lucian Boia nu are o atitudine bombastic-triumfalistă, evitând alunecarea pe panta discursului demagogic:
,,Ceea ce se poate imputa României Mari a fost incapacitatea de a integra cu adevărat minoritățile, eșec în bună
măsură explicabil prin ponderea importantă a acestora, ca și prin faptul că unii minoritari fuseseră până mai ieri
<<dominanți>> și continuau încă să fie <<majoritari>> în mediul citadin, ca și în diverse sectoare economice.
Privind însă doar spre românii etnici, concluzia este aceea a unei națiuni bine sudate, în ciuda faptului că timp de
secole românii trăiseră în state separate, cu istorii destul de diferite, iar unirea lor într-un singur stat era de data
foarte recentă. Excepție face, poate, Basarabia, supusă în două reprize, unei politici agresive de rusificare, cea de-a
doua, în era sovietică, încă mai apăsătoare și mai eficientă decât cea dintâi.; în consecință, românii basarabeni par
să se fi redefinit, ca națiune moldovenească, distinctă de națiunea română (deși, și în această privință, istoria e în
desfășurare și rămâne de văzut ce va aduce viitorul).”(p.96)
Capitolul al patrulea, Minorități, e la fel de riguros documentat în cifre, recurs la documente și la explicații grevate de
partipriuri. La fel de sintetic, de punctual și de aplicat, Lucian Boia privește cu luciditate situația minorităților din epocă,
cu atât mai mult cu cât conceptul este unul sensibil, extrem de actual. Cititorul pasionat de istorie are astfel ocazia
de a face un duplex între ,,atunci” și ,,acum”, de a face o comparație între ce mai înseamnă în ziua de azi a fi minoritar,
care sunt drepturile minoritarilor, cum sunt ele respectate, ce politici se duc în favoarea/defavoarea minoritarilor,
cum sunt ei acceptați/respinși de către majoritari, identitatea extinsă, exodul, drama refugiului, problemele cu care
se confruntă cei care iau calea bejaniei, cum arată actualele zone de conflict din care aceștia provin, cine și cum face
jocurile în teren, redistribuirea refugiaților la scara Europei, reconfigurarea hărților etnice și a sferelor de influență etc.
Nu e o problemă ușoară, Europa fiind din nou un topos în fierbere, ciocnirea civilizațiilor și musulmanizarea bătrânului
continent o chestiune delicată, în plină desfășurare: ,,Cum multiculturalismul este la modă, românii n-au ezitat să
îmbrățișeze acest concept, lăsând să se înțeleagă că în România multiculturalismul e la el acasă. O fi, nu zic nu, dar
nici pe departe așa cum a fost cândva. E în mare măsură un multiculturalism de muzeu. Orașele și satele germane ale
Transilvaniei se recunosc imediat;
într-adevăr, sunt germane, însă doar în aspectul caselor, bisericilor și cetăților,
nu însă și prin locuitorii lor. Și unde sunt evreii, atât de numeroși cândva în orașele României?
Este interesant de constatat cum, în urma intensului proces migrator al ultimelor decenii, Occidentul s-a umplut
de minorități de tot felul, venite de pe întregul glob […] Asta în timp ce diversitatea etnică și culturală a Europei
Central-Răsăritene și de Sud-Est n-a încetat să se estompeze. E frumos multiculturalismul, dar mai bine fără el, pare
a fi mesajul transmis de aceste națiuni, unele dintre ele, precum Polonia sau Ungaria, pronunțându-se vehement
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împotriva noilor <<invadatori>>. Nici România, deși mai conciliantă, nu se arată prea grăbită să-i primească; e
drept, nici emigranții nu par tentați să se stabilească în România!” (p.115)
Prin urmare, Centenarul Marii Uniri, dincolo de privirea lucidă a istoriei și de aspectul festivist-celebrator, ne
pune în fața unor probleme globale actuale extinse.
În fine, în capitolul al cincilea, În loc de concluzie: 1 Decembrie versus Trianon, îl regăsim pe același rațional Lucian
Boia, care procedează cu calm și cu echilibru în fața reacțiilor precipitate, excesive și a ieșirilor brutale în decorul
ultranaționalist. Mesajul său este unul care îndeamnă la vigilență, la cunoaștere, la argument. Să nu ne lăsăm,
așadar, induși în eroare de discursurile patriotarde și de triumfalismul de paradă, să nu ne lăsăm pradă emoțiilor
de moment sau glasurilor de sirenă și totodată dublei mistificări, interne și externe: ,,Există în România o specie de
naționaliști […] care n-au liniște din pricina unei mereu invocate amenințări maghiare. Le-au picat acum la țanc
pregătirile din țara vecină pentru comemorarea (evident, în regim de doliu) a Tratatului de la Trianon (20 iunie
1920). România, după ei, ar trebui să le dea ungurilor o replică pe măsură, mai ales că și la noi urmează un an întreg
-2018- consacrat centenarului României Mari. E inadmisibil ca ungurii să se întristeze atunci când noi ne bucurăm!
Am avea de-a face cu o provocare. Ungurii, inclusiv cei din România, zic că, atunci când n-au găsit altă dată mai
potrivită decât 1 decembrie pentru a-și fixa ziua națională.” (p.117)
,,Istoria înseamnă schimbare. […] Calea europeană nu înseamnă revenirea la vechile frontiere, ci, ca țel final,
dispariția frontierelor și transformarea Europei dintr-un continent până nu demult conflictual într-o casă în egală
măsură primitoare pentru toți locuitorii săi. Miza, pentru noi toți, nu e trecutul, ci viitorul.” (pp.122-123) Într-adevăr, o
idee asupra căreia ar trebui să reflectăm responsabil, iar identificarea unui ,,acasă” comun să devină o preocupare de
căpătâi. Asta dacă, bineânțeles, dorim să arătăm că am înțeles și învățat câte ceva din dureroasele lecții ale istoriei.
Câteva considerații personale pe post de concluzie: Lucian Boia nu poate fi suspectat de intenții oneroase, de
necunoaștere a istoriei neamului sau de lipsă de patriotism. A-i nega sau minimaliza meritele profesionale este fie
ignoranță, fie rea credință, la fel și a afirma cu nonșalanță despre Boia că slujește interese oculte e o declarație cel
puțin hazardată. Cărțile sale nu sunt nicidecum fabulații, tribulații sentimental-onirice, alunecări în ficțiune, rătăciri
sau exerciții destabilizatoare. Ele nu-și propun să lezeze în vreun fel demnitatea națională. A-l cenzura pe Lucian
Boia contravine principiilor democratice. Deschiderea la dialog pe care o propune istoricul este un fapt firesc, ce
ține de normalitate. În virtutea dreptului la liberă exprimare, ,,vocea” sa este una necesară, ,,polemicile cordiale”,
un câștig. Lucian Boia nu are nevoie de publicitate. El se legitimează prin generații întregi de studenți pe care i-a
format, prin opera sa care este una vastă. Sigur, putem fi de acord că nu tot ce emite istoricul are valoare de sentință
sau de adevăr ultim, unele afirmații fiind de preferat a fi luate cu precauții. La fel de bine, putem adera sau nu la
ideile formulate de istoricul în discuție. Lucian Boia nu are pretenția de a pune monopol pe istoria națională, nu-și
propune să fie conflictual. Embargo-ul, poprirea pe istoria națională nu-și au locul într-o societate care se dorește
una europeană. Lucian Boia, care a trăit în cea mai mare parte perioada comunistă care a pus miza pe naționalismul
de esență tare, își exprimă părerile într-un mod și într-un cadru civilizat, argumentul fiind acela care primează. Vizate
sunt amatorismul, ignoranța, epatarea, basculările umorale și teribilismele în materie de istorie. Apelul său este
acela de a aborda istoria la modul profesionist. Există încă multe de cercetat și de aflat despre istoria națională, o
primenire a conștiințelor fiind obligatorie. Excesele, indiferent de forma pe care o îmbracă și din ce parte vin, dăunează grav sănătății morale a poporului. De aceea e de preferat linia mediană: nici răbufnirile, nici ,,partizanarea”
sau ,,parcelarea” istoriei naționale în funcție de interesele personale de moment. Cum țara e făcută din, pentru
și populată de oameni, important pentru România mileniului trei este să devină o țară consolidată, românii să-și
cunoască și să-și prețuiască valorile tradiționale perene, să-și cunoască și cinstească strămoșii și eroii, să-și educe
tinerele vlăstare în litera și în spiritul iubirii de patrie și să fie responsabili vizavi de ceea ce lasă moștenire. Să fim
atenți, deci, și la istoria pe care ne-o făurim în prezent, fiindcă și ea se contabilizează, făcând parte integrantă
din identitatea noastră multiplă. Cunoscându-ne în detaliu trecutul, avem șansa la un mâine mai bun. Cu istoria
națională nu se negociază, nu e un bun care poate fi comercializat, tranzacționat sau licitat.
Faptul că intelectuali de talia lui Lucian Boia sau Neagu Djuvara (cui îi este frică de Boia sau de Djuvara?) nu au fost
încă incluși în Academia Română ar trebui să dea de gândit, semn că mai e serios de muncit la capitolul schimbarea
mentalităților retrograd-conservatoare.
În anul Centenar, identitatea noastră să fie una onestă, dincolo de patimi, de încrâncenări sterile și de pasiuni, rațiunea
să triumfe, iar uitatul înapoi să nu se consume sub auspiciile mâniei, dezbinării, conflictului ireconciliabil și prejudecăților.
Cei o sută de ani de România să ne găsească, așadar, mai concilianți și mai aproape de valorile și de simbolurile naționale.
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Gătaia. Monografie
Preot dr. MARIUS FLORESCU
Doctor în Filologie, deși cu modestie, nu menționează acest lucru în semnătura de autor, alcătuitor a numeroase
volume, studii și articole în domeniul Teologiei, părintele paroh Valentin Bugariu, slujitor la parohia Birda, județul
Timiș ne-a oferit recent o nouă bucurie editorială:
Monografia Gătaiei. (Editura Sitech, Craiova, 2018,
438 pp.)
Lucrarea, monumentală prin numărul de pagini și
bogata bibliografie folosită, este inedită prin inițiativă
și conținut. Cunoșterea trecutului patriei noastre este o
condiție pentru a scruta cu demnitate viitorul și a-l trăi,
inclusiv pe măsura faptelor înaintașilor noștri. Cine nu
își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște
părinții, spunea odinioară marele istoric Nicolae Iorga.
Nu întâmplător lucrarea este închinată centenarului
Marii Uniri de la 1918, în anul Unității de neam și de
credință, denumit astfel de către Sfântul Sinod.
Reliefând conținutul volumului, vom arăta acum
alcătuirea pe capitole a acestuia.
Capitolul I tratează Așezarea geografică și condițiile
naturale, cu elemente de climă, relief, vegetație, faună
ș.a.
Capitolul II este dedicat istoriei orașului Gătaia și
localităților aparținătoare, din cele mai vechi timpuri
și până în perioada contemporană.
Al treilea capitol se referă la instituțiile publice ale
orașului: poliție, poștă, bancă etc.
Școala și activitatea culturală din zona Gătaiei sunt
temele capitolului IV.
Biserica este un capitol vast (al V-lea) din volum,
autorul ocupându-se de bisericile ortodoxe române
din Gătaia, Percosova, Sculea, Șemlacu Mare și Colonia
Gătaia. De menționat că părintele Valentin a fost mai
mulți ani preot paroh – cu rezultate care se văd – la parohia Colonia Gătaia. Bineînțeles că nu este uitată mănăstirea Săraca, monument emblematic pentru eparhia Timișoarei, fapt pentru care a și fost inclus în chiar stema și
sigiliul acesteia.
Detalii despre economie ne sunt oferite în capitolul VI, iar informații despre demografie, tradiții și interculturalitate
se găsesc în capitolul VII, care este și ultimul. Am remarcat aici mai multe elemente de grai bănățean, pe care le
știam din satul copilăriei mamei, care e bine că au fost consemnate pentru că tinerii nu le mai folosesc azi și astfel
se vor uita.
Câteva ilustrații ale unor locuri și evenimente mai importante întregesc atractivul volum.
Bibliografia cuprinde izvoare, volume, articole și resurse web privitoare la trecutul și prezentul acestei frumoase
localități bănățene.
Părintele Valentin Bugariu este unul dintre puținii preoți din eparhia Timișoarei cu autentice și variate preocupări
cărturărești, pentru care, cu prietenie, îl felicit și îi doresc să ne bucure și pe mai departe cu astfel de daruri livrești.
Volumul prezentat aici este ca o ladă de zestre, pe care cineva deschizându-o, va afla în ea o comoară de preț
cuprinzând patrimoniul localității Gătaia, veritabilă carte de vizită pentru oricine va păși vreodată prin aceste
binecuvântate locuri.
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CUVÂNT LA DUMINICA A VII-A DUPĂ PAȘTI
Preot dr. VALENTIN BUGARIU

