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ÎN LOC DE EDITORIAL

UNITATE PRIN CULTURĂ ȘI CREDINȚĂ
† IOAN

Mitropolitul Banatului

Prima cifră pe care am învățat-o la aritmetică a fost cifra „unu”, concretizată printr-o liniuță verticală și printr-un 
bețișor de salcie. Am învățat apoi celelalte cifre care se compuneau dintr-un mănunchi de bețișoare. Unu era cel 
mai sărac, era singur, era cel mai mic. Voi înțelege mai târziu că iubirea transcende aritmetica, iar unu, una sunt 
mai profunde decât cele ce urmează în cartea de aritmetică.

Unul unește și iubește, doi, trei împart și dezbină. Unul, una, le-am putea considera noi, românii, numere sacre, 
așa cum, în alte culturi, șapte este socotit număr sacru. 

Hristos S-a rugat ca toți să fie una (cf. In. 17, 21). Hristos binecuvântează unitatea și îi dă numeralului „unu” o 
conotație majoră, în care iubirea transcende cifra. Realizarea unității unui popor nu este doar rezultatul unor acțiuni 
politice, militare și diplomatice, ci este și rodul rugăciunii lui Hristos și a fiilor unui neam. În acest context vedem 
implicați în procesul de unire a românilor și pe cei mai luminați fii ai Bisericii. 

Cine dă substanță unirii unui neam? Întâi spațiul geografic, apoi fiii acelui neam. La baza unității unui neam stau 
însă și iubirea, cultura, limba, graiul, toate acestea generând conștiința unității ca valoare de ordin divino-uman. 

Unitatea este o dorință sfântă izvorâtă din Rugăciunea lui Iisus. Unitatea nu este o funcție matematică relativă, 
ci ea se află într-o dinamică permanentă. 

Să vedem câteva componente ale unității românești. 
Întâi amintim spațiul geografic, ce este unul, cu diferite forme, dar care include nu numai „geo”-pământul, ci 

și o parte din albastrul cerului. Delimitarea spațiului românesc ca Una Românie s-a făcut în timp. În acest ogor 
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românesc unic s-a semănat cultură și așa se face că, acolo unde a rodit cultura românească, se conturează spațiul 
pe care Dumnezeu l-a hărăzit românilor. Românii n-au semănat niciodată sânge în alte ogoare vecine pentru a-și 
extinde spațiul existenței lor. Cultura nu înseamnă sânge, ci iubire, trudă, credință și grai. 

În timp, spațiul nostru românesc a fost frânt de străini, căci era „dulce”, așa cum spunea Eminescu în: Ce-ți doresc 
eu ție, dulce Românie. Au fost trasate granițe prin inima țării, pe crestele Carpaților și acestea au rămas așa multe 
secole. Dar străinii n-au putut trage graniță în spiritul nostru românesc și nici prin inima românilor. 

În urmă cu o sută de ani ajunseserăm toți acasă, sub același cer albastru, binecuvântați de Dumnezeu. Marile 
Puteri împlinesc, prin jertfa feciorilor români, Ruga lui Hristos: Ca toți românii să fie una.

Iată, Hristos S-a rugat după Cina cea de taină și pentru noi românii. Am fost și vom rămâne Una „dulce Românie”, 
chiar dacă și azi unii se mai îndulcesc dintr-o brazdă românească. 

Doamne, mai dă-i putere Domnului Eminescu să strige din mormânt că România-i de la Nistru până la Tisa, să 
audă și cei care încă mai țin departe de pieptul maicii sale, România, pe Sora noastră Basarabia!

Rostirea lui Eminescu despre hotarele României va rămâne peste veacuri unul din cele mai importante documente, 
prin care se vor apăra urmașii noștri în fața celor care doresc această „dulce Românie”. Aceste rostiri transcend orice 
tratate de delimitare a spațiului nostru românesc, chiar și Tratatul sârmei ghimpate de pe Prut. Fără Eminescu, nicio 
delegație românească la Înaltele Porți nu are nicio șansă la reîntregirea țării.

Dacă spațiul geografic românesc a suferit modificări în istorie, spațiul cultural al spiritului românesc nu a putut să 
fie modificat, ci el a rămas același. Cultura consfințește spațiul geografic, căci prin cultură nu se pot trage frontiere. 
Ne naștem într-un spațiu geografic, într-un topos anume, dar ne naștem și într-o cultură și într-o limbă. 

Cultura și limba română sunt cei mai de seamă grăniceri ai neamului și ai spațiului nostru românesc. Cultura 
română a fost în istorie mai înaltă decât Carpații și ea a vegheat spiritul neamului nostru în toate provinciile 
românești. Acea Una cultură, acea Una limbă au generat o Românie Mare. Graiul nostru românesc este unica 
mantie care stă pe umerii României. 

Cultura și limba română dau substanță ființei neamului nostru românesc să dăinuie și dincolo de hotarele ei. 
Limba este vasul sacru al românilor și cu acesta se îndreaptă ei, să-și astâmpere setea, la izvoarele culturii și la izvorul 
harului lui Dumnezeu. Prin grai, omul comunică nu doar cu semenii săi, ci cu Însuși Creatorul său. Dumnezeu a 
binecuvântat graiul maicilor noastre în Biserica neamului nostru.

Graiul românesc a fost și el botezat în cristelnița bisericii. Să nu întinăm ce a binecuvântat Dumnezeu: Țara și 
Graiul românesc. 

Glie, grai și credință, acestea reprezintă zestrea pe care am moștenit-o de la părinți. O mai avem, mai este a 
noastră?!

Oameni de cultură și de bine ai neamului, să fim și noi uniți și să veghem la hotarele Țării și ale culturii românești. 
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ADIERE DE VÂNT LIN ÎN PRIDVORUL 
LUI SOLOMON

† DANIIL arhiereul

„Iar după foc va fi adiere de vânt lin şi acolo va fi Domnul”. (III Regi 19, 12): Aceste cuvinte ale lui Dumnezeu 
rostite către sfântul prooroc Ilie Tesviteanul pe muntele Horeb, după vijelia năpraznică, după cutremurul și după 
focul în care n-a fost și nu s-a descoperit Dumnezeu, concordă și consună cu cuvintele Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos din tainica noapte a covorbirii cu Nicodim: „Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui, dar nu știi de 
unde vine nici încotro se duce” (Ioan 3, 8). Nu știm de unde vine și nici încotro se duce vântul suflării inspiraţiei lui 
Dumnezeu din Vechiul și Noul Testament, dar știm că aduce „adiere de vânt lin” în care este Dumnezeu și în care 
ni se descoperă Dumnezeu pe Horebul oricărui capitol sau verset biblic. Ştim că vine dinspre prooroci și se duce 
către Sfinţii Apostoli, știm că vine dinspre gura peșterii de la Horeb și se duce spre Cincizecime, în Ierusalim. Ştim 
că vine dinspre drumul Damascului și duce spre insula Patmos, știm că vine dinspre Înviere și se duce spre Înălţare, 
știm că vine dinspre pârâul Cherit și se duce spre ienupărul de la Beer-Şeba, știm că vine dinspre Teofanie și se duce 
înspre Epifanie, știm că vine dinspre Sinai și se duce înspre Tabor, știm că vine dinspre Carmel și se duce spre gura 
peșterii de la Horeb. Adierea blândă și liniștită de la Horeb scrie tablele Legii de pe Sinai și rostește Fericirile de pe 
Muntele Fericirilor. Adierea blândă și liniștită cutremură pământul la Răstignire și Înviere, face să se audă vârtej 
de vânt la Rusalii, glas de tunete pe Sinai și glas de trâmbiţe în Apocalipsă. Adierea blândă și liniștită a Duhului 
Sfânt de la Horeb suflă de la Facere la Apocalipsă, împingând pânza corabiei Bisericii lui Hristos spre Eshaton, fiind 
temelia tuturor descoperirilor dumnezeiești din Revelaţia biblică. Vijelia precede cutremurul, cutremurul precede 
focul, iar focul precede adierea de vânt în care totdeauna S-a descoperit Dumnezeu și ni Se descoperă. Adierea 
blândă și liniștită este suflarea Vântului celui ceresc al cărui glas îl auzim, deși nu știm totdeauna de unde vine și 
încotro se duce și ne duce. Adierea de vânt lin mișcă ramurile stejarului de la Mamvri, coroana finicilor de la Elim, 
ramurile măslinilor de pe Muntele Înălţării la Cer, ale stejarului de la Ofra și ale duzilor din dumbrăvile proorocului 
David. Adierea de vânt lin suflă din Eden liniștind apele celor patru braţe ale râului și sfinţind apele și malurile 
râului vieţii din Apocalipsă.