Cu ajutorul lui Dumnezeu ne bucurăm de Înălțarea Mântuitorului la ceruri fiind întăriți de promisiunea venirii
Sfântului Duh: ,,Și iată, Eu trimit peste voi făgăduința Tatălui Meu; voi însă să ședeți în cetate, până ce vă veți îmbrăca
cu putere de sus”. (Luca 24, 49).
Iată deci, o Duminică deosebită în crugul sărbătorilor creștine, a VII-a Duminică după Paști, a Sfinților Părinți de
la Sinodul I Ecumenic de la Niceea. (325). Șapte este cheia Evangheliei după Ioan: șapte săptămâni, șapte minuni,
Hristos spune de șapte ori: „Eu sunt“31. Cu acest prilej îndoită de prăznuirea noastră de astăzi: ne amintim de
rugăciunea arhierească a Domnului Hristos, și îi pomenim pe Sfinții Părinți de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea.
Primul popas este alături de Mântuitorul. Pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne
introduce în atmosfera de rugăciune jertfelnică a Fiului lui Dumnezeu. Fragmentul citit astăzi vorbește de rugăciunea
Mântuitorului pentru Sine (v. 1-5), pentru apostoli, deci ucenici (v. 6-19) și pentru Biserică (v. 20-26). Parte din
rugăciunea pentru apostoli (v. 14-19) și cea pentru Biserică nu s-au citit acum dar ele întregesc în chip firesc mesajul
Mântuitorului. Această rugăciune este cuprinsă în cel de-al IV capitol al ,,Cuvântării de despărțire” adresată de Fiul
lui Dumnezeu apostolilor și celorlalți ucenici cu începere din cap. 14 până la cel de-al 17 al Evangheliei ioanice. Cu
această ocazie Iisus mărturisește care este calea către Tatăl, cine este vița cea adevărată, dezvăluie măreția poruncii
iubirii, promisiunea trimiterii Mângâietorului. Ea se numește arhierească deoarece este izvorâtă din slujirea arhierească
a Domnului Hristos. Prin aceasta se cuprinde lucrarea prin care a împăcat pe om cu Dumnezeu. Ea cuprinde toate
suferințele îndurate de El de la Întrupare până la moarte, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire32.
31 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, vol. III, P-Z, Editura Artemis, București, 1995, p. 292.
32 Isidor Todoran, Ioan Zăgrean, Teologia Dogmatică, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
București, 1991, p. 241.
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După un tâlcuitor al acestei Evanghelii, rugăciunea a fost spusă în casă, iar prin conținutul teologic a impresionat
adânc pe ascultători. Rugăciunea începe cu destinatarul căruia I se adrează: Dumnezeu care primește apelativul
de ,,Părinte”. Ochii Mântuitorului privesc locul sălășluirii lui Dumnezeu: cerul33.
Prima cerință a rugăciunii o constituie acordarea preamăririi de către Tatăl, Fiului: ,,Și Lui I s-a dat stăpânirea și
cinstea și împărăția; Lui vor sluji toate popoarele și triburile și limbile; iar stăpânirea Lui e veșnică, stăpânire care nu
se va trece, iar împărăția Lui nu va fi nimicită”. (Daniel 7, 14). Potrivit unui text paralel Fiului I s-a dat ,,toată puterea
în cer și pe pământ” (Matei 28, 18). Prin această preamărire se poate înțelege cererea ca opera de mântuire realizată
de Hristos Domnului să culmineze cu învierea celor morți, șederea de-a dreapta Tatălui și trimiterea Sfântului Duh,
adică a Mângâietorului.
Stăpânirea este dată Fiului care va da viața veșnică tuturor celor care îi urmează exemplul vieții. Cunoașterea
lui Dumnezeu este ,,rădăcina nemuririi” (Înț. Sol. 15, 3), iar cunoașterea lui Hristos este ,,neprețuitul preț”. (Filip. 3,
8). Din această cunoaștere a Creatorului și Mântuitorului nostru rezidă și iubirea a unora față de alții, porunca cea
nouă (I Ioan 3, 23), poruncă aflată la temelia filantropiei creștine.
Dumnezeu Cuvântul cel prezent din veșnicie. El primește de atunci calitățile unui Mântuitor: ,,…vrednic este El, Mielul
cel înjunghiat, să primească puterea și bogăția și înțelepciunea și tăria și cinstea și slava și binecuvântarea!” (Apoc. 5, 12).
Odată cu încredințarea în cuvântul ziditor al Fiului lui Dumnezeu vine și convertirea primilor evrei la religia
creștină. Prin apartenența la Sfânta Treime, Hristos Domnul își arată calitatea de Fiul născut al Tatălui din veșnicie.
Nicodim ,,cel cu bun chip” așa cum îl socotește Biserica este printre cei dintâi care recunoaște obârșia treimică a
lui Hristos: ,,Acesta a venit noaptea la Iisus și a zis: ‹‹Rabbi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător; fiindcă aceste
minuni pe care le faci Tu, nimeni nu le poate face dacă Dumnezeu nu este cu el››”. (Ioan 3, 2).
Rugăciunea Mântuitorului se rezumă la ,,cei care Mi i-ai dat” (Ioan 17, 9), această rugăciune nu se adresează
celor împietriți în răutate și nici celor care nu vor veni la Dânsul sub nici un chip34. Rugăciunea aceasta îmbracă
haina jerfei supreme de pe Crucea Golgotei așa cum a fost arătată de ,,evanghelistul” Vechiului Testament, profetul
Isaia (53, 7). Tâlcuind această rugăciune Sfântul Grigorie de Nanzianz afirmă: ,,El se roagă, dar ascultă rugăciuni;
El plânge dar șterge lacrimi; ca om întreabă unde e Lazăr, dar ca Dumnezeu îl învie; El e vândut ieftin, pe numai
treizeci de arginți, dar răscumpără lumea cu neprețuitul preț al sângelui Său; ca o oaie la-njunghiere Se aduce,
dar El e Păstorul lui Israel și al lumii; tăiat ca un miel, El e, prin excelență, Cuvântul; e ridicat și pironit pe Lemn, dar
prin Lemnul vieții ne readuce pe noi la starea cea dintâi; moare dar dă viață; moare dar prin moartea Lui nimicește
moartea; e îngropat dar Se ridică; se pogoară la iad, dar aduce sufletele deasupra; Se înalță la cer, dar iarăși va să
vină să judece vii și morții”35.
Rugăciunea se încheie cu două versete (v. 12-13) de îmbărbătare și întărire a celor care L-au urmat pe Mântuitorul. În cuprinsul ei, rugăciunea, sublinează ascultarea Fiului față de Dumnezeu Tatăl, o ascultare ,,până la moarte”,
deci la jertfa supremă. Doar prin moartea Sa se arată mărirea lui Dumnezeu. Acum are loc și alegerea ucenicilor din
lume, prin descoperirea lui Dumnezeu în persoana lui Iisus; misiunea lor în lume și unitatea în dragoste întemeiată
pe comuniunea lor cu Hristos și cu Dumnezeu36.
Rugăciunea rămâne de la Mântuitorul singur mijloc de dialog cu Dumnezeu, modul prin care îl mărim, îi
mulțumim și în cerem cele trebuincioase existenței noastre. Tot o rugăciune este realizată și de Sfinții Părinți de
la primul Sinod Ecumenic de la Niceea. Cu acest prilej, la convocarea împăratului Constantin cel Mare care între
problemele de administrație ale statului erau și chestiunile dogmatice se convoacă prinul Sinod. Prin această primă
mare erezie, cea ariană ,,haina Mântuitorului a fost ruptă”37, adică unitatea credinței a fost zdruncinată. Arie, preot
în Alexandria Egiptului a formulat o învățătură greștită prin care se propovăduia subordinaționismul, adică o nouă
concepție după care Fiul este prima creatură a Tatului, prin harul divin fiind doar fiu adoptiv al lui Dumnezeu38.
Combaterea acestei învățături greșite a fost făcută de cei 318 de Părinți prezenți la acest întâi sobor al Bisericii.
Între acești aminitim pe episcopii Alexandru al Alexandriei, Eustațiu al Antiohiei, Macarie al Ierusalimului, Eusebiu
al Nicomidiei, Eusebiu al Cezareii Palestinei, Marcel al Ancirei, Spiridon al Trimitundei, Nicolae al Mirelor Lichiei,
diaconul Atanasie, care a fost consacrat de istoria Bisericii cu calificativul ,,cel Mare”. Au fost prezenți și episcopi din
33 Iuliu Olariu, Evanghelia după Ioan explicată, Tipografia Diecezană, Caransebeș, 1897, p. 252. (Se ca prescurta în continuare
Evanghelia după Ioan…).
34 Iuliu Olariu, Evanghelia după Ioan…, p. 255.
35 Bartolomeu Valeriu Anania, Biblia sau Sfânta Scriptură, versiune diortosită de…, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2009,
p. 951.
36 Vasile Mihoc, Predici exegetice la Duminicile de peste an, Editura Teofania, Sibiu, 2001, p. 44.
37 Zosim Oancea, Popasuri omiletice la Duminici și sărbători, ediția a II-a, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2004, p. 209.
38 Ioan Rămureanu, Milan Șesan, Teodor Bodogae, Istoria Bisericească Universală, vol. I, Editura Institutului Biblic și de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1987, p. 327.
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afara hotarelor Imperiului: din Persia, Goția și Armenia. Biserica Scythiei Minor a fost reprezentată prin episcopul
Marcu al Tomisului39.
La această întrunire ecumenică, în sensul primordial al termenului, a fost combătută erezia lui Arie, a fost formulată în scris formula ortodoxă după care Fiul este egal și consubstanțial cu Tatăl, au fost adoptate și alte hotărâri
cum a fost: fixarea datei Paștilor în prima Dumininică de după luna plină după echinocțiul de primăvară, au fost
date 20 de canoane sau norme jurdice cu privire la disciplina din Biserică, sa.
Tot cu acest prilej a fost elaborată o rugăciune teologică a Bisericii denumită Simbolul de credință niceean,
în fapt primele șapte articole ale Simbolului de credință niceo-constantinopolitan care se rostește până astăzi în
cadrul Sfintei Liturghii. Această formulare doctrinară are ca fundament Sfânta Scriptură. În cultul primilor creștini
Scriptura era cartea fundamentală păstrată până astăzi, atât în rugăciunile personale, cât și cele colective din cadrul
cultului divin public. Cu prilejul sărbătorilor, a Duminicilor se citesc fragmente din Vechiul Testament, sub forma
psalmilor și paremiilor, din Noul Testament în chipul Apostolului și Evangheliei.
Un teolog român a identificat sursele biblice de inspirație ale Simbolului de credință: ,,atotțiitorul (în întreg Vechiul
Testament, apoi în II Cor. 6, 18; Apoc, 1, 8; 4, 8; 11, 17; 15, 3; 16, 4; 19, 3; 21, 23, etc.), ,,făcătorul cerului și al pământului”
(Fac. 1, 3), ,,văzutelor și nevăzutelor” (Col. 1, 16), ,,Domnul Iisus Hristos” (I Cor. 1, 3; 1, 9), ,,Fiul lui Dumnezeu” (Lc. 1, 36;
In. 1, 34), ,,unul născut” (In. 1, 14), mai nainte de toți vecii” (implicit Evrei 1, 2; In. 17, 8 și 17, 24), ,,lumină din lumină”
(implicit în In 8, 12 și I Tim. 6, 16), ,,Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat” (In. 6, 32; I Tes. 1, 9), ,,prin care toate
s-au făcut” (In. 1, 3), ,,pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire” (I Tim. 2, 14), ,,s-a pogorât din cer” (In. 6, 58),
,,șade de-a dreapta Tatălui” (F. A. 7, 56; Lc. 22, 69), ,,și iarăși va să vie să judece viii și morții” (Mt. 25, 31) 40.
Avem înfățișată astăzi rugăciunea arhierească a Mântuitorului Hristos, care a dat roade în misiunea Sfinților
Apostoli, în cugetarea Sfinților Părinți.
Avem un model de rugăciune care este jetfelnică, trece dincolo de neputința trupului pe care-l aduce ca jertfă
de ispășire pentru păcatele oamenilor.
Model de viețuire îl avem la Sfinții Părinți care au mărturisit jertfa izbăvitoare a Fiului lui Dumnezeu.
Sfânta Scriptură ne este cel mai bun îndrumar către Dumnezeu, cartea care conține învățătura mântuitoare sub
forma profețiilor vechitestamentare și a activității învățătorești a Mântuitorului. Din convorbirea cu Dumnezeu prin
rugăciune, din citirea Scripturii, și mărturisirea credinței se poate dezvolta fraternitatea creștină așa cum ne învață
Apostolul citit astăzi: ,,Pe toate vi le-am arătat, cum că astfel ostenindu-vă trebuie să-i ajutați pe cei slabi și să vă
aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua”. (Fapte 20, 35).
39 Valentin Bugariu, Ierarhie, teologie și viață creștină la Dunărea de Jos, în vol. Valentin Bugariu, Istorie și semn religios,
Editura Sitech, Craiova, 2014, p. 93.
40 Aurel Jivi, Valoarea ecumenică a Simbolului niceo-constantinopolitan, în vol. Aurel Jivi, Studii de istorie bisericească,
Editura Universității ,,Lucian Blaga”, Sibiu, 2001, p. 64.
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JURNAL DE SUFLET (IV)
CRISTIAN-ILIE BĂLEANU
Sufletul meu păstra o tainică dorinţă în timp ce eu îl lăsasem să mă aştepte. Unde aş fi putut crede că pot petrece
mai bine fără el?! Cu cei care îl astupaseră, de asemenea, sub cerul amneziei tinereţii. Zilnic însetam. Puţinele mele
rugi mă ruşinau în pâcla nopţii târzii când privirea mea mai întâlnea firmamentul. Grăbit, găseam repede scuze
pentru a-mi scurta rugăciunea. Uneori, sufletul meu mai şoptea stihuri din psalmi. Cine să-l audă dacă nu un
păcătos care, surprins din rătăcirile sale de clipele melancolice, începe să îţi redescopere frumuseţea dumnezeiască
admirând măiestria zidirii creaţiei Tale?! Atunci am gustat iarăşi din lumina ce mi-a redeschis ochii, murmurând
şi eu cu linişte în inimă: Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni. După mila Ta pomeneşte-mă Tu,
pentru bunătatea Ta, Doamne41 Iată-mă îngenuncheat! Pe punctul de a îmbrăţişa pământul, aleg să bat metanie.
Păşeam afară din deşert, ajuns uşor gârbovit, rostind în mintea mea cu bucurie: „Nu iubesc pe nimeni mai
mult decât pe Tine!“. Imne de laudă ţi-am compus în drumul meu spre casă şi orice frumuseţe lumească o
refuzam cu fermitate. Nu mă atrăgea nimic. Continuam să Te văd, aşa cum eşti, mai presus de toate şi să Te iubesc,
neinteresându-mă altceva. Eram răscolit de o mare fericire! Mă feream să nu mi se ivească vreo lacrimă pe care să
o vadă cineva şi astfel să pierd un strop din fericirea rugăciunii tainice la care mă încălzeam.
Ce clipe binecuvântate mi-ai dat, Doamne, mie risipitorului reîntors la Părintele său! În schimbul indolenţei
mele, Tu mi-ai arătat cea mai caldă şi sinceră îngăduinţă... Ştiu că mi-ai răspuns cu dumnezeiască grijă, prin scrierile
Arhimandritului Emilianos Simonoperitrul, la temerile mele privind o posibilă viitoare rătăcire: „Unde ai căzut tu, vin
și Eu. Unde ești rușinat tu, vin și Eu să fiu rușinat împreună cu tine. Numai și numai să simți că și în iad, în mijlocul
leilor, și în dureri, și în întristări sunt și Eu, Dumnezeul tău.“ Mila Ta să fie cu noi, Iubitorule de oameni!
Mă aflu încă în drum spre casă, spre casa ce mi-ai gătit-o în interiorul sufletului meu. Cad şi mă ridic de fiecare
dată având toată nădejdea în Tine. Aş străbate toţi munţii şi toate văile rostind în minte numele Tău. De nimic n-aş
fi strâmtorat! Ocean îmi este strigarea inimii mele, redeschisă întru Iubire... Oh, Doamne, nu iubesc pe nimeni mai
mult decât pe Tine!
*
Despre fericire
Fericiţi sunt cei ce au învăţat de la Tine să trăiască în prezent! Cei ce nu privesc trecutul şi viitorul decât ca pe
ceva relativ. Filosofic vorbind nici nu ar exista. Două concepte interpretabile de care trebuie să ţinem cont, dar nu
a le prefera în schimbul clipei prezentului. Momentul acesta nesemnificativ la prima vedere, dar atât de complex
şi vital, fiindcă omis sau perceput greşit ne destabilizează talerul echilibrat al balanţei interioare...
Sufletul pe care ni l-ai plăsmuit Tu cu atâta iubire şi măiestrie doar printr-o suflare! Căci ce sunt prezentul şi
trecutul dacă nu voia Ta? Mintea noastră aridă le umbreşte! Fiecare clipă este un cadou inestimabil dat nouă de
către Tine, de fapt! Dar ce fac eu cu acest cadou, Doamne?! Cu greu îmi dau seama de însemnătatea lui, iar, în rest,
împrăştii vina mea pe conjuncturi şi fraţi... Îţi întorc spatele, lăsându-Te cu mâinile întinse şi născocesc scuze când
baţi la uşa mea. Alteori rup candoarea ce învesmântează clipa, luându-Ţi-o din mâini de parcă mi-ar aparţine, apoi
o pierd odată cu mine. Nevrednicul rob... însă încrederea Ta în om e mai mare decât propria lui nădejde în sine. Mă
întăresc când gândesc asta, chiar şi în clipele în care tind să mă las estompat prin tenebre. Tu îmi dai atâtea şanse
de a mă întoarce la firesc şi a retrăi fericirea! Tu mă iubeşti! Tu ne iubeşti!
Acum mult timp, pe când intram în biserică cu oarecare reţineri, am auzit, în timpul unei predici, îndemnul
unui preot de a trezi cugetele enoriaşilor, făcându-ne să înţelegem legătura dintre amânare şi lenevie. Încorona
ca moment prielnic pentru toate, clipa prezentului.
Ştiam pe atunci că nimic nu este întâmplător şi am fost atent. Căutam calea Ta, dar încă nu Te aflasem, Hristoase,
Doamne, ca să îţi urmez! Am înţeles că fermitatea, curajul sunt fiicele credinţei creştine şi că aş putea să le dobândesc,
urmând să găsesc ceea ce căutam. Însă nu mai sufereau amânare.
Trebuia să îmi întind braţele către Tine. Acel acum rostit cu evlavie şi siguranţă, repetat, apoi, în diferite contexte
de către părintele cu drag amintit, a ordonat cugetele mele. Cu greu m-am mai zbătut printre desişuri ca să înţeleg
prezentul, apoi ca să-l trăiesc...
41 Biblia, Psalmul 24, 7-8
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Câţi sunt cei care îţi mulţumesc pentru fiecare bătaie a inimii ce ne-o oferi? Mulţi doresc să guste fiecare clipă,
însă, în căutarea dulceţii vremelnice, risipesc anii. Cerşesc clipe, apoi, se simt atinşi de răsuflarea morţii, săraci, lipsiţi
de tot ce au crezut că au dobândit în viaţă.
Patimile şi poftele ne îngustează mintea, dar a greşi e omenesc... Incomensurabila Ta iubire frânge-o şi o dăruieşte
fiecăruia dintre noi, robii Tăi, pentru a răsări mai frumos decât florile, în dragostea către Tine!
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Plecăciune
La crucea Ta Hristoase Sfinte,
Privesc cu ochii înlăcrimați de dor
Gândind la timpurile de dinainte,
Când domnea ca împărat Irod.
Parcă mi se așterne ca într-o icoană,
Acel suflet nevinovat și blând
Ce a încercat să ierte când putea să cearnă,
Tot ce-i bun și rău pe acest pământ.
Îți văd chipul tulburat și grav,
Brăzdat de lacrimi și o durere cruntă
	Și chiar dacă sufletul meu e bolnav,
Inima-mi se pleacă cu cutremur și sărută
Pământul udat de sânge si de acea sudoare
sfântă.
Vin și alții să se închine crucii cu credință,
Privind la ea cu jind și dor mereu
Căci crucea izvorăște aceeași năzuință,
În cei ce-L caută sincer pe Bunul Dumnezeu.
Preot CONSTANTIN MILIN

Rugă…
Doamne,
îndrept astăzi către Tine,
Rugăciunea mea umilă,
Doamne,
Mă despart total de mine
Și cu jind tind către milă.
Doamne,
Vechi în nou vreau să răzbat
Să mă simți că stau în tindă
Doamne,
Cu păcatul iar mă bat
Gânduri, patimi mă perindă.
Doamne,
Te implor, stai și auzi-mi
Suferința și durerea,
Doamne,
Azi pe mine să Te rezemi,
Să m-acoperi cu puterea.
Preot DAN DUMITRU GÂRJOABĂ
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Ștefan Martir
Primul martir creștin, ostaș al lui Iisus,
De Duh Sfânt luminat într-a cuvântului slujire,
Și-a dăruit viața, slăvind pe Cel de Sus,
Jertfindu-se, cucernic, în greaua-i pătimire.
El semne și minuni cu sârg a săvârșit,
Însuflețit statornic de Duhul cel Ceresc,
Dreptar al Domnului, evanghelist iubit,
N-a pregetat nicicând să-ndrepte ce-i lumesc.
Dar predicile lui stârniră grav furia
Dușmanilor credinței Treimii de-o Ființă.
Osânda morții crunte rostită fu-n mânia
Evreilor prigonitori, orbiți de necredință.
Sub ochi necruțători de martori furibunzi,
Sub ploaia pietrelor ucigătoare,
Ștefan vedea cerul deschis, cu ochii blânzi,
Cu-adâncă bucurie-înălțătoare.
Pe Fiul Sfânt la dreapta Tatălui zărea,
Prin mijlocirea sfântă a Duhului Dreptății,
Iar lui Iisus, fierbinte-n genunchi el se ruga
Să-i ierte ucigașii, fii cruzi ai Răutății.
Și astfel adormi martirul slujitor,
Al cărui nume scrisu-s-a în cer.
Prin jertfa lui de sânge dând pildă tuturor
Urmașilor chemați pe căi ce-n veci nu pier.
AURELIA TURCU
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Ajută-mă, Doamne,
m-ajută
Ajută-mă, Doamne, m-ajută
Când noaptea e firea pierdută,
O stea îmi trimite în cale,
Zăpezile milelor Tale,
Să aflu a lor strălucire
Afară și-n noaptea din fire,
În strai de omăt mă-nveșmântă
Și drumul mi-l binecuvântă,
Mai alb ca zăpada în fire
Să fiu într-a Ta strălucire
Şi-adâncului peșterii firii,
Cuvântule Sfânt al Iubirii,
Adu-i veșnicia luminii,
Mă scoate din noaptea ruinii
Să-Ți fiu catedrală în zare,
Cuprinde-mă-n sfânta-Ți ninsoare!
Preot COSTICĂ MOROIANU

Maică Preacurată
Maria
Maică Preacurată
În chipul tău lumina
E o sărbătoare cerească,
Din care naşte
Bucuria şi salvarea noastră.
Maică Preacurată Maria,
În gândurile noastre
Urcăm spre înalta ta
Iertare
Pe care va trebui
S-o cucerim
Prin trudă şi pocăinţă
PETRU JICHICI
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Atenţionare
Omule, făptură minunată
Şi de Dumnezeu creată
Indiferent unde trăieşti
Şi din ce religie eşti
Nu îţi înjosi chipul tău
Că-i după chipul lui Dumnezeu.
Caută să faci numai bine
Căci aşa ţi se cuvine
În cunoaştere progresezi
Şi multe lucruri inventezi
Spre folosul tău
Şi spre slava lui Dumnezeu.
Însă mai multe rele faci
Când morala o încalci
Pe care Dumnezeu a sădit-o în fiinţa ta
Şi tu te lepezi de ea
Prin aceasta de înjoseşti
Şi chipul lui Dumnezeu îl necinsteşti
Cu acestea îţi pricinuieşti
Nenorociri pământeşti
Care pot să-ţi fie
Şi suferinţă în veşnicie
Aşadar omule te-aş ruga
Să îţi îndrepţi viaţa ta
Până nu e prea târziu
Şi Dumnezeu se milostiveşte
Pocăinţa ţi-o primeşte
La fapta bună te sileşte
Ca să-ţi fie bucurie
Pe pământ şi-n veşnicie
Sfatul meu de-l vei asculta
Răsplată bună vei avea
Iar de vei continua aşa
De multe necazuri vei da
Şi-n această viaţă trecătoare
Dar şi-n cea viitoare
Fă, dar îndreptare
Spre a ta salvare
De la pieirea pământească
Şi de la fericirea cerească
Cele rele să le oprim
Fapte bune să săvârşim
Spre a lui Dumnezeu slăvire
Şi pentru a noastră fericire.
Protosinghel MIHAIL DUMA
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Gala de excelență a olimpicilor
din Județul Timiș

În ziua de 29 mai, în preajma Zilei Internaționale a Copilului, la Filarmonica Banatul din Timișoara, a avut loc
Maratonul inteligenței – premierea olimpicilor județului Timiș și a profesorilor acestora., ediția a II-a. La eveniment
a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, ce a înmânat
premiile I elevilor cu rezultate excepționale.
Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Timișoarei și Inspectoratul Școlar Județean Timiș, care au acordat
premii constând în sume de bani elevilor olimpici cu rezultate deosebite la olimpiadele naționale organizate de
Ministerul Educației Naționale în anul școlar 2017-2018, premiul I, II, III, și mențiune. Totodată, au fost premiați cu
sume de bani și profesorii, ce i-au pregătit pe elevii olimpici.
Au participat la această gala de excelență clerici, profesori, elevi, părinți ai acestora, precum și un numeros
public din Municipiul de pe Bega. Prin acest demers 134 de elevi olimpici au fost premiați cu suma de 168.150 lei,
care a fost asigurată de Consiliul Județean Timiș și Arhiepiscopia Timișoarei.
Prin acest eveniment se recunoaște și se apreciază performanțele elevilor și profesorilor timișeni în diferite domenii de învățământ, stimulându-se
creativitatea și pregătirea personală
în domenii de maximă importanță
pentru viitorul nostru și contribuie
direct sau indirect la dezvoltarea
învățământului timișean.
Festivitatea de premiere a fost
intercalată cu momente muzicalartistice susținute de elevi ai
Colegiului Național de Artă Ion
Vidu din Timișoara. Maratonul
inteligenței, ajuns la cea de-a
doua ediție, continuă o frumoasă
tradiție, veche de 12 ani, de când
Arhiepiscopia Timișoarei acordă
o atenție deosebită elevilor
competitivi și premiază excelența
în învățământ.
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Ședința de constituire a Adunării
eparhiale, la Timișoara

În conformitate cu prevederile statutare și cu hotărârea Sfântului Sinod, la Timișoara s-a desfășurat, pe 29 mai,
ședința de constituire a Adunării eparhiale, formată din membrii clerici și mireni, sub președinția Înaltpreasfințitului
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.
După sfânta rugăciune din biserica „Învierea Domnului“, din incinta Centrului eparhial, oficiată de Preasfințitul
Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, membrii aleși ai Adunării eparhiale, preoți
și mireni, deopotrivă, au pornit pe o cale duhovnicească, pentru a se implica în activitățile bisericești, culturale,
filantropice și patrimoniale ale Arhiepiscopiei Timișoarei în sesiunea 2018-2022.
„Cu multă bucurie, am constatat că în Arhiepiscopia Timișoarei, au fost aleși, preoți și mireni vrednici, preoți
ce s-au remarcat în activitatea pastorală, ca și ctitori de biserici, preoți care au în construcție biserici, sau care au
în lucrare ansambluri picturale, preoți care organizează activități culturale, tabere pentru copii, care patronează
așezăminte filantropice. De asemenea, în rândul mirenilor sunt credincioși foarte buni; avem în Adunarea eparhială profesori universitari, și în același timp, buni credincioși ai Bisericii, profesori de la Universitatea de Vest din
Timișoara, de la Universitatea de Medicină și Farmacie, cercetători în domeniul istoriei; au fost aleși întreprinzători
privați, care s-au remarcat de-a lungul anilor, prin sprijinul deosebit, pe care l-au acordat la ridicarea unor biserici
și case parohiale, biserici mănăstirești, cum este biserica Mănăstirii de la Dobrești. Avem, așadar, nădejdea, că în
cei patru ani ce urmează, de acum înainte, membrii aleși ai Adunării eparhiale, preoți și mireni, deopotrivă, vor fi
de mare folos activităților noastre bisericești“ a spus pr. Ionel Popescu, vicar eparhial.
În cadrul ședinței de constituire a Adunării eparhiale, au fost desemnați, de asemenea, membrii Consiliului
eparhial, cei trei reprezentanți ai Arhiepiscopiei Timișoarei în Adunarea Națională Bisericească, în persoana Pr.
Conf. Univ. Dr. Constantin Jinga, de la Facultatea de Teologie din Timișoara, economist dr. Titu Bojin și a Prof. Univ.
Dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara.
În conformitate cu regulamentele bisericești și cu Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe
Române, au fost desemnați și membrii Consistoriului eparhial, atât titulari, cât și supleanți, precum și membrii
Consistoriului monahal.
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Prima conferință preoțească din acest
an, la Mănăstirea Timișeni
Miercuri, 30 mai, la Mănăstirea Timișeni-Șag din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei a avut loc prima conferință
preoțească din acest an, dedicată Centenarului Marii Uniri, la care au participat preoții din Protopopiatele Timișoara
I și II, Deta și Sânnicolau Mare.
Lucrările conferinței au debutat în biserica cu hramul Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, unde un sobor de
preoți au săvârșit Acatistul Mântuitotului nostru Iisus Hristos.
A urmat conferința susținută de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului,
care a vorbit despre contextul internațional istoric și social, premergător Marii Uniri de la 1918, precum și despre
contribuţia Bisericii la promovarea conştiinţei naţionale a poporului român şi la făurirea statului român unitar
modern.
De asemenea, Arhim. Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din eparhie a rostit o scurtă rugăciune de pomenire,
pentru toți eroii, luptătorii și făuritorii Marii Uniri, care prin jerfa lor au creat România de astăzi. Cu acest prilej Marius
Covaci, preot slujitor la catedrala mitropolitană din Timișoara a citit o scrisoare găsită în ranița unui soldat ucis în
Carpații de curbură, pe Muntele Sorica și care exprima cu emoție dorința românilor pentru înfăptuirea Marii Uniri.
În după-amiaza aceleiași zile, conferința preoțească s-a desfășurat și în Protopopiatele Lugoj și Făget, unde, de
asemenea, Părintele Mitropolit Ioan a participat.
Anul 2018 a fost declarat în Patriarhia Română Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ
al făuritorilor Marii Uniri din 1918, iar conferințele preoțești din Mitropolia Banatului se subscriu acestei teme,
pentru aprofundarea și înțelegerea corectă a contextului istoric al realizării unirii românilor.
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Cursul festiv al primei generații de elevi
de clasa a VIII-a de la Școala Gimnazială
„Sfântul Antim Ivireanul”