Adierea de vânt lin se rostește prin mărturia patriarhilor, prin vedeniile proorocilor, prin predica Sfinţilor Apostoli 
și prin cuvântările Sfinţilor Părinţi. Adierea de vânt lin a suflat la Sinodul Apostolic din Ierusalim, i-a inspirat pe Sfinţii 
Evangheliști, pe Sfinţii Apostoli și pe sfântul Apostol Pavel și a suflat în vremea întrunirilor Sinoadelor ecumenice. 
Adierea de vânt lin sfinţește și înseninează văzduhul Sfintei Scripturi și cerul Sfintei Tradiţii. Adierea de vânt lin 
este străjerul de pază și garanţia Ortodoxiei. Această adiere a dus norul Înălţării spre cer și tot ea va pogorî norul 
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Parusiei pe pământ. Adierea de vânt lin a deschis cerurile la Chebar și la Iordan și va deschide la „plinirea vremii” și 
Ușile Împărătești ale Apocalipsei. Să ne lăsăm, precum serafimii din templu, aripile sufletului inspirate și mișcate 
de adierea de vânt lin a Duhului Sfânt, care, coborând rouă în cuptorul Babilonului a stins puterea focului tuturor 
ispitirior, necazurilor, prigonirilor și răstignirilor. Adierea blândă și liniștită de la Horeb se ascunde în „sânul vijeliei” 
(Iov 38, 1) și se descoperă în „mijlocul furtunii” (Iov 40, 6). 

„Şi erau toţi într-un cuget în pridvorul lui Solomon.” (Faptele Apostolilor 5, 12). Nu putem fi toţi într-un 
cuget decât în pridvorul lui Solomon. Toţi Sfinţii Apostoli erau într-un cuget în pridvorul lui Solomon, în cugetul lui 
Hristos prin Duhul Sfânt; în cugetul Predicii de pe Munte și al Schimbării la Faţă; în cugetul Răstignirii și al Învierii 
Domnului; în cugetul Înălţării la cer și al Pogorârii Duhului Sfânt; în cugetul mărturisirii Evangheliei lui Hristos și 
al zidirii Bisericii Lui; în cugetul Şederii de-a dreapta Tatălui și al Parusiei Domnului; în cugetul Învierii din morţi și 
al Judecăţii de Apoi. Toţi Sfinţii Părinţi ai Bisericii lui Hristos aveau să fie, de-a lungul veacurilor, într-un cuget, în 
pridvorul lui Solomon, prin Duhul Sfânt. Toţi marii Dascăli ai lumii și Ierarhi aveau să fie într-un cuget, în pridvorul lui 
Solomon. Toţi teologii Bisericii creștine nu pot fi într-un cuget, decât în pridvorul lui Solomon. Pridvorul lui Solomon 
este spaţiul ecclesial al Bisericii Ortodoxe; este duhul autentic al teologiei ortodoxe. Dezbinările dintre creștini, 
atât din trecut cât și din prezent, dovedesc faptul că n-am fost și nu suntem totdeauna într-un cuget, în pridvorul 
lui Solomon, ci fiecare adeseori în pridvorul lui propriu. Deși astăzi pridvorul lui Solomon, la propriu, este dărâmat 
de aproape două milenii, totuși putem fi adunaţi într-un cuget „în pridvorul lui Solomon” din viziunea sfântului 
prooroc Iezechiel (cap. 40-48) și din Apocalipsă (21, 22). În pridvorul lui Solomon, Hristos, Dumnezeu adevărat și Om 
adevărat, era în mod nevăzut în mijlocul Sfinţilor Apostoli și este în mijlocul nostru. A fi toţi creștinii într-un cuget 
teologic, triadologic, cosmologic, antropologic, hristologic, pnevmatologic, ecclesiologic, eshatologic și moral, 
liturgic și duhovnicesc sau filocalic, „în pridvorul lui Solomon”, asigură unitatea Bisericii. Pridvorul lui Solomon este 
naosul Bisericii și altarul lui Dumnezeu.           
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PROTOPOPIATUL FĂGET ȘI MAREA UNIRE
                                                                        Prof. dr.  DUMITRU TOMONI

Consemnat documentar în anul 1716, Protopopiatul Făget a fost sub jurisdicţia eparhiei Timişoarei până în anul 
1865, adică până la despărţirea ierarhică, din 1865 și până în anul 1948 a aparținut Episcopiei Caransebeșului, iar 
din 1948 Arhiepiscopiei Timișoarei și Mitropoliei Banatului.

În anii Primului Război Mondial, protopopiatul Făget avea 41 parohii și 7 filii și cuprindea 48 de localități: 
Baloșești, Băsești (azi Begheiul Mic), Bătești, Bârna, Bichigi, Botești, Botinești, Brănești, Breazova, Bucovăț, Bujor 
(azi Traian Vuia), Cliciova, Coșava, Coșevița, Coșteiul de Sus, Crivina, Curtea, Drăgsinești, Drinova, Făget, Fărășeșeti, 
Fârdea, Gladna Română, Goizești, Hăuzești, Homojdia, Jupani, Jupânești, Jurești, Luncani, Margina, Mâtnicu Mic, 
Nemeșești, Pietroasa, Poieni, Pogănești, Povergina, Românești, Sărăzani, Săceni, Sintești, Sudriaș, Surducu Mic, 
Susani, Temerești, Tomești, Zolt și  Zorani.

Prin structura sa organizatorică protopopiatul  se suprapunea, în cea mai mare parte, plășii Făget, iar preoții și 
învățătorii confesionali constituiau marea majoritate a intelectualității  zonei Făgetului sau Țării Făgetului, cum se 
numește acest spațiu istoric, dat fiind faptul că începând cu secolul al XVIII-lea Făgetul a devenit cea mai importantă 
localitate, fiind centrul districtului, cercului, plășii sau raionului ce-i purta numele. Derulându-se sub forma unui 
imens anfiteatru, zona Făgetului este delimitată de Valea Mureșului, zona Pădurenilor, poalele Munților Poiana 
Ruscă și zona Lugojului. Şi acest spatiu predominant colinar, brăzdat de apele râului Bega, a fost profund marcat 
de Marele Război și de evenimentele premergătoare Marii Uniri..

I.  Starea de spirit în timpul Marelui Război 
Izbucnirea primului război mondial, la 28 iulie 1914, prin atacarea Serbiei de către Austro-Ungaria, a înrăutăţit 

considerabil şi situaţia locuitorilor din Protopopiatul Făget. Potrivit ordonanţei imperiale, toţi rezerviştii trebuiau 
ca în termen de 24 de ore să se prezinte la unităţi. După ordinal de mobilizare din 31 iulie 1914, primele unități au 
plecat pe front în ziua de 1 august. Garnizoana principală a Banatului era oraşul Timişoara, unde își avea sediul Corpul 
VII armată austro-ungar, din care făcea parte și Divizia 34 infanterie Timișoara compusă din Brigada 67 infanterie 
Timișoara ( Reg. 61 infanterie Timișoara și Reg. 43 infanterie Caransebeș) și Brigada 68 infanterie Seghedin (Reg. 29 
infanterie Becicherecul Mare și Reg. 46 infanterie Seghedin)1. Majoritatea regimentelor românești au fost trimise 
în Galiția, iar o parte a rezerviștilor din fiecare batalion sedentar în Bosnia-Herțegovina.