La Școala Gimnazială Sfântul Antim Ivireanul din Timișoara a avut loc joi, 31 mai, cursul festiv al primei generații de
clasa a VIII-a a acestei instituții ortodoxe de învățământ. Alături de copii, la eveniment, au fost prezenți Preasfințitul
Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, preoți consilieri de la Centrul Eparhial, prof.
Daniela Buzatu, inspector la disciplina Religie – ISJ Timiș, dascăli, părinți, colegi ai absolvenților și personalul școlii.
Mesajul elevilor a cuprins un buchet de gânduri frumoase și mulțumiri ce au evidențiat dragostea și pasiunea
profesorilor de la această unitate de învățământ. „Cu toții știm ce a însemnat acest timp petrecut împreună:
învățătură, prietenie și, pe alocuri, umor. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ca am putut învața într-o școală în care
am mers la biserică, ne-am spovedit și împărtășit, am postit și ne-am rugat. La final de clasa a VIII-a îmi amintesc
toate clipele minunate petrecute împreună”, a spus un absolvent.
Doamna director prof. Adela Panait le-a transmis absolvenților următorul mesaj: „Vă doresc să învățați în fiecare
clipă tot ce vă dă viața, să aveți încredere, să porniți cu rugăciune și să învățați permanent, să înțelegeți că tot
ce învățați vine de la Dumnezeu și
într-un fel vă este dat vouă, și astfel
nu poate să fie decât foarte frumos,
cel mai bine pentru voi și desăvârșit!
Să încercați să continuați tot ce ați
învățat de la noi, chiar dacă a fost
puțin și a fost un sâmbure, și să
înțelegeți că fiecare dascăl care trece
prin viața voastră pune o sămânță
care, la un moment dat, va încolți,
udați-o din suflet”!
Școala Sfântul Antim Ivireanul
ca școală a Bisericii Ortodoxe are
misiunea să crească generații viitoare
de tineri cu o educație temeinică,
fundamentată pe valori creștin
ortodoxe, puternici și dornici să
înfăptuiască binele în propria familie,
la locul de muncă și în comunitate.
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Seminar dedicat persoanelor cu
scleroză multiplă, la Timișoara
Fundația Filantropia Timișoara, în colaborare cu Asociația de Scleroză Multiplă din România, a organizat luni, 21
mai, în Sala Festivă a Parohiei Timișoara-Iosefin, un seminar dedicat pacienților cu scleroză multiplă. Manifestarea
a avut drept scop realizarea unui serii de evenimente recreativ-itinerante, de tip ștafetă ciclistă, ce vor fi organizate
în 11 localități din România și București, cu participarea voluntarilor, copii, tineri, a persoanelor afectate de scleroză
multiplă și a familiilor acestora, cu prilejul Zilei Mondiale a sclerozei multiple, 30 mai, într-un demers comunitar de
încurajare a persoanelor afectate de această maladie.
Tot în cadrul evenimentului, zeci de mesaje de încurajare au fost scrise pe flori confecționate din hârtie și adresate
persoanelor afectate de scleroza multiplă. Aceste mesaje au fost culese de trei voluntari bicicliști din Alba-Iulia și
Oradea, care au pornit din Timișoara într-o ștafetă ciclistă națională, dedicată cauzei SM (scleroză multiplă), legând
11 comunități locale din toată România, cu scopul de a sprijini persoanele afectate de această maladie.
Pornită de la Timișoara în data de 21 mai 2018, în sunetul clopoțeilor de bicicletă, ștafeta mesajelor de încurajare
va poposi la Oradea, Bistrița, Reghin, Iași, Galați, Sf. Gheorghe, Brașov, București, Craiova și apoi înapoi la Alba-Iulia.
Toate mesajele scrise pe flori de hârtie, culese la fiecare popas, vor fi expuse în cadrul unui eveniment realizat la
Parlamentul României, în data de 30 mai, dedicat comunității persoanelor de SM din România, mesaje ce vor fi
mai apoi diseminate prin intermediul rețelelor de socializare.
Voluntarii ștafetei, au oferit la fiecare oprire mici seminarii de kinetoterapie, psihoterapie și informare socială,
alături de specialiști din localitatea vizitată. În comunitățile în care ștafeta poposește va colecta informatii despre
nevoile persoanelor cu scleroză multiplă, cu propunerile legislative pentru cresterea calitații vieții lor.
Seminarul, pe lângă faptul că este realizat ca un eveniment de informare și educație non-formală, adresat
persoanelor cu scleroză multiplă, este organizat atât în vederea facilitării creșterii calității vieții pacienților prin
îmbunătățirea cunoștințelor acestora privind managementul bolii, cât și pentru cunoașterea unor exemple motivante de viață cu scleroză multiplă. Nu în ultimul rând, evenimentul are ca scop încurajarea persoanelor afectate
de această maladie neurologică autoimună, care sunt adesea confruntați cu stigmatizarea dată fie de rezonanța
numelui bolii, fie de situațiile de viață dificile cu care se confruntă unele din aceste persoane după diagnosticare.
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ACTUALITATEA BISERICEASCĂ
Simpozion internațional la mănăstirea Timișeni

În contextul Anului omagial al unității de credință și de neam și al Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din
1918, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, a organizat marţi, 8 mai, la Mănăstirea Timișeni – Șag, Simpozionul Internaţional de Teologie
cu tema: „ Credință și neam: Duhovnicie și duhovnici în Ortodoxia românească”.
Manifestarea științifică a debutat în biserica istorică a Mănăstirii Timișeni cu hramul „Tăierea capului Sfântului
Ioan Botezătorul”, prin oficierea Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos de către părintele Rafael Povîrnaru de la
Departamentul de Teologie din Timișoara. După momentul de rugăciune, lucrările Simpozionului Internațional de
Teologie au fost deschise, în mod oficial, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului, printr-un cuvânt de deschidere, în care a vorbit despre sublimitatea actului unirii de la Alba Iulia din
1918, ce constituie o pagină de istorie a neamului românesc. În acest sens, Părintele Mitropolit Ioan a subliniat
importanța culturii și credinței în păstrarea unității naționale: „Cultura și credința au fost străjerii neamului nostru
românesc. Cultura și spiritualitatea românească au fost mai înalte decât Carpații. De acolo s-au revărsat de o parte
și de alta, menținând unitatea neamului nostru. Prin urmare, apărarea și întregirea neamului românesc nu s-a făcut
doar cu arma, ci s-a făcut, întâi de toate, prin cultură și credință”.
A urmat, apoi, cuvântul prof. dr. Petros Vassiliadis, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic, care
a salutat inițiativa profesorilor de la catedra de teologie ortodoxă de a organiza un simpozion dedicat clericilor
ortodocși români care, prin contribuția lor, au conturat specificul românesc al Ortodoxiei. În continuare, distinsul
profesor a susținut referatul „The Orthodox Understanding of Mission after the Holy and Great Council”, în cadrul
căruia a evidențiat câteva aspecte abordate de participanții de la Sfântul și Marele Sinod din insula Creta, referitoare
la misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană.
Simpozionul se bucură de participarea a numeroase cadre didactice de la opt Facultăţi de Teologie Ortodoxă din
cuprinsul Patriarhiei Române, dar și a mai multor cercetători, doctori și doctoranzi în domeniul teologiei ortodoxe.
Prima parte a simpozionului a fost moderată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan. În cadrul acesteia
au susținut prelegeri: Pr. Conf. Dr. Picu Ocoleanu (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova;Pr. Prof. Dr. Aurel
Pavel (Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Andrei Șaguna” din Sibiu), cu tema: „Părintele Teofil Părăian – duhovnicul
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de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus”; Arhim. Pr. Lect. Dr. Benedict Vesa (Facultatea de Teologie Ortodoxă din ClujNapoca), cu referatul „Părintele Rafail Noica și lucrarea paternității duhovnicești în vremurile actuale”.
Scopul major al simpozionului constă în explorarea specificului românesc al Ortodoxiei, așa cum s-a conturat
acesta de-a lungul istoriei noastre bimilenare. În acest sens, s-a reliefat faptul că relația dintre credința ortodoxă
și tradițiile populare ale neamului românesc și-a pus amprenta, în mod pregnant, asupra specificului național al
spiritualității românești.
Lucrările Simpozionului Internaţional de Teologie cu tema: „Credință și neam: Duhovnicie și duhovnici în Ortodoxia românească” de la Mănăstirea Timișeni-Șag au continuat în după-amiaza zilei cu a doua secțiune de referate,
dedicate clericilor ortodocși români care, prin activitatea lor pastoral-misionară, au contribuit la păstrarea unității
de credință și neam.

Sărbătoare a familiei creștine la Jimbolia

Zi de aleasă sărbătoare a constituit
Duminica a VI-a după
Sfintele Paști, 13 mai,
pentru comunitatea
parohială din Jimbolia, întrucât în mijlocul
enoriașilor a fost prezent Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, precum
și membrele Societății
Femeilor Creștin Ortodoxe din Timișoara.
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost
oficiată de părintele
Ionel Popescu, vicar
eparhial, împreună cu
părintele
protopop
Ioan Bude, Protopopi-

atul Timișoara I, părintele paroh Petru Alexa și ceilalți preoți slujitori ai parohiei.
În cuvântul de învățătură, rostit după sinaxa euharistică, Chiriarhul eparhiei a vorbit despre minunea vindecării
orbului din naștere săvârșită de Hristos, subliniind că „tânărul din Evanghelie, chiar dacă s-a născut orb, n-a fost
un blestem pentru părinții lui, ci a fost o binecuvântare, întrucât în el s-au arătat lucrările lui Dumnezeu”. Totodată,
Părintele Mitropolit Ioan a actualizat mesajul evanghelic și pentru omul contemporan, a cărui vedere duhovnicească
este pusă, adeseori, sub semnul întrebării în tumultul vieții cotidiene.
Fiind în preajma zilei de 15 mai, când este sărbătorită Ziua Internațională a Familiei, Societatea Femeilor Creștin
Ortodoxe din Timișoara a marcat această duminică închinată familiei, printr-un program de cântece religioase și
patriotice, menit să reliefeze importanța unui apostolat al familiei creștine într-o societate tot mai secularizată și
autarhică, care, pe lângă faptul că tinde să exileze familia în sfera privată, tratând membrii acesteia separat și într-o
perspectivă asistențială, se confruntă și cu diverse și multiple crize morale.

Înălțarea Domnului și Ziua eroilor la Timișoara

De praznicul Înălțării Domnului, 17 mai, la Catedrala mitropolitană din Timișoara, Sfânta Liturghie a fost oficiată
de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența miilor
de credincioși timișoreni și a cadrelor militare din Detașamentul de onoare. După otpustul Dumnezeieștii Liturghii,
Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Slujba Parastasului pentru toți eroii și martirii neamului căzuți, de-a lungul vremii, pe
câmpurile de luptă pentru libertatea şi demnitatea poporului român şi pentru apărarea credinţei strămoşeşti. La
finalul slujbei, Chiriarhul a vorbit despre semnificația teologică a praznicului Înălțării Domnului, precum și despre
importanța cinstirii eroilor neamului.
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În continuare, soborul
slujitor, împreună cu toți
credincioșii prezenți, s-au
deplasat la Monumentul
Crucificării din fața
Catedralei mitropolitane,
unde a avut loc, în
prezența oficialităților și
a numeroșilor timișoreni,
slujba de pomenire
pentru eroii căzuți la
datorie pe pământ
strămoșesc sau departe
de țară. La finalul slujbei
au avut loc ceremonii
militare și depuneri
de coronae din partea
Mitropoliei Banatului și
a autorităților locale și
județene. Ceremonia s-a
încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare.
Tot în această zi, la Monumentul Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 de la Cimitirul eroilor din Calea Lipovei,
precum şi la mai multe monumente închinate eroilor din oraş: Monumentul Eroilor sublocotenent (post mortem)
Ioan Groșaru și sublocotenent (post mortem) Ioan Lucian Leușten, din incinta cazarmei Batalionului 32 Infanterie
„Mircea”, Monumentul Eroilor români din primul şi al II- lea Război Mondial, la Monumentele eroilor sovietici, sârbi,
germani şi francezi, au avut loc slujbe de pomenire, urmate de ceremonii militare și depuneri de coroane și jerbe.

Curs festiv pentru absolvenții Facultății de Teologie din Timișoara

La Centrul eparhial din
Timișoara, a avut loc cursul
festiv al celei de-a XXI-a
promoții
a
studenților
teologi de la Facultatea de
Litere, Istorie și Teologie
din cadrul Universităţii de
Vest. Festivitatea a debutat,
în Paraclisul mitropolitan
„Învierea Domnului” din incinta
reședinței mitropolitane, cu
Sfânta Liturghie, oficiată de
un sobor de preoți, profesori
ai facultății, în prezența

numeroșilor studenți teologi și ai apropiaților acestora.
Deschiderea propriu-zisă a cursului a avut loc în sala de festivităţi a Mitropoliei Banatului, în prezența
Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a profesorilor de la Catedra de Teologie, a reprezentanților
Universității de Vest, a absolvenților și a rudelor acestora.
În cadrul festivității, conf. dr. Remus Feraru, tutorele de an al studenților, a susținut cursul festiv, intitulat„Concepția
despre educație a Sfântului Ioan Gură de Aur”. Totodată, un reprezentant al studenților de la specializarea Teologie Pastorală, a adresat un cuvânt de mulțumire ierarhilor Arhiepiscopiei Timișoarei, precum și tuturor cadrelor
universitare ce le-au călăuzit pașii în cei patru ani de studiu în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie. La
final, Părintele Mitropolit Ioan a adresat studenților teologi o alocuțiune în cadrul căreia a evidențiat sublimitatea
misiunii la care sunt chemați acești tineri teologi în propovăduirea Evangheliei lui Hristos.
În anul centenarului Marii Uniri de la Alba Iulia din 1918, învățământul teologic timișorean sărbătorește un sfert
de veac de existență.
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Praznicul Rusaliilor la Timișoara

De praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, 27 mai, numeroși credincioși timișoreni au participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului
în catedrala mitropolitană
din Timișoara.
În
cadrul
Sfintei
Liturghii, Înaltpreasfinția
Sa a hirotonit în treapta
de diacon pe dr. în
Teologie Răzvan Emanuel
Fibișan, redactor al Ziarului
Lumina – Ediția de Banat
și corespondent Trinitas
TV, pe seama catedralei
mitropolitane.
Un
moment
duhovnicesc în cadrul
slujbei a fost și buchetul
de
pricesne
oferit
credincioșilor de Corul
„Sound“, invitat special
al
Festivalului
coral
internațional de muzică modernă și contemporană, Vox Mundi, desfășurat în perioada 24-27 mai la Timișoara.
De asemenea, cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Mitropolit Ioan, care a evidențiat semnificația
praznicului Cinzecimii în contextul Triadologiei creștin-ortodoxe.
La ieşirea din sfântul locaş, credincioşii prezenţi au luat la casele lor, ca binecuvântare, ramuri verzi de tei, ca
simbol atât al limbilor de foc, cât și al darurilor Sfântului Duh, ce se revarsă continuu în multe chipuri în Biserică,
prin sfintele slujbe.

Înaltpreasfințitul Mitropolit Ioan în parohia Voiteg

Duminică, 20 mai în a VII-a Duminică
după Paști a fost oficiată Sfânta
Liturghie în biserica cu hramul ,,Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe” din parohia
Voiteg, protopopiatul Deta. Cu acest
prilej au slujit la invitația P. C. Părinte
Dragan Giorgiev, parohul locului, P.
On. Părinte Ioan Prisăcean, protopopul
Detei.
La Sfânta Liturghie a asistat
Înaltpreasfințitul Mitropolit Ioan însoțit
de P. On. Arhid. Timotei Anișorac, consilier eparhial. Cuvântul de învățătură a
fost susținut de Întâistătorul Mitropoliei
Banatului care a vorbit celor prezenți
despre Rugăciunea lui Iisus cu accent
pe versetul 20 din capitolul XVII-lea al
Evangheliei de la Ioan: ,,Şi Mă rog nu
numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor
crede în Mine prin cuvântul lor”. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corala ,,Sfântul Gheorghe” a parohiei.
După otpustul Sfintei Liturghiei Înatpreasfințitul Ioan a săvârșit o slujbă de binecuvântare a crucii care va străjui
turnul clopotniță al bisericii parohiale. În ultima vreme, cu osteneala părintelui paroh, a Consiliului Parohial și al
întregii comunități s-au efectuat lucrări capitale la învelitoarea lemnoasă și metalică a turnului. S-a refăcut din nou
structura lemnoasă a cupolei care a fost îmbrăcată în tablă de oțel.
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Festivalul internațional Vox Mundi la Timișoara

În perioada 24-27
mai 2018, Timișoara
a devenit capitala
internațională a muzicii
corale moderne și
contemporane pentru
copii și tineret. Timp
de trei zile, în cadrul
Festivalului
coral
internațional
„Vox
Mundi”, în capitala
Banatului, au răsunat
glasurile sutelor de
copii, care, pe plan
local, au promovat,
printre tinerii iubitori
de muzică, cântul coral
de calitate, iar pe plan
internațional, Timișoara
și valorile ei culturale
incontestabile.
Festivitatea de încheiere a Festivalului coral internațional „Vox Mundi” a fost marcată, la Teatrul Național „Mihai
Eminescu”, unde s-a desfășurat Gala Vox Mundi, în cadrul căreia a avut loc un spectacol-concert al tuturor corurilor
invitate.
Și-au prezentat repertoriul „Corul de fete al CNA „Ion Vidu”, „Ocarina Children Choir”, Finlanda, „Skowronki Choir”,
Polonia, precum și invitații speciali ai festivalulului, corurile „Sound” și „Madrigal”. Cei prezenți, s-au putut bucura
și de Zoli TOTH project („For the beauty of the Earth”, de John Rutter, iar la final toate corurile au urcat pe scenă
intonând imnul festivalului Cantus Mundi. Gala Vox Mundi a cuprins și decernarea premiilor Uniunii Compozitorilor
și Muzicologilor din România la concursul de creație corală.
Vox Mundi s-a încheiat la Timișoara prin participarea Corului „Sound” la Sfânta Liturghie arhierească oficată
de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, de praznicul Rusaliilor, unde
aceștia, dirijați de prof. Voicu Popescu, au cântat pricesne și imne creștine.
Festivalul coral internațional de muzică modernă și contemporană pentru copii și tineret Vox Mundi a fost
organizat de Arhiepiscopia Timișoarei și de Asociația Culturală Kratima, cu sprijinul Primăriei Timişoarei.

Activități din cuprinsul Protopopiatului Timișoara I
Parohia Sânandrei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului
Părinte Ioan, Arhiepiscopului Timișoarei și
Mitropolitul Banatului , în curtea parohiei
Sânandrei s-a început construcția unei
căsuțe din bușteni ( 7 m/ 9 m) pentru
copiii care participă la slujbele Bisericii.
De
asemenea,
s-a
montat
catapeteasma sculptată în lemn de stejar
, înfrumusețată cu icoane pictate în ulei
la Mănăstirea Tudor Vladimiresti –Galaţi,
adăugându-se totodată 3 policandre
noi în sfânta biserică. S-a continuat
amenajarea parcului din curtea bisericii,
plantându-se pomi ornamentali și diverse
flori anuale și perene, pregătindu-se
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totodată un loc de joacă pentru copii în curtea bisericii (căsuțe, balansoare, tobogane, căluți, măsuțe, scăunele,
jucării etc ) , toate aceste cheltuieli fiind acoperite din fonduri proprii .
În Joia Sfintelor Pătimiri s-a organizat concursul ,,Răsună toaca în satul meu” (prima ediție) de copiii din
parohie , acordându-se premii și mențiuni ( premiul 1/ 200 de lei , premiul 2/ 150 de lei , premiul 3/ 100 de lei și
mențiune 50 de lei ) .
Parohia Sânandrei ajută frecvent prin danii poporul nevoiaș, ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru
medicamente, etc . De asemenea, cu ocazia Sărbătorilor Pascale au fost oferite un număr de 35 de cadouri ,
constând în dulciuri , îmbrăcăminte , alimente pentru copiii din sat . În lunile geroase un număr de 8 familii au
fost sprijinite cu ajutor constând din lemne (preot paroh Alecu Radu –Hariton).

Parohia Becicherecu Mic

Anul acesta, în data de
20 ianuarie, s-au împlinit
200 de ani de la moartea
marelui cărturar, dascăl și
preot Dimitrie Țichindeal. Cu
acest prilej, Parohia Ortodoxă
Română
Becicherecu
Mic,
Școala
”Dimitrie
Țichindeal” din localitate și
Primăria Becicherecu Mic
au organizat împreună un
amplu eveniment în memoria
marii personalități Dimitrie
Țichindeal și cu ocazia
Centenarului Marii Uniri din
anul 1918.
Evenimentul a debutat, cu un parastas de pomenire pentru marele cărturar, ce a fost oficiat de un sobor de
preoți între care amintim pe: părintele pensionar Ilie Dumitru, părintele profesor Dorin Savescu, părintele Milan
Miocovici și preotul paroh Ioan Jurji. Dintre personalitățile importante invitate, ce au binevoit și au putut, să se alăture acestui eveniment amintim pe: domnul Președinte al Consiliului Județean Călin Dobra, Inspectorul de Religie
- doamna profesoară Daniela Buzatu, domnul profesor al ,,Preparandiei” din Arad - Doru Bogdan, domnul Primar al
localitații Becicherecu Mic - Rusu Raimond Ovidiu, domnul Vice primar Adrian Gherasim, doamna Director a Școlii
”Dimitrie Țichindeal” - Cian Delia, doamnele profesoare Alina Vladu și Laura Szabo, împreună cu mulți alți invitați.
După slujba parastasului, personalitățile amintite au depus coroane de flori la Crucea din Cimitirul Ortodox din
localitate și la noua statuie din curtea școlii ”Dimitrie Țichindeal”, după care s-a mers la vechea școală, actuala bibliotecă și muzeu din Becicherecu Mic pentru a participa la programul cultural organizat în cinstea marelui Dimitrie
Țichindeal și Centenarului Marii Uniri de la Alba Iulia, ce a fost organizat de cele trei importante instituții ale țării,
respectiv Școala, Biserica și Primăria. Aici, s-a desfășurat un frumos program artistic și cultural organizat de cele
trei Instituții, s-a pus în scenă de către copiii clasei a doua, una din fabulele lui Țichindeal - Ursul şi Țiganul, s-au
recitat poezii patriotice în grai bănățean, au avut loc dansuri populare, la care s-au alăturat și două artiste invitate
de la ”Filarmonica Banatul” din Timișoara, respectiv Teglaș Marta și Mihaela Faur ce au cântat și încântat audiența
cu renumite cântece între care amintim ”Balada” lui Ciprian Porumbescu, ”Ave Maria” și multe cântece de cameră,
aducând armonia, pacea și buna înțelegere în sufletele auditorilor.
Impresiile invitaților au fost pe măsura evenimentului, încât unii localnici au mărturisit că nu au văzut o
asemenea atmosferă de pace și înțelegere de mult timp. În ton cu atmosfera, domnul Președinte al Consiliului
Județean, Călin Dobra spunea: ”....Cred că merită toate felicitările mele Primăria, Consiliul Local, Școala, dar și
Biserica Ortodoxă Română și cei care păstoresc acum pe acești credincioși care au dat suflet acestui eveniment....,
Iar astăzi dumneavoastră în Județul Timiș, dați startul a ceea ce înseamnă Centenarul Marii Uniri. Cred că acest
lucru și acest fapt ar trebui să ne călăuzească pentru ca Bunul Dumnezeu să ne dea gândul cel bun în ceea ce
înseamnă unitatea neamului românesc...”. Acest eveniment comemorativ a încercat și a reușit să unească din nou
pe toți românii și pe toate celelalte naționalități din Banat și să confirme încă odată că românii fac parte dintr-un
neam pașnic și credincios, care-și cinstește credința și pe cei aleși ai săi din neam în neam și rămân pe mai departe
... mândri că sunt români... (preot paroh Ioan Jurji).
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Parohia Crai-Nou

În această perioadă a anului, a fost ajutată o familie nevoiașă din filia Rudna cu alimente și îmbrăcăminte. În
domeniul construcțiilor, s-au pus uși de termopan la casa parohială.

Alegeri pentru Adunarea Eparhială în protopopiatul Deta

Joi, 26 aprile s-au
desfășurat alegerile pentru
Adunarea Eparhială a
Arhiepiscopiei Timișoarei
pentru mandatul 20182022. Cu acest prilej
a fost oficiat Acatistul
Mântuitorului Iisus Hristos
de un sobor format din P.
On. Păr. Ioan Prisăcean
protopopul Detei și P. C.
Părinți Virgil Roșu de la
parohia Pădureni și Ioan
Sălvan de la parohia Folea.
După otpustul slujbei
religioase au debutat
alegerile pentru colegiul
clerical.
Delegatul
Centrului Eparhial pentru
aceste alegeri a fost P. C. Părinte Ciprian Boșca de la parohia Banloc. Au fost aleși pentru completarea biroului
electoral: P. C. Părinte Valentin Bugariu, secretar de ședință și P. C. Părinți Florin Groza (parohia Jebel) și Daniel Rusan
(parohia Livezile), membrii verificatori.
La finalul alegerilor clericale au fost desfășurate alegerile pentru mireni, prin același delegat eparhial, care a
format un nou birou electoral.
Au fost aleși pentru patru ani în Adunarea Eparhială: P. C. Părinte Gheorghe Florea de la parohia Ghilad,
muzeograful Ioan Traia și Ioan Miron.

Olimpiada de Religie, faza națională

La praznicul Izvorului Tămăduirii s-a desfășurat la Colegiul Național ,,Costache Negruzzi” din Iași faza națională
a Olimpiadei de Religie. Organizatorii, Inspectoratul Școlar Județean Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei au
oferit paticipanților și însoțitorilor patru zile în care alături de Olimpiada propriu-zisă desfășurată în 13 aprilie, s-au
oferit oaspeților activități religios-educative: participarea la Sfânta Liturghie, pelerinaje la câteva biserici: Sf. Nicolae
Domnesc, Sf. Trei Ierarhi, Catedrala Mitropolitană ş.a.. Au fost vizitate și Palatul Culturii și Muzeul Mitropoliei.
La aceast concurs național de verificare a cunoștințelor religioase au participat 253 de elevi de la cultul ortodox
din cele două cicluri școlare: gimnazial și liceal la care s-au adăugat însoțitorii fiecărui grup.
După desfășurarea probei scrise elevii, au obținut premii și mențiuni, precum şi premii speciale. La acest nivel
au obținut Premiul I:
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Clasa
cls. a VII-a

Participant
Ilinescu Diana

cls. a VIII-a

Olteanu Adela

cls. a IX-a

Stancu Maria

cls. a X-a

Croitoru Luminița

Școala
Școala
Gimnazială
,,Anton Pann”, RâmnicuVâlcea
Școala Gimnazială Nr.
6. Timișoara
Colegiul
Național
,,Barbu Știrbei”, Călărași
Colegiul
Național
,,Cuza Vodă”, Huși

Nota
10
10
10
10
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cls. a XI-a

Huțuleac Georgiana

cls. a XII-a

Toloargă Ioana

Colegiul
Național
,,Gheorghe
Roșca
Codreanu”, Bârlad
Colegiul
Național
,,Spiru Haret”, Târgu-Jiu

10
10

Șase elevi au reprezentat Inspectoratul Județean Timiș/ Arhiepiscopia Timișoarei. Aceștia au obținut rezultate
bune și foarte bune: un câștigător al Olimpiadei la clasa a VIII-a şi două mențiuni la clasele a IX-a și a XII-a.