La încorporare, tinerii erau selectați în funcție de înălțime, greutate, dezvoltarea fizică, fie ca soldați ,,de linie’’, 
adică luptători pe front, și făceau instrucția în limba germană, fie ca trupe auxiliare (honvezi) instruiți în limba 
maghiară. De altfel, și mobilizarea s-a făcut pe etape: la început erau chemați sub drapel contingentele de tineri, 
apoi, pe măsură ce era nevoie de mai multe trupe de front, sau în spatele frontului, și seriile mai vârstnice.

Potrivit relatării învățătorului din Mâtnicu Mic, locuitorii satelor au primit cu teamă și îngrijorare declanșarea 
războiului: „S-a semnalat mobilizarea prin vestea trimisă prin notarul locului, care a mers din comună în comună, 
anunţând poporul. Cei ce au aflat vestea erau triști, mai ales femeile și copiii plângeau la vestea că soţii și părinţii 
îi părăsesc2”.

Războiul a avut urmări dintre cele mai grele și asupra populaţiei săteşti din Protopopiatul Făget datorită 
dificultăţilor materiale multiple pe care le-a generat şi a intensificării politicii de deznaţionalizare promovate 
de autoritățile maghiare. Conform legilor adoptate în 1914, guvernul şi autorităţile locale puteau interveni în 
producerea şi desfacerea mărfurilor, în stabilirea preţurilor şi repartizarea forţelor de muncă, potrivit necesităţilor 
producţiei de război. Începând din anul 1915 au fost formate  comitete comunale conduse de solgăbirăi, cu sarcina 
de a susţine prin toate mijloacele producţia de război şi cu dreptul de a recurge în acest scop la forţa armată3.

Prin mai multe ordonanţe date de contele Tisza, şeful guvernului maghiar, s-a hotărât rechiziţionarea rezervelor 
de făină, grâu4, slănină şi untură din toate gospodăriile. Acţiunea de rechiziţionare se desfăşura fără milă şi era de 
multe ori însoţită de abuzurile autorităţilor locale. La Bujor (azi Traian Vuia) „la rechiziţionarea cerealelor nu s-a 
ţinut cont de cele legale, ci s-a făcut după dorinţa jandarmilor care se purtau foarte brutal cu populaţia”5.O situație 

1  Vasile Dudaș, Banatul în anii Primei Mari Conflagraţii Mondiale, Timișoara, Edit. David Pres Print p. 19
2  Muzeul Banatului Timişoara,  Fond Ilieşiu,  dosar Mâtnicu Mic (în continuare M.B.T...)
3  Relaţii agrare şi mişcări ţărăneşti în România 1908-1921, București, Edit. Politică, 1967, p. 242
4  „Drapelul”, an. XVI, nr.3 din 5/18 ianuarie 1916, p. 2
5   M.B.T.., dosar Bujor, nr. 31
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asemănătoare consemnează și respondentul din Bucovăț la chestionarul trimis în anul 1934 de către Nicolae Ilieşiu, 
profesor de istorie la liceul C.D. Loga Timişoara: „În timpul războiului, cei de acasă au suferit foame ca în front. 
Bucatele s-au recvirat, nu căpătam sare, zahăr, gaz de luminat etc. Eram şicanaţi de jandarmi şi fişcanţi care căutau 
după alimente prin poduri, cămări, cu baioneta prin claiele de fân şi chiar în pământ... Între şicanele autorităţilor 
amintesc una: Preotului Al[exandru] Popovici i s-a  scris pentru recvirare o cantitate mare de ovăz. Dânsul n-a avut 
nici o boabă de ovăz, nici n-a semănat cereale, când se prezintă autorităţile după ovăz dânsul se scuză că n-a avut 
şi nu are atare cereală. Scuzându-se a trebuit să-l răscumpere în bani.”6

Starea de nemulţumire era sporită şi de specula efectuată de unii comercianţi cu produsele de strictă necesitate 
pentru gospodăriile ţărăneşti, cât şi de distribuirea nedreaptă a produselor naţionalizate şi a puţinelor ajutoare 
acordate de stat văduvelor şi orfanilor de război7. Pe lângă produsele de strictă necesitate au fost rechiziţionate 
pentru a fi topite şi folosite în industria de armament şi clopotele de aramă ale multor biserici din Protopopiatul 
Făget: Făget (3 clopote), Brănesti (3 clopote), Gladna Montană, Bujor etc.

Intrarea României în război, în vara anului 1916, alături de Antanta, a sporit represiunea autorităţilor şi tensiunea 
în rândul populaţiei româneşti. Se trecea brusc „de la nădejdea luminoasă la cea mai neagră dezamăgire, totul în 
ritmul ofensivei şi defensivei româneşti”.8

Autorităţile austro-ungare au declanşat un adevărat val de represiune împotriva fruntaşilor satelor – îndeosebi 
preoţi şi învăţători – , de supraveghere neîncetată a oricărei manifestări româneşti. Mulţi fruntaşi au fost internaţi 
în lagăre de concentrare departe de casă, pentru a fi izolaţi de popor, orice reuniune sau manifestare românească 
fiind interzisă, iar învăţământul românesc în permanenţă supravegheat9.

Astfel, atât preotul Victor Iclozan din Băseşti, cât şi învăţătorul Ioan Petrescu din aceeaşi localitate, au fost 
mobilizaţi şi trimişi pe front10. Aceeaşi soartă au avut-o şi învăţătorii Nicolae Popovici din Bătești, Aurel Arone din 

6   M.B.T, dosar Bucovăț, nr. 30
7   Ioan Munteanu, Noi date privind mişcarea socială şi naţională a ţărănimii bănăţene în toamna anului 1918, în “Studii de 

istorie a Banatului”, Timișoara, nr. 6-7, 1981, p. 115
8  Valeriu Leu, Carmen Albert, Banatul în memorialistica “măruntă” sau istoria ignorată (1914-1919), Reșiţa, 1995, p. 67
9   Direcția Județeană Timiș a Arhivelor Naționale, Fond „Familial  Aurel Cosma”, dosar 144, f. 126
10   M.B.T ,  dosar Băseşti, nr. 10
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Brănești, Iosif Terfăloagă din Temerești, George Drăgoi din Bujor, Vasile Brașovan din Fârdea, Dimitrie Stepanescu din 
Jupani, Adrian Ardelean din Cliciova, Ioan Bratulescu din Românești, Dimitrie Suciu din Sărăzani11,  Dănilă Iliţiescu, 
atunci învăţător în Ramna, şi Ioan Simion Caba din Curtea12, ambii reprezentanţi de frunte ai locuitorilor din zona 
Făgetului la Alba Iulia. Preotul Serafim Băian şi publicistul Ion Clopoţel din Margina au fost întemniţaţi de autorităţile 
austro-ungare, iar inginerul Adrian Diaconovici din Făget, învăţătorul Nicolae Popovici din Băteşti şi ţăranii Petru 
Brezovan şi Ion Nicorescu din Pietroasa au fost deportaţi şi internaţi în lagăre13. Potrivit dispoziţiilor, ei nu aveau 
voie să părăsească localitatea în care fuseseră internaţi decât cu aprobarea specială, zilnic trebuiau să se prezinte 
la notarul comunal, iar corespondenţa era atent cenzurată. În urma numeroaselor plângeri adresate, autorităţile 
vor da dovadă de clemenţă, treptat, ei fiind eliberaţi, ultimii părăsind locurile de detenţie în vara anului 1918.