Clasa
cls. a VII-a
cls. a IX-a

Participant
Craiu Anca
Vultur Andreea

cls. a X-a

Szivery Serena

cls. a XI-a
cls. a XII-a

Gabor Roberta
Dragomir Oana

Școala
Liceul Teoretic Recaș
Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil”, Timișoara
Colegiul
Național
Bănățean, Timișoara
Liceul Teoretic Gătaia
Colegiul
Național
Bănățean, Timișoara

Premiu/ Mențiune
Participare
Mențiune
Participare
Participare
Mențiune

Din partea Liceului Teoretic Gătaia/ Parohia Birda a participat eleva Gabor Roberta din cls. a XI-a R.
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Concurs pentru copii la parohia Belinț

Duminică 29 aprilie, a
IV–a după praznicul Învierii Mântuitorului Hristos,
a fost pentru credincioșii
parohiei Belinț, protopopiatul Lugoj, prilej de aducere
aminte de momentul luminos al anului 1918, când
visul tuturor românilor de
a viețui într-o singură țară
s-a înfăptuit prin milostivirea bunului Dumnezeu,
dar și prin jertfa multora
din înaintașii noștri.
Acest moment face
parte
din
activitățile
desfășurate în cadrul
Concursului
național
cultural artistic Unirea:
libertate și unitate, fiind
actul final prin care s-a dorit
ca întreaga comunitate să
se bucure de realizările copiilor implicați în acest demers de sărbătorire a centenarului Marii Uniri.
După otpustul Sfintei Liturghii și după oficierea unui parastas, copiii implicați în acest proiect au prezentat
fiecare lucrarea prin care au socotit de cuviință să marcheze evenimentul. Eseul Belințul și Marea Unire prezentat
de Micloșoni Ionela Bogdana a făcut referire la momentul istoric de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia și la cei 8
participanți ai comunității noastre care, împreună cu părintele protopop Gherasim Sârbu, au dus la Alba Iulia strigătul
plin de credință în viitorul luminos al întregii comunități
belințene: ,,Noi vrem să ne unim cu țara“.
Ca o ilustrare a istoriei unității tuturor românilor a fost
prezentată lucrarea realizată din lemn, un puzzle care dus
la bun sfârșit prezintă harta României Mari de la 1919.
Acesta a fost realizat de un grup de 7 elevi ( Raul Podean,
Ștefănescu Darius, Buză Ovidiu, Ioana Maria Otescu, Șoldan
Daria, Hațieg Alexandra și Mateica Florin) coordonați de
tânărul licențiat în teologie Florin Lăzărescu.
Cei patru autori ai desenelor în creion și acuarelă (Stoița
Vlăduț, Radu Elena Florina, Aleoșa Miruna Valentina și
Beuca David coordonați de doamna profesoară Ioana Oroian și domnul profesor Leon Demetrius) și-au prezentat
lucrările ce înfățișau chipuri ale unor sfinți legați de istoria
neamului românesc și mărturisitori ai credinței ortodoxe,
iar Rugăciunea pentru elevi, profesori și pentru unitate în
credință a elevei Ioana Maria Otescu a reprezentat un
îndemn hotărât de a fi mereu uniți prin puterea rugăciunii.
În încheiere, credincioșii au asistat pe platoul din fața
bisericii parohiale la un moment folcloric susținut de elevii
instruiți de domnul învățător Ioan Popovici și domnul
Adrian Zâmbran, iar în final toți cei adunați s-au prins
într-o horă a unirii sub cerul senin al României, făurite de
înaintașii noștrii vrednici de pomenire (preot paroh Daniel
Otescu).
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Taina Sfântului Maslu în parohia Gătaia

Duminică, 7 mai la
inițiativa P. C. Părinte
Călin Negrea, parohul
bisericii cu hramul
,,Învierea Domnului” a
parohiei Gătaia a fost
oficiată Taina Sfântului Maslu de obște în
biserica parohială.
Cu acest prilej
au slujit P. C. Părinți
Ioan Sălvan (Folea),
Codruț Matei (Spitalul
de Psihiatrie), Marcel
Moclinda (Șipet) și
Valentin
Bugariu
(Birda)
împreună
cu părintele Călin
Negrea.
Cuvântul
de
învățătură pregătit și
susținut de părintele Ioan Sălvan a făcut o paralelă între Evanghelia Duminicii și cea de-a cincea pericopă evanghelică
citită la Taina Sfântului Maslu. Și în prima relatare și în cea din urmă, întâlnirea cu Mântuitorul Hristos este însoțită
de mărturisire. Mărturisirea credinței pentru creștinii de astăzi reprezintă forma de verificare a credinței noastre a
accentuat în final vorbitorul.
S-au împărtășit de rugăciune și de Cuvântul Domnului mai mulți credincioși din parohie.

Credință și educație în Săptămâna altfel, la Mașloc

În săptămâna 23 – 27 aprilie s-au desfășurat activități educativ-culturale și religioase în cadrul ,,Săptămânii
altfel” realizate de Școala Gimnazială și Parohia Ortodoxă din comuna Mașloc, jud. Timiș.
La sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe profesori și copii au participat la Sfânta Liturghie în biserica
ortodoxă din Mașloc.
A treia zi a Săptămânii a fost dedicată unei activități denumită ,,Matematica și arta prin ochi de copil” desfășurată
în sălile de clasă. Au fost îmbinate cu acest prilej cunoștințele dobântite cu jocul didactic și creativitatea specifică
vârstei.
În cea de-a patra zi a fost organizată o excursie la Muzeul Satului Bănățean. Aici au fost vizitate câteva obiective ale
satului bănățean de odiniară și din totdeauna: biserica de lemn, Casa Națională, birtul precum și mai multe interioare
ale caselor unde copiii au observat
organizarea interiorului, dar și
prezența obiectelor și așezarea
lor. DupăMuzeul Satului s-a făcut
un popas la Grădina Zoologică din
Timișoara.
Săptămâna s-a încheiat cu alte
două activități de realizare a unor
machete de biserici şi de flori din
materiale reciclabile. În cadrul
ultimei întruniri ,,Stil de viață sănătos” au fost prezentat o reţetă de
alimentație pe zile și apoi a fost
realizat un picnic împreună cu toți
participanții.
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Festival coral la parohia Şag

Duminica Mironosiţelor,
22 aprilie, a fost una
deosebită pentru credincioșii
parohiei
timișene
Șag.
Cu
binecuvântarea
Înaltpreasfințitului Părinte
Ioan, Mitropolitul Banatului,
la această parohie s-a
desfășurat ediţia întâi a
Festivalului coral „Cântecele
Învierii”. Credincioșii acestei
parohii dar și cei veniţi din
împrejurimi și-au putut
bucura sufletele ascultând
minunatele cântece religioase
oferite de cele patru corale
prezente: Corul Mănăstirii „
Antim” din București condus
de către Florin Leonte; Corul
„Lira” din Timișoara, dirijat
de d-na Camelia Condescu;
Corul „Cantemus Banatum” al Asociaţiei Învăţătorilor bănăţeni, dirijat de Daniel Alex Milencovici și Corul Parohiei
Ortodoxe Române Șag, condus de Vieriu Cornel Daniel.
Juriul festivalului a fost format din părintele arhimandrit Simeon Stana, doamna Adela Popa - inspector șef
serviciul de cultură a Consiliului Judeţean Timis, Prof. Dr. Sorin Ionescu, director la Colegiul Naţional Bănăţean și
Lect. dr. Daniel Lemeni de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara.
Festivalul a avut loc în prezenţa a numeroşi credincioşi din localitate şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, fiind
organizat de către Parohia Ortodoxă Română Șag, Primăria Comunei Șag și Consiliul Local Șag.

Pomenirea canonistului Liviu Stan la Lugoj

La mijlocul lunii mai, în cimitirul istoric din urbea
lugojană a avut loc o slujbă religioasă de pomenire
în amintirea ilustrului profesor de teologie, Liviu Stan
oficiată de către P.On. Ioan Cerbu, Protopopul Ortodox al
Lugojului împreună cu P.C. Emanuel Gafița, Preot Militar
al Garnizoanei Lugoj.
Liviu Stan s-a născut la 11 iulie 1910, în localitatea Socet
din județul Hunedoara într-o familie preoțească, crescând
în duhul Bisericii și al tradițiilor creștine românești. Între anii
1916-1920 urmează primele trei clase ale școlii primare în
Hunedoara (în limba maghiară) iar ultima în Deva. Tot aici
urmează între anii 1920-1922 două clase la Liceul ,,Decebal” iar între anii 1922-1928 șase clase la Liceul ,,Coriolan
Brediceanu” din Lugoj, unde își ia și bacalaureatul.
Între anii 1928-1932 a studiat la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Cernăuți unde s-a bucurat de prezența unor
renumiți dascăli. În paralel urmează și Facultatea de Drept
din Cernăuți pe care însă nu a finalizat-o.
Reîntors pe plaiurile natale este remarcat de către
Mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan ce îi oferă sprijin pentru
studii în străinătate, astfel că urmează cursuri la Facultatea de
Teologie și Drept din Atena între anii 1932-1934 și la Facultățile
de Drept, Teologie și Litere din Varșovia între anii 1934-1935.
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Continuă apoi studiile în teologie, drept și
filosofie la Universitatea Gregoriană din Roma
și la Universitatea din München între anii 19351937. Însoțit de alesele cunoștințe dobândite
prin perindarea pe la marile școli ale vremi,
tânărul bursier finalizează binecunoscuta
sa lucrare de doctorat intitulată ,,Mirenii în
biserică”.
La 15 mai 1937, Liviu Stan s-a căsătorit
cu Adriana Danciu, fiică de învățători din
Cernăuți, care îi va dărui doi copii, Corneliu
și Ileana (stabiliți actualmente în Germania).
Începând cu anul 1937, tânărul Liviu
Stan este numit profesor universitar la
Academia Teologică Andreiană din Sibiu,
unde a suplinit teologia fundamentală iar
din 1941 a predat titular dreptul bisericesc.
Într-un context istoric zbuciumat și
tulbure, în anul 1949 Pr. Prof. Liviu Stan
se transferă la Facultatea de Teologie din
București. Aici și-a continuat activitatea
profesională de profesor, îndrumător de
doctorat și a publicat majoritatea studiilor
sale. Este binecunoscut faptul că studiile sale
prezentau un înalt nivel academic și datorită
cunoștințelor sale lingvistice, întrucât
cunoștea multe limbi străine: franceza,
germana, italiana, greaca modernă,
poloneza, sârba, ceha, bulgara, maghiara
și rusa. Avea deasemenea tangențe și cu
numeroși profesori din străinătate, ținând
prelegeri și conferințe în mai multe țări:
Italia, Grecia, Germania și Polonia, fiind delegatul Bisericii Române la mai multe conferințe internaționale.
Ca o recunoaștere și răsplată a contribuțiilor în domeniul dreptului canonic, în anul 1968 i s-a conferit titlul
de doctor honoris causa al Facultății din Tesalonic, titlul care a încununat activitatea sa academică și bisericească.
Din nefericire, Pr. Prof. Liviu Stan a plecat prematur din această lume. La 1 aprilie 1973, la numai 63 de ani, s-a
mutat la Domnul, fiind înmormântat la Lugoj, în ținuturile natale, dar opera și contribuția sa vor rămâne mereu vii.
Trebuie amintit că până la Pr. Prof. Liviu Stan literatura canonică românească era foarte săracă, de aceea distinsul
profesor a fost nevoit să abordeze temele de drept canonic într-un mod enciclopedic și să deschidă căi noi spre
cercetare, aprofundare și nuanțare. Din nefericire dispariția sa a lăsat un gol atât în inimile oamenilor, cât și în
studiul dreptului canonic.
Opera Pr. Prof. Liviu Stan este pe cât de importantă pe atât de complexă pentru studiul dreptului bisericesc.
Dintre lucrările sale amintim: Mirenii în Biserică. Studiu canonic-istoric, Sibiu, 1939; 0 novelă necunoscută a împăratului
bizantin Andronic II Paleologul cel Bătrân. Text, traducere şi comentar, în Anuarul XV al Academiei Andreian, Sibiu,
1939; Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Ardealului şi principiul autonomiei bisericeşti, Sibiu, 1940; Rasă şi religiune,
Sibiu, 1942; Ontologia juris, în Anuarul XIX (1) al Academiei teologice Andreian, Sibiu, 1943; Dreptul în gândirea
românească, Braşov, 1943; Sfinţii români, Sibiu, 1945; Statutul Bisericii Ortodoxe Române, în Studii Teologice, an. I,
1949, nr. 7-8; Adevărul asupra unirii religioase de la 1700, în Ortodoxia, an. I, 1949, nr. 4; Despre canonizarea sfinţilor
în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, an. II, 1950, nr. 2; Diaspora ortodoxă, în Biserica Ortodoxă Română, an. LXVIII,
1950, nr. 11-12 precum și multe altele de o importanță aparte.
Liviu Stan se alătură marilor profesori de teologie care au ridicat învățământul teologic românesc la cel mai înalt
nivel, pe plan național și internațional, în cea mai grea perioadă a Bisericii noastre, perioada comunistă.
(Pentru mai multe detalii a se vedea: Irimie Marga, Biserica și Dreptul - Teologia Dreptului, Editura Andreiana, Sibiu
2010 și Mircea Păcurariu, Dicționarul Teologilor Români, Editura Andreiana, Sibiu 2014) (preot Emanuel Gafiţa).
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Ziua de 9 mai, la Becicherecu Mic

Ziua de 9 mai este o
zi cu o triplă semnificaţie:
mai întâi ziua proclamării
independenţei României,
când în anul 1877, românii
prin Mihail Kogâlniceanu
își exprimau dorinţa de a
trăi liberi și nesupuşi de
nicio putere străină. Tot în
9 mai este Ziua Europei,
sărbătoare prin care se
sărbătoreşte o Europă
unită. A treia semnificație
este
ziua
capitulării
nazismului și încheierea
celui de-al doilea Război
Mondial. Cu acest prilej,
în localitatea Becicherecu
Mic s-a săvârșit o slujbă
de comemorare a eroilor
neamului, de către preotul
paroh Ioan Jurji, în prezenţa autorităților locale, domnul primar Rusu Raimond Ovidiu, domnul viceprimar Adrian
Gherasim, a reprezentanților Consiliului Local Becicherecu Mic, a reprezentanților Şcolii Dimitrie Țichindeal din
Becicherecu Mic, a reprezentanților armatei române și cu participarea gărzii de onoare, spre bucuria și mândria
locuitorilor din Becicherecu Mic.

Cruce ridicată în cinstea eroilor la Zolt

În duminica a șasea după sfintele Paști, 13 mai, în biserica din localitatea Zolt a fost oficiată slujba Sfintei Liturghii de către părintele Bujor Păcurar, protopopul Făgetului și preotul paroh Veniamin Pârvoni. Au participat mulți
credincioși alături de care au fost prezenţi autoritățile locale și domnul primar Samuel Lupulescu al comunei Fârdea.
La finalul Sfintei Liturghii în procesiune cu prapori preoții slujitori și credincioșii au mers în curtea bisericii unde
a fost sfințită o cruce monument ridicată spre pomenirea eroilor din localitate. Acest monument a fost ridicat
la inițiativa preotului paroh, cu sprijinul Consiliului Parohial din necesitatea de a avea în parohie un monument
închinat eroilor, momentul sfinţirii fiind oportun, pentru că peste puțin timp, de ziua Înălțării Domnului s-a făcut
comemorarea tuturor eroilor neamului nostru.
În încheiere, părintele protopop Bujor Păcurar a apreciat inițiativa părintelui paroh și a credincioților din Parohia
Zolt precizând că monumentul sfințit în această zi va rămâne spre veșnica pomenire a eroilor din localitate, căzuţi
pe front în cele două razboaie mondiale, dar și o dovadă a recunoștinței celor de astăzi pentru jertfa înaintașilor.