Preotul Serafim Băian a fost închis în Seghedin, în perioada 1 februarie 1918-iunie 1918, fiind acuzat de spionaj 
în folosul României, deoarece ar fi furnizat românilor informaţii asupra situaţiei tranşeelor austro-ungare din Valea 
Haţegului până la Caransebeş, respectiv Valea Begheiului până la Dobra.14

O altă acţiune de intimidare întreprinsă împotriva fruntaşilor români bănăţeni a fost cea a domiciliului forţat, 
pentru persoanele considerate că nu prezintă încredere, în special preoți și învățători. În Banat, potrivit datelor 
culese de către profesorul dr. Nicolae Ilieşiu, în această situaţie s-au aflat 49 de preoţi, 13 învăţători, 38 de ţărani, 1 
primar, 1 avocat, 3 funcţionari şi 3 femei15. În Protopopiatul Făget, preotul Gheorghe Gârbacea din Brăneşti şi soţia 
lui Iosif Capotescu, voluntar în armata română, au fost puşi sub pază politică (domiciliu forţat), fiind împiedicaţi să 
părăsească localitatea şi obligaţi a se prezenta zilnic în faţa autorităţilor. Tot sub pază politică a fost pus și preotul 
Dimitrie Iosof din Bujor.16 Aceştia nu aveau voie să părăsească domiciliul fără aprobarea notarului comunal, în 
fiecare zi, la ora 12, trebuiau să se prezinte la primărie, nu puteau frecventa localurile publice, nu puteau părăsi 
locuinţele între orele 20 - 5, nu puteau expedia telegrame şi purta convorbiri telefonice numai cu aprobare, nu 
puteau întreţine legături cu persoane străine localităţii numai în prezenţa autorităţilor. În caz contrar, erau pedepsiţi 
cu 2 luni închisoare şi amendă până la 600 de coroane 17.

Cu probleme deosebite s-a confruntat învățământul confesional din Protopopiatul Făget  în urma mobilizării 
învățătorilor, în ciuda atenției constante acordate de către episcopul Miron Cristea. În ședința senatului școlar din 
8 decembrie 1914, episcopul a reiterat obligația ca în locul învățătorilor mobilizați pe front să fie puși învățători 
pensionari, preoții locali sau elevi de la Institutul Teologic din Caransebeș. Din păcate, nici în Protopopiatul Făget 
acest ordin nu s-a putut respecta totdeauna. Astfel, în localitatea Sărăzani preotul Iosif Olariu era prea bătrân pentru 
a-l putea suplini pe învățătorul mobilizat. De aceea, Consistoriul diecezan a aprobat propunerea protopopului 
Sebastian Olariu ca învățătorul să fie suplinit de preotul Vichentie Ciorogariu din Săceni, care locuia în Sărăzani. În 
localitatea Bujorul, pentru că preotul Dimitrie Iosof era în vârstă, Consistoriul a numit un preot capelan care să-l 
înlocuiască pe învățătorul George Drăgoi18.

În ciuda acestor măsuri, situația învățământului confesional din Protopopiatul Făget nu era mulțumitoare, așa 
cum rezultă din raportul protopopului Sebastian Olariu, din 31 octombrie 1916. Aflăm din acest raport că „în anul 
școlar 1915-1916 în comunele protopopiatului au fost probleme în localitatea Brănești, unde s-au ţinut cursuri mai 
rar de către preo tul George Gârbacea. La Băsești nu s-au ţinut ore deloc pentru că și învăţătorul și preotul au fost 
mobilizaţi. în Bujor nu s-au ţinut ore din pricina neputinţei preotului care este bolnav, iar în localitatea Sarazani nu 
s-au ţinut ore pentru că preotul losif Olariu a decedat19”.

Victoriile sau înfrăngerile armatei române au avut ecou și în Protopopiatul Făget, influențând și starea de spirit 
a românilor din zonă. Astfel, potrivit consemnărilor învățătorului din Făget, Vasile Olariu: „la intrarea în război a 
României, făcându-se tranşee de război şi pe Valea Begheiului, pe la Bujor – Răchita – Făget – Coşava, s-au mai 
înviorat sufletele româneşti că va reînvia gloria străbună şi se vor vedea măsurându-se pentru dreptate strănepoţii 
lui Traian cu ai lui Arpad20. 

11  Daniel Alic, Eparhia Caransebeşului în perioada păstoririi episcopului Miron Cristea (1910-1919). Biserică şi societate, Cluj-
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2013, p. 197-202 

12  Ioan S.Caba, Memorii, 1934 (Manuscris) 
13  Ioan Munteanu, Vasile M. Zabercea, Mariana Sârbu, Banatul şi Marea Unire 1918, Timișoara, Edit. Mitropolia Banatului, 

1992, p.79-84
14  Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului (1916-1919), Ediţie, studiu introductiv, note 

și indici de Mihai-Octavian Groza și Mircea-Gheorghe Abrudan, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2015, p.118
15  Ioan Munteanu, Vasile M. Zaberca, Mariana Sârbu , op. cit., p. 81-83
16  Dumitru Tomoni,  Nord-estul Banatului şi Marea Unire, Timișoara, Edit. Mirton, 2003, p.125
17   Vasile Dudaș, Banatul în anii Primei Mari Conflagraţii Mondiale, Timișoara, Edit. David Press Print, 2014,  p . 58
18  Daniel Alic, op. cit., p. 195-196
19  Ibidem, p. 206
20  M.B.T ., dosar Făget, nr. 77
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Preotul Eugen Sudreșianu din Coșteiul de Sus, participant direct la aceste evenimente, mărturisea o stare de 
spirit asemănătoare: „atunci când în luna lui august a an[ului] 1916 fraţii din Vechiul Regat au intrat în războiul 
mondial ca să ne dezrobească de sub jugul milenar, poporul din această comună a avut ferma convingere că ceasul 
mântuirii a sosit (…). Pe aici și prin împrejurime – Coșești, Coșeviţa, Margina – și în alte locuri se făceau tranșee, 
căci românii erau așteptaţi în tot momentul să ajungă și pe aici…”21.

Armata română era așteptată și de către țăranii din localitatea Poieni, lucru consemnat de preotul Gheorghe 
Cornea: „în sărbători, ca şi în alte zile, mai ales seara, se cânta[u] pe ascuns diferite cântări naţionale ca: «Pe-al nostru 
steag», «Deşteapătă-te, române» etc. Locuitorii: Toma Trifescu, Toma Brezovan, Gheorghe Barbu fiind la Margina, 
s-au expimat în felul următor: «Să dee Dumnezeu ca să vină România” şi pentru această exprimaţie au fost bătuţi 
amarnic şi apoi închişi de către jandarmi.» ”22

De aceea, capitularea necondiţionată a Austro-Ungariei, sfârşitul războiului şi vestea încheierii păcii vor produce 
mare bucurie şi în Protopopiatul Făget. Potrivit relatărilor protopopului Sebastian Olariu, la aflarea acestor veşti 
„poporul român din Făget, cuprins de cea mai mare bucurie, a cutreierat străzile oraşului, în frunte cu preotul şi 
învăţătorul, cu cântări patriotice şi cuvântări despre însemnătatea momentului”23. Cu acelaşi entuziasm au fost 
întâmpinaţi în toate localităţile soldaţii întorşi de pe front, în cinstea  cărora se organizau hore şi festivităţi speciale. 
Bucuria revederii era imensă, iar cântecele naţionale ascultate după ani de interdicţie storceau lacrimi de bucurie. 
Nu după multă vreme, însă, starea de spirit se schimbă în mod radical. Cauzele acestei schimbări sunt multiple, 
reflectând atât situaţia grea, la limita umilinţei, îndurată de locuitori în anii războiului, cât şi conştiinţa prăbuşirii 
unei lumi depăşite de mersul evenimentelor. 