Înălțarea Domnului în parohia Birda

La 40 de zile după Paști Biserica prăznuiește Înălțarea Domnului Iisus Hristos. Cu acest prilej, în ziua de 16 mai
în ajunul praznicului a fost oficiată Vecernia unită cu Litia în biserica cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului” din
Birda. În ziua sărbătorii în aceeași biserică a fost săvârșită Utrenia, urmată de Sfânta Liturghie în biserica cu hramul
,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sângeorge.
În această zi au fost pomeniți eroii neamului românesc din toate locurile și timpurile căzuți pentru libertate,
independență și unitate națională. Au fost oficiate slujbe de pomenire la Monumentele Eroilor de la Birda și Sângeorge. Slujbele au fost urmate de programe religios-patriotice pregătite de elevii Școlilor din Birda și Sângeorge
îndrumați de către profesorii Mihaela Coman, Sorina Onița, Maria Dârpeș și Ștefania Cercega.
În Anul Centenarului Unirii rugăciunea s-a împletit cu poezia și cântul, cele trei manifestări spirituale ale conștiinței
de neam a românilor din cele mai vechi timpuri și până în ziua de astăzi.
În predica zilei, preotul Valentin Bugariu s-a oprit asupra importanței cultului eroilor amintind despre ,,Eroul
necunoscut”: ,,… La 12 mai 1923, zece eroi necunoscuţi au fost dezgropaţi de pe câmpurile de luptă unde şi-au
pierdut viaţa, iar sicriele cu osemintele lor au fost aduse la Mărăşeşti, cu trenuri speciale, fiind aşezate în biserica
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,,Adormirea Maicii Domnului”.
Aici au fost întâmpinaţi de
Ministrul de Război, generalul
Mărdărescu, de alţi generali şi
militari participanţi la Primul
Război Mondial, de preoţi,
în frunte episcopul militar
Teculescu de la Alba Iulia,
care a oficiat serviciul religios
şi de numeroşi locuitori din
zonă. La sfârşitul slujbei,
cel mai bun elev al şcolii
militare din Craiova, Amilcar
Săndulescu, orfan de război,
a păşit în faţa celor zece sicrie
şi, cu privirea copilului care-şi
caută părintele, s-a oprit în
faţa unuia dintre ele şi a zis:
Acesta este tatăl meu! Sicriul
cu osemintele eroului a fost transportat la Bucureşti, unde a sosit chiar de Ziua Eroilor, fiind întâmpinat de Principele
Carol, moştenitorul tronului, de generali, autorităţi, de delegaţii unor ţări străine, prezente la Bucureşti şi de numeroşi
locuitori ai oraşului. Carul mortuar tras de opt cai avea în fruntea cortegiului regimente din toate armatele şi un
escadron din escorta regală. El a străbătut bulevardele capitalei, în sunetul clopotelor şi al ,,Imnului eroilor”, precum
şi sub privirile îndurerate ale locuitorilor ce-l aşteptau de-a lungul drumului până la Parcul Carol. În faţa mausoleului
a fost întâmpinat de regele Ferdinand şi de Regina Maria, care cu ochii înlăcrimaţi au depus pe sicriul eroului o
coroană de flori, l-au decorat cu ,,Virtutea militară”, după care regele a ţinut un scurt şi emoţionant discurs”.
Au participat la aceste comemorări: oficialități locale reprezentând Consiliul Local al Comunei Birda: d-na Rodica
Cotos, d-na Bianca Noje, Primăriei Comunei: dl. Sorinel Marcu, viceprimar, d-nii Moisa Daniel, secretar, Mărășescu
Sebastian, consilier urbanism și Anderwald Dara, referent cultural, profesorii de la școlile din localitate, Dl. Virgil
Malcoltă, șeful Poliţieie locale şi mai mulți credincioși.

Ziua Eroilor sărbătorită în Sânnicolau Mare

La praznicul Înălţării Domnului din ziua de 17 mai, Ziua Eroilor, după sfârșitul Sfintei și Dumnezeieştii Liturghii,
s-a săvârşit un parastas de obște pentru eroii din primul și al doilea război mondial, pentru eroii revoluţiei române
din decembrie 1989 şi pentru toţi eroi căzuţi pe toate câmpurile de luptă pentru demnitatea şi libertatea poporului
român.
După
slujba
parastasului
de
la
monumentul
eroilor
din curtea bisericii s-au
intonat cântece patriotice
și au avut loc depuneri de
coroane de flori din partea
oficialităților locale, a
Primăriei și a Consiliului
Local, a conducerilor
liceelor „Ioan Jebelean“
și „Cristofor Nako“, a
şcolilor gimnaziale 1
şi 2, a grădinițelor, a
Poliției, a Pompierilor, a
Jandarmeriei, a Poliției de
frontieră şi a Consiliului
parohial.
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Ziua eroilor la parohia Lenauheim

În zilele de 16-17 mai
a avut loc în localitatea
Lenauheim o împreună
lucrare a elevilor, dascălilor
şi
credincioşilor
din
parohie, sub îndrumarea
pr. paroh Aurelian Ciucur şi
a doamnei Dana Mihaela,
împreună cu dascălii
Daniela Cabău şi Zoran şi
Andreea Duşcă.
Înainte de vecernia
praznicului
s-au
confecţionat cu elevii
şcolii
gimnaziale
steguleţe cu tricolorul
şi s-au cântat cântece
patriotice şi pricesne.
Elevii au participat apoi la
vecernia cu litie, iar apoi

s-au pregătit pachete pentru parastasul în amintirea eroilor neamului românesc.
De asemenea, la Sfânta Liturghie au participat numeroşi elevi, implicându-se activ şi la parastasul închinat
eroilor, sub îndrumarea pr. Aurelian Ciucur şi a dascălilor mai sus menţionaţi.

Ziua Eroilor la Lugoj

Primăria Municipiului Lugoj în colaborare cu Garnizoana Lugoj prin Batalionul 183 Artilerie Mixtă ,,General Ion
Dragalina” a organizat joi, 17 mai, o manifestare dedicată Zilei Eroilor.
Acţiunea a început la Monumentul „Alfa şi Omega” din Piaţa J. C. Drăgan, ridicat în memoria eroilor căzuţi pe
câmpul de luptă și a debutat cu intonarea imnului de stat al României şi oficierea slujbei religioase de către P.On.
Ioan Cerbu – protopopul Lugojului și P.C. Emanuel Gafiţa – preot militar al Garnizoanei Lugoj. A urmat un discurs
al Preşedintelui Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor – filiala Lugoj, General (r.) Gheorghe Feraru.
Activitatea a continuat cu ceremonia de depunere a coroanelor de flori pe acordurile fanfarei municipale de
către: Primăria Municipiului Lugoj, Batalionul 183 Artilerie Mixtă „General Ion Dragalina”, Poliţia Municipiului Lugoj,
Jandarmeria Lugoj, Detaşamentul de Pompieri Lugoj, Poliţia Locală Lugoj, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război,
Filiala Lugoj, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, Filiala Lugoj, Asociaţia Naţională Cultul
Eroilor „Regina Maria”, Filiala
Judeţeană „Gen. bg. – erou
Dimitrie Petrescu Tocineanu”,
partide politice şi alţi doritori.
La eveniment au luat
parte: Prof. Ing. Francisc
Boldea, Primarul Municipiului
Lugojului, Domnul Colonel
Ion
Teca,
comandantul
Garnizoanei Lugoj, cadre
militare în rezervă și retragere,
profesori, elevi precum și
numeroși lugojeni dornici sa
asiste la evenimentul inedit
ce s-a încheiat cu o defilare
militară în aplauzele tuturor
participanților.
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A doua parte a activității a avut loc la Monumentul Eroilor din Cimitirul Ortodox unde s-a desfăşurat, de
asemenea, un ceremonial religios şi militar şi au avut loc depuneri de coroane.
Ziua Eroilor este o sărbătoare națională din România pentru comemorarea bărbaților și femeilor care au murit
în timp ce serveau în forțele armate. În România prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920 s-a stabilit ca aceasta să fie
sărbătorită în fiecare an cu prilejul zilei Înălțării Domnului, iar România a devenit prima țară care îi comemorează în
aceeași zi pe eroii străini și pe cei români. Această dată a fost stabilită ca urmare a Tratatul de la Versailles unde țările
beligerante s-au obligat prin semnarea tratatului la întreținerea mormintelor ostașilor îngropați pe teritoriile statelor
respective, precum și a monumentelor comemorative de război dedicate acestora. În timpul comunismului prin
Decretul nr. 71/1948 data a fost schimbată la 9 mai, dar după căderea regimului s-a revenit la data inițială.
În această zi, în toate bisericile din țară și străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul
veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea
neamului (preot militar al Garnizoanei Lugoj, Emanuel Gafiţa).

Lansare de carte la Deta

Vineri, 25 mai la
Căminul Cultural din
Deta a avut loc lansarea
volumului
Cugetări
și mai târzii. Iscălit de
profesorul Iosif Marius
Circa, Cetățean de
Onoare al Orașului Deta
și redactor-șef adjunct
al
revistei
,,Vatra
satului” din Ferendia,
volumul
cuprinde:
evocări, eseuri, relatări,
discursuri, intervenții și
cuvântări ocazionale.
Cu acest prilej a fost
prezent un numeros
public format din
profesori, elevi de
ieri și astăzi, familia
profesorului-autor,
prieteni și vecini ai
autorului. Biserica a fost reprezentată de P. On. Părinte Ioan Prisăcean, protopopul Detei, P. C. Părinți Ioan Ciprian
Blagoe (Deta), Dragan Giorgiev (Voiteg), Dan Tiberiu Gherasim (Ferendia) și Valentin Bugariu (Birda), iar administrația
locală de dl. Petru Roman, primarul orașului Deta.
Moderatorul întâlnirii a fost preotul Valentin Bugariu care a prezentat cartea și pe autorul ei. Volumul apărut în
condiții grafice deosebite se recomandă prin conținut tuturor iubitorilor de limbă, credință și tradiții românești.
În concluzie vorbitorul a accentuat faptul că toate subiectele abordate în cele două părți ale cărții prin concept,
puterea argumentelor, solida documentare, frumusețea exprimării și eleganța stilului care dau trăinicie scriiturii
și îl recomandă pe autor în cultura bănățeană de astăzi.
Pe marginea cărții au mai luat cuvântul dl. Primar Petru Roman care l-a felicitat pe autor pentru reușita publicistică
folosindu-se în intervenție de două expresii uzitate în carte: ,,Ferendia, satul nunții mele” și ,,Deta, orașul inimii
mele”. În încheiere a punctat faptul că profesorul Circa rămâne un model pentru contemporani.
Părintele Dragan Giorgiev a recomandat ,,Cugetările” Profesorului Iosif Marius Circa tuturor care își propun să
învețe din experiența de viață a autorului. A precizat la final faptul că aceste cugetări sunt trăiri din vatra bisericească
a Ferendiei, păstorită vreme deşapte ani de sfinția sa. Noul paroh, Dan Tiberiu Gherasim l-a invitat pe autor la
continuarea acestor trăiri sub cupola lăcașului de cult.
Autorul, pe parcursul a trei momente a vorbit despre: însemnătatea consemnărilor unor fapte într-un Jurnal,
despre apariția celor trei volume în deplina maturitate și a mulțumit tuturor participanților pentru prezența la
această lansare.
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Sărbătoarea Sfintei Treimi în parohia Comloşu Mare

Luni, 28 mai, de sărbătoarea
Sfintei Treimi, preaonoratul
părinte protopop Marius
Podereu a oficiat Sfânta
Liturghie în parohia Comloşu
Mare, împreună cu cei doi
preoţi ai parohiei, Cezar
Călin Cojocaru şi Nicolae
Bagiu, rostind şi cuvântul de
învăţătură. După terminarea
Sfintei Slujbe s-a oficiat un
parastas pentru pomenirea
preoţilor slujitori, a cântăreţilor
bisericeşti,
membrii
ai
Consiliului Parohial, ctitori şi
binefăcători ai bisericii trecuţi
la Dumnezeu.
Totodată au fost pomeniţi
eroii şi martirii neamului
românesc, cât şi înfăptuitorii
Marii Uniri de la 1918.
În Ziua de Sfânta Treime la
Comloşu Mare se sărbătoreşte, de câţiva ani, ziua Corului Bisericii, înfiinţat in anul 1850. Timp de 130 de ani în
această biserică, monument istoric, răspunsurile liturgice au fost date de corul bărbătesc.
Cu această ocazie părintele protopop i-a felicitat pe membrii actuali ai corului, condus de peste 15 ani de
absolventul în Teologie, Gheorghe Covaciu.
În contextul sărbătoriri centenarului Marii Uniri, corul a interpretat un buchet de cântece partiotice.
La aceste evenimente au participat şi preoţi din parohiile învecinate, credincioşi şi primarul localităţii, d-l Ovidiu
Ştefănescu.

Rusaliile sărbătorite la parohia Cenad

În după masa zilei de Rusalii,
27 mai, părintele protopop
al Sânnicolau Mare, Marius
Podereu, a oficiat slujba de
hram în Parohia Ortodoxă
Cenad împreună cu preotul
paroh Gheorghe Covaci și cu
preotul sârb din localitate,
Radoslav Stoicov.
După
rugăciunile
de
mulțumire
adresate
lui
Dumnezeu, părintele protopop
a ținut un cuvânt de învățătură
despre sărbătoarea Pogorârii
Duhului Sfânt, când a avut loc
întemeierea Bisericii Creștine.
La final preotul paroh le-a
vorbit credincioșilor despre
istoria de 130 de ani a bisericii
din Cenad, sfințite în anul 1888, mulțumind totodată celor prezenți la slujbă. Au fost prezenți și primarul localității
Nicolae Crăciun și doamna director a școlii gimnaziale Carmen Mixich, împreună cu elevi ai școlii îmbrăcați în
costume populare românești.
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Sfințirea holdelor în parohia Lenauheim

După otpustul
Sfintei Liturghii, de
sărbătoarea Sfintei
Treimi, 28 mai, în
Parohia Lenauheim
din cadrul protopopiatului Sânnicolaul Mare, s-a
oficiat o procesiune până la troița
aflată la intrarea în
localitate.
Aici
preotul
paroh
Aurelian
Ciucur
a
oficiat o slujbă de
mulțumire adusă
lui Dumnezeu și a
înălţat rugăciuni de
binecuvântare și de
sfințire a holdelor.
La
această
procesiune
au
participat
mulți
credincioși, după
care
toți
cei
prezenți au rămas
la o agapă creștină,
în mijlocul naturii.

Sfântul Maslu la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din Periam

Miercuri, 23 mai, părintele protopop al Sânnicolaului Mare, Marius Podereu s-a deplasat în Parohia Periam,
poposind la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, la invitația doamnei director Maria Mistor și a
preotului paroh Valer Cioica.
În acest centru, finanțat de Consiliul Județean Timiș și Primăria
comunei Periam sunt asistate 50 de
persoane.
Pe platoul acoperit din curtea
centrului, câțiva beneficiari împreună
cu preotul paroh au prezentat scena
biblică „Drumul spre Emaus”, apoi
s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu. La
această Sfântă Taină au participat
beneficiarii centrului, conducerea
acestuia, doctori și asistente
medicale, primarul comunei Cornel
Dumitraş și oaspeţi veniţi de la
Direcția de Asistență Socială a
județului Timiș și de la Centrul pentru
persoane vârstnice din Variaș.
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Revista ,,Arhanghelul”, nr. 2 (26) / 2018

A apărut nr. 2 al revistei de cultură și religie rurală ,,Arhanghelul” din Birda. Ajuns în al VII-lea an de apariție neîntruptă,
revista oferă pe parcursul a 6 rubrici în 8 pagini articole științifice, poezii, note de jurnal și cronica parohială.
Editorialul ,,Valori creștine în educație” este iscălit de părintele Marian Ovidiu Sarchiz de la parohia Padina Matei
din Episcopia Caransebeșului. Autorul face o pledoarie în favoarea valorilor creștine din educație punctând câteva
lucruri fundamentale: cunoașterea dă posibilitatea alegerii, educația creștină nu presupune coerciție, ci libertate
și iubire la care se adaugă un element esențial: harul lui Dumnezeu.
Conf. univ. dr. Mirela Ioana Borchin-Dorcescu încheie studiul ,,In honorem Magistri G. I. Tohăneanu” din rubrica
,,Restituiri”. Anul acesta când se împlinesc 10 ani de la plecarea iubitului Profesor în veșnicie, articolul a reușit să
scoată în priveliște noi contribuții asupra vieții și activității sale.
,,Documentar”-ul acestui număr semnat de prof. dr. Virginia Ardelean dezvăluie cititorilor câteva din tainele
manualului de religie de la sfârșitul veacului al XIX-lea și începutul celui următor cu aplecare asupra concepției
pedagogice a profesorului Petru Barbu.
În rubrica ,,Semne”, prof. Iosif Marius Circa își încheie nota de călătorie din Austria: ,,Din amintitile unor itinerarii
europene (III)” pe urmele lui Eminescu la Viena.
Din ,,Cronica parohială” aflăm că dl. dr. Florin-Corneliu Popovici, cercetător științific, critic și istoric literar a
devenit membru în Colegiul de Redacție.
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TRECERI ÎN VEȘNICIE
			

PĂRINTELE PENSIONAR IOAN NEGROIU, DIN
TIMIȘOARA, A TRECUT LA DOMNUL
Preot dr. MARIUS FLORESCU
În seara zilei de luni 28 mai a trecut la Domnul
părintele pensionar Ioan Negroiu din Timișoara, în
vârstă de 96 de ani.
S-a născut la Rovinari, județul Gorj, din părinții
Corneliu și Maria, țărani cu frica de Dumnezeu. A
urmat clasele primare în comuna natală, după care
Seminarul teologic din Craiova. A urmat Institutul
teologic universitar din Sibiu, pe care l-a absolvit în anul
1946 ca șef de promoție. Fiind cu posibilități materiale
limitate, pe perioada studiilor universitare s-a întreținut
din bursa școlară primită.
La 30 martie 1943 s-a căsătorit cu tânăra învățătoare
Cornelia Cernăianu. A fost hirotonit întru diacon și
preot la 9 și 10 aprilie 1943, primind parohie la Topa de Jos, județul Bihor. Neavând casă parohială, a locuit timp
de trei ani într-o cameră din casa unui credincios.
În anul 1946 se transferă la parohia Lunca Sprie, același județ. Profesorul dr. Nicolae Mladin (viitorul mitropolit)
l-a propus pentru postul de asistent universitar la catedra de Mistică, dar episcopul Valerian Zaharia al Oradiei
i-a recomandat să nu plece, numindu-l în schimb protopop la Sighetu Marmației, în anul 1957, post pe care însă
părintele Negroiu l-a refuzat.
În anul 1958 este numit protopop al raionului Șimleul Silvaniei, județul Sălaj, unde activează până în anul 1970,
când este numit consilier eparhial la Episcopia Oradiei, post din care se pensionează la 1 noiembrie 1987, după
aproape 45 de ani de slujire a Bisericii.
Episcopul Vasile Coman, sub care a activat la Centrul eparhial din Oradea l-a distins cu rangul de iconom stavrofor
în anul 1959. A fost apreciat și de patriarhul Justinian Marina, care în anul 1974 i-a acordat Crucea patriarhală.
Patriarhul l-a invitat să meargă consilier la Patriarhie și avea chiar de gând să îl trimită preot la parohia românească
din Geneva, dar părintele Negroiu a refuzat ofertele, fiind dorit de episcopul Vasile Coman, care i-a fost coleg de
facultate, pentru a rămâne la Oradea, fiindu-i aproape, acestuia din urmă, vreme de 17 ani.
După pensionare se mută la Timișoara, împreună cu soția și cei doi copii. Soția Cornelia s-a stins din viață în
anul 2009, după 66 de ani de împreună viețuire, iar în anul 2016 și-a pierdut și fiul Dănuț.
La Timișoara a slujit, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire mitropolit Nicolae Corneanu, la catedrala
mitropolitană, acolo unde cu râvnă participa la Sfânta Liturghie din duminici și sărbători, la Sfânta Taină a Maslului
din ziua de vineri, spovedea și era mereu un sprijin pentru credincioși.
În ultimii ani de viață, neputința l-a oprit de a mai merge la biserică, dar a păstrat legătura cu credincioșii săi și
cu fiii duhovnicești care îl vizitau acasă. A fost în tot acest timp sub purtarea de grijă a Părintelui Mitropolit Ioan al
Banatului, cu care se cunoștea din tinerețe.
După constatarea decesului, trupul pregătit cu toate cele necesare înmormântării preoților a fost depus în
capela cimitirului de pe strada Cosminului din Timișoara. În seara zilei de marți 29 mai, Înaltpreasfințitul Părinte
Mitropolit Ioan al Banatului a fost prezent la căpătâiul părintelui, săvârșind împreună cu alți slujitori, panihida mică
și rostind cuvânt de mângâiere membrilor familiei.
Slujba înmormântării a avut loc miercuri 30 mai, fiind săvârșită de P.C. Părinte prof. dr. Dumitru Megheșan,
decanul Facultății de Teologie din Oradea, P.C. Părinte Bogdan Neaga de la parohia Sfinții Cosma și Damian din
Timișoara și P.C. Părinte arhid. Eugen Goanță de la catedrala mitropolitană.
Bunul Dumnezeu să îi facă parte de odihnă veșnică în ceata aleșilor Săi!
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Prof. dr. ioan munteanu
s-a mutat la viaţa veşnică
Preot lect. dr. ALIN SCRIDON
Comunitatea academică din cadrul Universității de
Vest - Timișoara, dar și Biserica Ortodoxă Română din
Banatul istoric au suferit o grea pierdere în data de 5 mai,
prin mutarea la Domnul a prof. univ. dr. Ioan Munteanu.
Profesorul Ioan Munteanu a fost un apropiat al nostru
prin contribuțiile pe care le-a adus la promovarea istoriei
Bisericii Ortodoxe Române din Banat:
- a întocmit cu acribie științifică zeci de studii care
prezintă viața bisericească din Banatul istoric de la sfârșitul
secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea;
- a susținut numeroase comunicări științifice în cadrul
conferințelor organizate de Arhiepiscopia Ortodoxă
Română a Timișoarei; Episcopia Ortodoxă Română a
Caransebeșului și Asociația Culturală„Preot David Voniga”
din Giroc;
- a predat studenților teologi de la specializarea
Teologie-Istorie între anii 1996-2008 (de la înființarea
specializării și până la desființarea ei, prin trecerea la
Sistemul Bologna în anul universitar 2005-2006);
- printre doctoranzii domniei sale, au urmat cursurile
doctorale și clericii: Zaharia Pereș, Daniel Aron Alic și Alin
Cristian Scridon.
Repere biografice
Ioan Munteanu s-a născut în localitatea Igriș, judeţul Tmiş la 31 octombrie 1938.
După absolvirea școlii generale din Igriş în anul 1952, urmează prestigiosul Colegiu timișorean „C.D. Loga”
(1953-1956).
Între anii 1959-1964 frecventează cursurile Facultății de Istorie-Filozofie din cadrul Universității „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca. În luna iulie 1964 susține examenul de licenţă cu lucrarea „Contribuţia ţărănimii la războiul de
independenţă. 1877-1878”.
După finalizarea cursurilor doctorale la Institutul de Istorie din Cluj-Napoca, în iunie 1976, susţine public teza
de doctorat „Problema agrară din sud-vestul României în perioada crizei economice”.
A fost distins cu premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române (1985). Consiliul Local al municipiului Timişoara
i-a acordat „Diploma de Onoare” (1993) şi „Diploma de Excelenţă” (2002) pentru întreaga activitate profesională.
Biografia şi activitatea Domniei Sale sunt consemnate, detaliat, în importante lucrări cu caracter enciclopedic.
Este autor sau coautor la 16 cărţi, 3 cursuri universitare şi aproximativ 200 de studii. Dintre lucrările Domniei Sale,
vom aminti: Mişcarea naţională din Banat 1881-1918, Editura Antib, Timişoara, 1994; Banatul istoric. 18671918. Aşezările. Populaţia, Vol. 1, Editura Excelsior Art, Timişoara, 2006; Banatul istoric. 1867-1918. Ocupaţia.
Economia, Vol. 2, Editura Excelsior Art, Timişoara, 2007; Banatul istoric. 1867-1918 Şcoala. Educaţia, Vol. 3,
Editura Excelsior Art, Timişoara, 2008; Timiş. Monografie, Editura Marineasa, 1998 (întocmită împreună cu
Rodica Munteanu); Timişoara. Monografie, Editura Mirton, Timişoara, 2002 (întocmită împreună cu Rodica
Munteanu); Banatul şi Marea Unire. 1918, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1992 (semnată împreună
cu Mariana Sârbu și Vasile Zaberca).
Slujba înmormântării a avut loc miercuri, 9 mai, în Cimitirul din Calea Lipovei.
Bunul Dumnezeu să îi facă parte de odihnă împreună cu toți drepţii Săi! Pomenirea lui să fie din neam
în neam!
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ITINERARIUL PASTORAL AL
ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE MITROPOLIT
IOAN AL BANATULUI
1 aprilie
- a slujit Sfânta
Liturghie la catedrala
mitropolitană
din
Timișoara şi a rostit
cuvânt de învăţătură. A
binecuvântat biserica din
parohia Sânpetru Mare. A
sfințit crucile bisericii din
parohia Remetea Mare
2 aprilie
- a efectuat o vizită
pastorală în parohia
Lenauheim
4 aprilie
- a slujit Denia
la biserica parohiei
Timişoara Freidorf
5 aprilie
- a slujit Denia la biserica parohiei Beregsău Mare
6 aprilie
- a slujit Denia la catedrala mitropolitană
8 aprilie
- a slujit slujba Învierii la catedrala mitropolitană, iar de dimineaţă Sfânta Liturghie
9 aprilie
- a participat la Sfânta Liturghie la parohia Jamu Mare
10 aprilie
- a vizitat parohiile Hezeriş, Valea Lungă și Babșa
13 aprilie
- a slujit Sfânta Liturghie la mănăstirea Românești. A sfințit izvorul din parohia Cotu Mic, Lugoj
14 aprilie
- a primit vizita ambasadorului din Brazilia, la reședința mitropolitană
15 aprilie
- a participat la Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană şi a rostit cuvânt de învăţătură
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16 aprilie
- a participat la acțiunea de donare de sânge la biserica parohiei Zona Dacia din Timișoara. A efectuat o vizită
pastorală la parohia Nițchidorf
17 aprilie
- a efectuat o vizită pastorală în parohia Jureşti
- a primit pe domnul academician Basarab Nicolescu, de la Paris-Franța, dimpreună cu domnul conf. univ. dr.
Claudiu Mesaroș, de la Universitatea de Vest din Timișoara
- a primit pe preotul Florin Ionel Cotocea, parohul bisericii din localitatea Poieni, protopopiatul Făget
- a primit pe părintele Bujor Păcurar, protopopul Oficiului protopopesc Făget
- a primit pe domnul Roșca Ioan, din localitatea Șanovița, președintele Asociației « Nicolae Ursu «
18 aprilie
- a primit pe părintele protopop Ioan Bude, protopopul Oficiului protopopesc Timișoara I, dimpreună cu preotul
Petru Toma, parohul bisericii din Săcălaz
22 aprilie
- a participat la Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană şi a rostit cuvânt de învăţătură. A participat la o
conferință în parohia Timişoara Zona Dacia
23 aprilie
- a participat la Sfânta Liturghie la parohia Moşniţa Nouă şi a rostit cuvânt de învăţătură
24 aprilie
- a primit pe domnul locotenent-colonel Sorin Homeag, de la Garnizoana 18 Infanterie Banat;
- a primit pe preotul Gavril Creța, de la parohia Timișoara Calea Lugojului, dimpreună cu părintele protopop
Mircea Szilagyi, de la protopopiatul Timișoara II;
- a primit pe preotul Nicușor Babeu, parohul bisericii din localitatea Moravița, protopopiatul Deta;
- a primit pe preotul Ștefan Șișu, parohul bisericii din localitatea Cornești, protopopiatul Timișoara II;
- a primit pe doamna Leontina Prodan, de la Muzeul Cânepii din Timișoara;
- a primit pe preotul Nicolae Strizu, parohul bisericii din localitatea Foeni, protopopiatul Timișoara I.
25 aprilie
- a efectuat o vizită la Unitatea Militară din Lugoj
- a primit pe preotul pensionar Aurel Teodorescu, din localitatea Racovița
- a primit pe preotul pensionar Nicolae Erja, din Timișoara
- a primit pe domnul profesor Petru Dinu, din Timișoara
26 aprilie
- a primit pe: domnul Andrei Pleșu – scriitor, filosof și critic de artă - București; Excelența Sa, Emil Hurezeanu –
Ambasadorul României la Berlin, Germania ; domnul prof. univ. dr. Marilen Pirtea – rectorul Universității de Vest
din Timișoara ; domnul Silviu Oravitzan – artist plastic – Timișoara.
28 aprilie
- a efectuat o vizită pastorală în Episcopia Daciei Felix
29 aprilie
- a participat la Sfânta Liturghie la parohia Gruni
Au consemnat: preot MARIUS SFERCOCI
RĂZVAN MUNTEAN
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