Din cele 48 de localități ale Protopopiatul Făget, cu o populație românească de 26.138 locuitori au participat 
la război 4.790 de români, 4.379 au fost mobilizați pe front și 411 la partea sedentară24. La sfârșitul războiului, s-au 
înregistrat 772 de morți – 625 au murit pe front și 147 în spitale sau acasă în urma rănilor provocate de război  –  și 
258 au fost dați dispăruți. În urma celor căzuți pe câmpul de luptă, dispăruți și morți până în anul 1922, au rămas 
397 văduve și 669  copii orfani. Greu de imaginat a fost situația unor familii rămase cu mulți copii și fără sprijinul 
celor care trebuiau să ducă greul.  Astfel că la Făget, în urma morții soldaților Nicolae Glava și Antanas Gontean au 
rămas 6 respectiv 5 copii orfani, iar Dionisie Jurconi a lăsat, prin moartea sa, 4 orfani de ambii părinți. Au rămas 5 
orfani și în familiile lui Lazăr Stănescu și Ioan Buga din Drinova, Leonte Furdian din Gladna Română, George Lera 
din Pădurani, Nicolae Enășescu din Botinești, iar 4 orfani în familiile lui Ştefan Stănilă din Baloșești, Luca Petrescu 
din Cliciova, Mihai Togeroni din Fărășești, Pahomie Gruescu din Pădurani, Emilian Obiadă din Zolt, Gheorghe 
Dumitrescu din Curtea, Rădulescu din Mănăștiur, Ion Angheloni și Ion Neamțu din Hăuzești, Partenie Săleșan și 
George Ilițoni din Tomești,Vasile Suciu și Vasile Ciorogar din Sudriaș.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Baloșești 224 43 6 6 3 4 10
2 Bârna 430 79 2 12 3 4 3
3 Băsești 

(Begheiul Mic)

511 92 24 2 7 9 8 9

4 Bătești 474 99 14 1 2 15 8 14
5 Bichigi 853 126 10 11 10 11 20
6 Botinești 466 77 14 9 2 4 6 18
7 Brănești 597 127 5 8 1 18 17 22
8 Breazova 370 70 2 8 2 6 5
9 Bucovăț 810 87 7 2 1 2

21  Ibidem, dosar Coşteiul de Sus, nr.54
22 Ibidem, dosar Poieni, nr. 150 
23  Ibidem, dosar Făget, nr. 77
24 Direcția Județeană Sibiu a Arhivelor Naționale, Fond „Astra”,Listele participanților la Primul Război Mondial (1914 - 1923), 

județul Caraş-Severin, f. 463-466 
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10 Bujor (Traian 

Vuia)

677 63 49 15 1 12 21

11 Cladova 858 96 18 4 7 19 36
12 Cliciova 848 218 9 36 5 16 22
13 Coșava 606 113 14 18 2 7 13 30
14 Coșăvița 150 34 2 2
15 Coșteiul de Sus 605 107 18 4 3 11 7 17
16 Crivina de Sus 334 52 3 2 2 4
17 Curtea 1277 181 18 30 11 11 12
18 Drăgsinești 313 67 14 6 7 7 8 7
19 Drinova 365 61 10 3 4 8 7 19
20 Făget 1349 171 33 12 11 4 21 38
21 Fărășești 524 85 11 4 9 19
22 Fârdia 982 170 19 19 10 21 48
23 Gladna 

Română

867 152 7 10 12 9 19

24 Goizești 180 34 1 1 2 3 4
25 Hauzesti 314 43 2 1 1 2 3 5
26 Homojdia 349 58 10 2 4 2 5
27 Jupânești 330 47 10 3 2 6 9
28 Jupani 633 77 9 7 1 6 8 11
29 Jurești 265 55 6 6 5 2 7 16
30 Luncani 712 110 11 1 5 10 16
31 Margina 559 100 20 7 2 6 1 7
32 Mâtnicu Mic 331 68 5 8 5 11 22
33 Nemeșești 178 24 4 2 1 3 5
34 Pietroasa 481 85 13 5 13 11
35 Pogănești 430 71
36 Poieni 566 77 7 7 4
37 Povergina 440 70 13 2 5 11 10 20
38 Românești 643 146 8 20 15 16
39 Săceni 284 43 3 3 12 5 6 11
40 Sărăzani 445 89 1 7 4 6 9 7
41 Sintești 854 190 23 29 2 5 21 30
42 Sudriaș 524 65 2 6 3 15
43 Surducu Mic 675 145 21 14 6 3 5 4
44 Susani 608 114 32
45 Temerești 795 82 25
46 Tomești 434 88 17 6 6 8 9 20
47 Zolt 356 75 3 8 6 5 15 22
48 Zorani 262 53 16 6 8 10 14

TOTAL 26.138 4.379 411 625 147 258 397 669

II. Revoltele, teroarea şi represiunea din noiembrie 1918
După terminarea Marelui Război, Protopopiatul Făget trece printr-o perioadă frământată, cu ample acţiuni 

populare. În fruntea nemulţumirilor se aflau soldaţii întorși de pe front, pătrunși de spiritul revoltei, ce au găsit 
în localităţile lor o justificată stare de nemulţumire împotriva celor ce controlau economia locală și reprezentau 
autorităţile maghiare. Au fost vizaţi, în primul rând, notarii, pretorii, primarii și jandarmii ce au dovedit mult zel în 
rechiziţionarea produselor ţărănești, au comis nenumărate abuzuri cu prilejul mobilizărilor și aplicării ordonanţelor 
de război, au supus familiile celor plecaţi pe front la numeroase umilinţe. În conștiinţa revoltaţilor, ei reprezentau 
un regim străin, nedrept și asupritor. La Coșava, Curtea, Sudriaș și Tomești sunt devastate sediile notariale și notarii 
sunt alungaţi25, iar la Bunea Mare primarul a fost ucis26. Revolta locuitorilor din Bunea Mare  nu a putut fi stăvilită 
nici de intervenţiile preotului și învăţătorului din sat. Mai mult, pentru a-și salva viaţa, și aceștia au fost obligaţi să 
fugă peste păduri. Atât la Făget, cât și în multe localităţi din zonă sunt date jos însemnele  statului maghiar aflate 
pe sediile instituţiilor publice. 

Sunt atacate și devastate depozitele pentru armată ce adăposteau mari cantităţi de cereale și alimente 
rechiziţionate de la ţărani, magaziile și prăvăliile comercianţilor, localurile și magaziile unor societăţi capitaliste 
existente la sate, ce conţineau bunuri de strictă necesitate de care ţăranii duceau mare lipsă sau pentru procurarea 
cărora erau supuși unei nemiloase specule. În unele localităţi furia nemulţumiţilor se revarsă și asupra pădurarilor 
și funcţionarilor de la Ocoalele Silvice, în cea mai mare parte maghiari sau evrei. 

Chiar în primele zile ale lunii noiembrie ţăranii din Margina, Coșava, Curtea și Românești, întorși de pe front și 
confruntaţi cu foametea, lipsurile, aroganţa și abuzurile autorităţilor depășite de mersul evenimentelor, au jefuit 
și devastat magazinele și depozitele acestor sate, luând alimente și îmbrăcăminte. În zilele de 3 și 4 noiembrie 
muncitorii de la Fabrica Margina, datorită salariilor foarte mici și mizeriei în care erau obligaţi să lucreze, „au spart 

25  Ibidem, dosar Coșava, Curtea, Sudriaș și Tomești
26  Ibidem, dosar Bunea Mare, nr. 34
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magazinele fabricii și au împărţit gratuit făină și slănină sătenilor din vreo câteva localităţi care se duceau la târg 
la Făget”27. În același timp au fost devastate locuinţele funcţionarilor fabricii,  unde s-au găsit cantităţi mari de 
alimente, îmbrăcăminte și încălţăminte, dosite pentru a fi vândute la preţuri de speculă. Tot în 4 noiembrie și 
locuitorii din Tomești și-au împărţit alimentele din depozitele comune și au pătruns cu forţa în localul primăriei. 
Speriate, autorităţile au fugit în pădure și au cerut ajutor de la primpretorele din Făget, dar ajutorul cerut nu puteau 
veni, pentru că și Făgetul se confrunta cu aceleași evenimente. 

Pentru a preîntâmpina o revoltă populară, autorităţile au amânat tradiţionalul târg de Sfântul Dumitru, ce 
trebuia să se ţină la 26 octombrie. Totuși acesta a avut loc în ziua de 4 noiembrie, când au venit la Făget locuitori 
din întreaga zonă. Printre ei erau foarte mulţi soldaţi întorși de pe front, nemulţumiţi de situaţia existentă și dornici 
de a-și face dreptate. Ei au fost primii care au devastat magazinele comercianţilor David Klein și Rafael Maylender, 
împărţindu-și proviziile. În sprijinul comercianţilor intervin jandarmii și Garda maghiară, trăgând în mulţimea 
lipsită de apărare, găsindu-și astfel moartea 11 bărbaţi, 4 femei și un copil de 5 ani28. Cadavrele au fost strânse de 
pe străzi și duse cu carul la cimitirul ortodox, unde au fost înhumaţi într-o groapă comună. 

Din păcate, în zilele următoare revolta cuprinde și alte localităţi, nemulţumiri și răzvrătiri ţărănești consemnându-se 
la Sintești, Breazova, Traian Vuia, Susani, Sudriaș etc29. Garda maghiară din Făget a intervenit cu brutalitate ucigând 
14 locuitori din Susani și 5 din Jupani30. De menţionat că niciunul dintre cei uciși nu a fost trecut în „Registrul de 
morţi” existent la Primăria Sudriaș, de care aparţinea atât satul Susani cât și satul Jupani31.

 În dimineaţa zilei de 6 noiembrie, 25 gardiști ajung în Breazova pentru a pedepsi pe cei care au participat la 
evenimentele de la Margina. Întâlnind 2 locuitori care aduceau lemne cumpărate de la fabrica din Margina, deschid 
foc asupra lor, împușcându-i. După ce maltratează mai mulţi cetăţeni îl arestează pe Arsene Gligor, îl duc în faţa 
primăriei și-l împușcă, în ciuda intervenţiei preotului Ioan Alexandrescu, care pledează pentru nevinovăţia celui 
arestat. Pentru a menţine starea de teroare, instalează în faţa casei preotului și în faţa primăriei câte o mitralieră32.

În zilele următoare Garda maghiară din Făget s-a deplasat la Pietroasa pentru a-i pedepsi pe cei care au atacat 
proprietatea moșierului Simeon Papp și depozitele de lemn din localitate. Numai intervenţia sătenilor i-a salvat 
pe cei 8 arestaţi de la moarte33. Aceeași gardă s-a deplast la Poieni, obligând populaţia să se refugieze prin păduri 
pentru a scăpa de represalii34.

Pentru menţinerea ordinii și oprirea fărădelegilor comise de jandarmi și membrii ai gărzilor maghiare, după aceste 
evenimente, se vor constitui în întrega zonă a Făgetului Gărzi Naţionale Române și Consilii Naţionale Comunale. 
Alcătuite din reprezentanţi ai tuturor categoriilor sociale, consiliile au preluat sarcina organizării întregii vieţi economice, 
sociale și administrative a localităţilor, înlocuind instituţiile vechi, slujitoare ale unor interese străine românilor35.

Potrivit regulamentului de funcţionare, scopul gărzilor era menţinerea ordinii, impiedecarea jafurilor, omorurilor 
şi volniciilor. În gardă se înrolează „elemente de cea mai mare încredere“, de preferinţă soldaţi şi subofiţeri merituoşi36. 
Toţi cei înrolaţi erau obligaţi să depună un jurământ de credinţă după un anumit formular37. Gardiştii foloseau 
uniforma militară de care dispuneau sau îmbrăcăminte civilă. Ca semn distinctive purtau o panglică tricoloră la braţul 
stâng cu inscripţia:” Garda Naţională Română “. Armamentul era adus de pe front sau preluat de la jandarmeriile 
comunale şi de la gărzile maghiare dezarmate.Gărzile naţionale erau formate în special din soldaţi întorşi de pe 
front,  dar şi din muncitori, ţărani şi intelectuali care s-au înscris de bunăvoie. Comandantul gărzii trebuia să fie un 
ofiţer ori, în lipsă, un subofiţer. În gardă erau primiţe numai elemente de cea mai mare încredere. Alimentarea şi 
salarizarea gardiştilor erau asigurate prin contribuţii benevole ale populaţiei38. Fiecare gardist simplu primea o soldă 

27 „Românul”, Arad, an.VII, nr. 6 din 2/15 noiembrie 1918, p. 3
28  M.B.T.,  dosar Făget, nr. 77
29  Dan Popescu, Aspecte din lupta muncitorimii şi ţărănimii bănăţene pentru libertate socială şi naţională (1918), în „Tibiscus”, 

Timișoara, nr.1, 1970, p.89
30 M.B.T.,  dosar Susani, nr. 83; vezi și Octavian David, Revoluţia din Susani, manuscris
31  Registrele de morţi de la parohiile Susani și Jupani nu mai există în arhiva acestor parohii, pentru a se putea vedea dacă 

cei omorâţi în gara Susani au fost înregistraţi
32  M.B.T., dosar Breazova
33  Ibidem, dosar Pietroasa, nr. 148
34  Ibidem, dosar Poieni, nr.150
35  Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar român, vol.II, Bucureşti, Edit. Academiei, 1983, p. 84
36  „Românul”, an VII, nr.1 din 26 octombrie/8 noiembrie 1918, p.3; vezi şi: Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar 

român, vol. II, Bucureşti, Edit. Academiei 1983, p.111.
37 „Eu jur  atât puternicului Dumnezeu,cum că întru toate voi  fi cu credinţă şi supunere către Consiliul Naţional Român 

din Ungaria şi Transilvania, care este supremul for al naţiunii române din Ungaria şi Transilvania. Conştiu [ conştient – n.n.] de 
datorinţele ce ne impun vremurile istorice de azi, jur că în toate manifestările vieţei mele voi fi fiu credincios naţiunei unitare 
române şi nu voi ridica mâna mea asupra fraţilor mei, locuiască [ce locuiesc – n.n.] pe orice fel de teritor politic. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu”.  („Românul”, an VII, nr.1 din 26 octombrie/8 noiembrie 1918, p. 3).

38  William Marin, Ion Munteanu, Gheorghe Radulovici, Unirea Banatului cu România, Timișoara, 1968, p. 147
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de 20 de coroane, iar ofiţerii primeau 30 
de  coroane pe zi. Comunitatea locală 
avea obligaţia să asigure alimentaţia 
gardiştilor în timpul serviciului. Gărzile 
trebuiau să facă rapoarte zilnice, scrise 
sau telefonice, secţiilor centrale, iar 
acestea, împreună cu cele judeţene, 
comandei generale de la Arad. Ordinele 
din Arad se comunicau telefonic sau prin 
intermediul ziarului „Românul”.

Garda Naţională Română din Făget, 
ce a funcţionat până la venirea trupelor 
franceze, avea un efectiv de 60-80 de 
oameni, fiind condusă de tehnicianul 
silvic Dinu Popescu. La început a 
funcţionat alături de cea maghiară 
stabilindu-se în acest sens o linie de 
marcaţie. Convieţuirea a fost de scurtă 
durată, pentru că, în urma fărădelegilor 
comise de gardiştii maghiari în localităţile 
învecinate, aceştia vor fi dezarmaţi de 

garda românească. 
Asemenea Făgetului, gărzi românești s-au înfiinţat în majoritatea localităţilot din protopopiat. Preotul Victor 

Iclozan din Băsești, participant activ la aceste evenimente, descrie cu lux de amănunte momentul înfiinţării gărzii 
românești din localitate. La 20 decembrie 1918, preotul și învăţătorul din Băsești i-a chemat pe săteni la școală, la o 
adunare populară. După prezentarea generală a evenimentelor și a semnificaţiei momentului, s-a hotărât înfiinţarea 
gărzii naţionale. „Momentul era solemn, toţi cei de faţă au depus jurământul de credinţă pentru statul român. La 
depunerea jurământului a fost adus cu mare însufleţire și un steag tricolor, pe care l-a ţinut serg.Isaie Icobescu. 
În timpul depunerii jurământului mulţi bătrâni plângeau de bucurie”39. Sub conducerea sublocotenentului Emil 
Iclozan, garda asigura paza comunei, atât ziua, cât și noaptea. 

Existenţa gărzilor românești a salavat localităţile respective de jafurile unor trupe rătăcite austro-ungare sau de 
abuzurile jandarmilor unguri. Astfel, în Gladna Română, garda s-a așezat în jurul comunei pentru a bara drumul 
jandarmilor veniți să-i jefuiască pe românii din comuna Gladna Montană. Prezenţa gardiștilor i-a descurajat pe 
jandarmi salvând localitatea de un posibil jaf, mărturisește învățătorul din localitare:„ Această gardă s-a așezat în 
jurul comunei, auzind că jandarmii unguri jefuiesc pe românii din comuna Gladna Montană, care este la o distanţă 
de 2 ½ km și jandarmii prinzând de veste despre această gardă, în comuna noastră n-au mai dat năvală, ducându-se 
cu prada din Gladna Montană. Garda noastră, fiind bine organizată și bine înarmată, trupele maghiare n-au mai 
avut curajul să mai ajungă și pe aici40”.

Localităţile mici, cu un număr redus de bărbaţi, se asociau pentru a forma împreună o gardă naţională. Așa a 
fost cazul localităţii Mâtnicu Mic, unde garda românească, ce-și avea „terenul de activitate în raza a 7 comune, era 
înfiinţată din oamenii cei mai de seamă ai comunelor și cei mai culţi. Conducerea o aveau persoanele fruntașe ale 
comunelor. Aceste gărzi aveau rolul de a apăra comunele, atât interiorul, cât și exteriorul lor (…), chiar bunurile 
lor de oamenii vecini care erau răufăcători (stricăcioși) care căutau să fure gospodăriile sau chiar prin păduri sau 
izlazuri făceau pagube”41.

Şi în Protopopiatul Făget consiliile și gărzile naţionale au avut un rol important în pregătirea participării la Marea 
Unire42. Ele au asigurat liniștea și ordinea necesare organizării adunărilor electorale a căror menire era aceea de 
a-și trimite delegaţii la Alba Iulia pentru a hotărî soarta Banatului și Ardealului. 

39  MBT, dosar Băseşti, nr. 10
40  Ibidem, dosar Gladna Română, nr.111
41  Ibidem, dosar Mâtnicul-Mic, nr.126
42  Ion Enășescu, Gărzile naţionale din împrejurimile Făgetului în „Renașterea bănăţeană”, Timișoara, nr.1452 din 29 noiembrie 

1994, p.11, vezi și Ion Enășescu, Silvia Enășescu, Monografia comunei Coşava (manuscris)

PROTOPOPIATUL făgET
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PRIMA ANIVERSARE NAȚIONALĂ 
A CENTENARULUI MARII UNIRI DE LA 1918

Prof. univ. dr. ing. VIDU BIDILEAN, 
Membru de onoare al Academiei de Ştiințe Agricole şi Silvice

În ziua de 24 ianuarie 2018, a avut loc la Palatul Patriarhiei, sesiunea de comunicări știinţifice sub genericul: 
„UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE,  TEMELIE A MARII UNIRI DE LA 1918”, sub înaltul patronaj organizatoric al 
Patriarhiei Române și al Academiei Române.

Această grandioasă manifestare la nivel naţional se constituie, prin ea însăși, drept un prim eveniment aniversar 
din acest an, în România de astăzi, ca stat membru cu drepturi depline în structurile euro-atlantice.

Sesiunea de comunicări s-a desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”, din Palatul Patriarhiei adică acolo 
unde s-a pus temelia Marii Uniri de la 1918 la data de 24 ianuarie 1859, Adunarea Electivă a Ţării Românești, sub 
președinția mitropolitului Nifon. 

Momentul aniversar, de mare înălțare sufletească a fost onorat prin prezenţa unor personalităţi de bază ale vieții 
publice și religioase: Președintele Statului, Patriarhul României, Președintele Academiei Române, academicieni, 
profesori, membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc și Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum 
și un public numeros al vieții publice social-religioase.

Manifestarea a fost moderată de către Academicianul Cristian Hera, Președintele Academiei Române care, după 
cuvântul de deschidere a prezentat câteva opinii din referatul domniei sale, subliniind că: „Nevoia de unitate,  face 
puterea”. 

În acest context general, domnia sa a spus: „Fie ca exemplul făuritorilor Unirii de la 24 Ianuarie 1859 și de la 
1 Decembrie 1918, evenimente astrale care încălzesc sufletele românilor în perioadele geroase ale iernii și de-a 
pururea, să ne fie o pildă de urmat. Să transmitem urmașilor noștri o ţară unită, demnă și respectată, în care să 
domnească concordia, indiferent de deosebirile dintre noi, de orice natură ar fi: etnice, religioase, sociale sau 
politice. Să avem în permanenţă un singur gând: unirea face puterea”.

După deschiderea manifestării a luat cuvântul Președintele României, Klaus Iohannis, care a evidenţiat faptul 
că elitele politice de atunci „au înţeles momentul istoric și au urmat interesul general al societăţii”, realizând „un 
moment fundamental al nașterii statului român”.

„Mesajul peste timp al actului Unirii principatelor, ca și al Marii Uniri – afirma, printre altele, Președintele României 
–  se regăsește în spiritul, în energia, și în determinarea socială de a ne urma destinul european. În aceste două 
momente fundamentale ale istoriei noastre moderne, românii au avut în frunte conducători destoinici”.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a intitulat sugestiv cuvântarea „Clădirea în care s-a decis Unirea”. Preafericirea 
Sa a vorbit despre importanța primei aniversări a Unirii de bază, care a avut loc „pe cunoscutul Deal al Mitropoliei, 
reper al istoriei, credinţei și culturii, loc al binecuvântărilor care aduc bucurie oamenilor”. „Ziua de 24 ianuarie 1859 
reprezintă pentru istoria României un moment fundamental în care ierarhii și clericii Bisericii, oameni politici și 
poporul, adunaţi pe Dealul Mitropoliei au avut un rol determinant pentru Unirea Principatelor române”, a subliniat 
Părintele Patriarh.

În continuarea manifestării, a luat cuvântul Academicianul Dan Berindei, Președintele Secţiei de Istorie a 
Academiei Române, care a evidențiat între altele, faptul că „spre mirarea întregii Europe, Unirea Principatelor a 
fost un obiectiv comun al unei întregi naţiuni care și-a demonstrat existenţa cu o vigoare ca un David înfruntând 
mai mulţi Goliaţi”.

După încheierea primei părţi a sesiunii Președintele Klaus Iohannis a plecat de la Palatul Patriarhiei, iar ședinţa 
de comunicări a continuat cu următoarele referate:

- „Unirea Principatelor în context internaţional” – Academician Victor Spinei; 
- „Importanța Unirii de la 1859 pentru românii din Transilvania” – Academician Ioan-Aurel Pop;
- „Elita românească și înfăptuirea Unirii Principatelor Române” – Academician Victor Voicu;
- „Ceva despre «mesianicii noștri pozitivi» cei care au făcut unirea din 1859 și au pus, astfel, bazele României 

Moderne” – Academician Eugen Simion.
La acest eveniment memorabil au fost prezenţi: Secretarul de Stat pentru Culte, Victor Opaschi, și Consilierul 

prezidenţial Sergiu Nistor, Președintele Academiei de Ştiinţe Agricole și Silvice Valeriu Tabără – fost ministru, precum 
și alte personalităţi ale vieţii publice.

Sesiunea de comunicări s-a încheiat cu prezentarea unor volume apărute la Editurile Patriarhiei Române. PS 
Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a evidenţiat în mod special lucrarea Biserica Ortodoxă Română şi 
Marea Unire, apărută în 2018 la Editura Basilica în două volume.

În cuvântarea de încheiere Patriarhul Daniel s-a adresat tuturor participanţilor mulţumindu-le pentru prezenţă 
și interesul manifestat faţă de acest eveniment memorabil. 

În acest context, vorbind despre Mitropolitul Nifon, cel care a prezidat Adunarea electivă în care s-a realizat Unirea 
principatelor, Preafericirea Sa a anunțat că va fi amenajat un muzeu chiar în casa care a aparţinut vrednicului de 
pomenire Mitropolit Nifon Rusailă. Părintele Patriarh a spus că este posibil ca acesta să fie realizat până la împlinirea 
a 160 de ani de la Unirea principatelor, în 24 ianuarie 2019.

În egală măsură, Părintele Patriarh a făcut unele precizări importante referitoare la reformele întreprinse de 
Alexandru Ioan Cuza, explicând de ce statul contribuie astăzi la salarizarea clericilor. Părintele Patriarh Daniel a 
spus că această finanţare este „un act reparatoriu” care s-a aplicat și în alte țări din Occident.

Patriarhul a precizat despre Alexandru Ioan Cuza că „nu a întors spatele Bisericii” prin reforma sa, ci „putem spune 
că a luat pe umerii săi o parte din nevoile Bisericii, și-a asumat unele măsuri compensatorii din partea statului faţă 
de Biserică pentru că erau o necesitate”.

Citând din Noua Lege a cultelor, Patriarhul Daniel a mai spus că statul nu finanţează cultele „din milă”, ci „pentru 
că le recunoaște contribuţia lor la viaţa socială a ţării: la educaţie, spiritualitate, cultură”.

Patriarhul României a explicat că prin secularizare, făuritorul Unirii de la 1859 a dorit „să readucă românilor 
pământurile mănăstirilor închinate, care aveau centrul de comandă în afara ţării”, dar acest lucru a fost făcut „cu 
pripeală” și în urma secularizării, o mulţime de biserici cu valori istorice și culturale, nemaifiind îngrijite, s-au deteriorat 
și chiar distrus. „Nu doar ţăranii au profitat de secularizare, ci însuși statul român modern”, a adăugat Preafericirea 
sa, enumerând câteva din marile instituţii care funcţionează în clădiri construite pe vechile vetre monahale;

„Palatul prezidenţial se află pe vatra Mănăstirii Cotroceni”, a amintit Patriarhul, dar a adăugat că actualmente 
există și o biserică la Palat și că  acesta este singurul sediu prezidenţial din Europa care are în interiorul ei o biserică 
frecventată de credincioși din afara administraţiei prezidenţiale.

„Ne bucurăm că am putut ajuta Statul Român Modern, pentru că s-a luat de la străini și s-a dat statului român, 
dar avem conștiinţa că în toate realizările poporului român Biserica a fost prezentă”, a încheiat Patriarhul.

La final, Preafericirea Sa le-a oferit în dar câteva cărţi elevilor teologi prezenți la manifestările aniversare.
Credem de cuviinţă să precizăm faptul că această primă manifestare națională se înscrie logic în contextul de 

mare actualitate, acela al Centenarului Marii Uniri. Așa se face că tematica referatelor prezentate a abordat din 
punct de vedere etiologic/perspectivă istorică, care să adauge informaţii și să constituie „temelie” a Marii Uniri 
din 1918. Numai în acest fel, poporul român din toate spaţiile sale istorice va înţelege mai bine sensul adevărat al 
aniversării centenare ca ideal și preocupare al dezvoltării României de astăzi.



14 Învierea

PREZENTARE DE CARTE 

„ALTARUL  CĂRȚII”
Preot prof. univ. dr. VASILE V. MUNTEAN

Sub acest titlu, înzestratul scriitor Nicolae Danciu 
Petniceanu  a scos – în 2016 și 2017, la Timișoara – două 
volume privind întâia mișcare literară din Banat.

În primul rând, autorul prezintă contextul istoric 
în care a apărut această „agoră românească”, cum 
însuși o denumește. În al doilea rând, sunt menționați 
cu numele slujitori ai Altarului bisericesc,  care    
n-au acceptat în vremea dualismului austro-ungar 
maghiarizarea forțată, militând – și suferind din această 
cauză – pentru românism, între care preoții Gheorghe 
Tătucu (de la Iablanița) și Iosif Coriolan  Buracu (de la 
Mehadia). În continuare, sunt specificate mijloacele 
prin care românii s-au străduit să contracareze efectele 
Legii Apponyi. Evident, după Unirea Banatului cu țara-
mamă, activitatea culturală din Timișoara va cunoaște 
o dezvoltare deosebită. Mai multe medalioane sunt 
consacrate scriitorilor bănățeni „altariști”; ne referim, 
bunăoară, la Constantin Miu-Lerca (I, p. 96 și urm.) care 
în anul 1932 a editat o apreciată carte intitulată Biblice. 
Mai departe sunt reproduse câteva poezii ale aceluiași 
poet: Adam, Golgota, Mântuire.

În tomul al doilea, mai multe pagini sunt dedicate 
zelosului preot și talentat condeier Melentie Şora 
(†1956), tatăl cunoscutului filosof contemporan nouă, 

Mihai Şora. Mai încolo (pp. 320-321), un text interesant privește poposirea lui Nichifor Crainic la Lugoj în 1936, 
pentru a conferenția. Despre ilustrul inventator Traian Vuia vorbește cel ce i-a fost un apropiat, inginerul și scriitorul 
Nicolae Ivan (p. 326 sqq.)

Cele două volume, amintite ab initio și prezentate  aici succinct, avem convingerea că se vor lectura cu interes 
nu numai de cei preocupați de producția literară din Banat dintr-o anumită perioadă, ci și de toți aceia care simt 
românește și iubesc – cum notează însuși Dl. Nicolae Danciu Petniceanu – „limba mamei noastre”.

– Am scris şi editat următoarele cărţi de literatură beletristică: „Apa de duminică”, „Când caii dorm în picioare”, 
„Cantonul galben”, „Tangou la Piave”, „Drumul de sănii”, „Stănuica”, „Mantu”, „Tangou imperial”, „Pripon pentru 
calul meu”, „La Ţebea, cerul e tricolor”, „Peregrin prin Siberia”, „Domnul Eminescu soseşte iarna”, „Orfeu s-a 
născut în Banat”, „Adio în septembrie”, „Tot ce am pe suflet”, „Octavian goga şi mesianismul”, „Legământul 
împăratului Băl-Alion”, „Lacrimă de taragot”, „Cântece de pe spada Iancului”, „Vrăjitorul din Almăj”, „Rapsodul 
din Ţara Almăjului”, „Bigamul”, „Comandorul”, „Lumina de la Vărădia”, „A sosit Domnul Eminescu” şi „Mehadia 
– vatră istorică milenară” (colectiv de autori).

– Manuscrise aflate sub tipar: „Un căţelandru muşcând dintr-un nor” (povestiri pentru copii) şi „Religie, 
istorie şi tradiţie culturală în Banatul de Munte” (colectiv de autori).

– Pe masa de lucru: Monografia „Altarul cărţii”, „Povestiri de pe graniţă”, romanul „Prizonier în Siberia”
– Concep şi editez gazeta sătească „Vestea”, fondată cu primarul Iancu Panduru, Mecena şi catalizator cul-

tural în desfăşurare, pentru binele obştei.
NICOLAE DANCIU PETNICEANU – FRAGMENT DIN BIOBIBLIOGRAFIA MEA
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IN MEMORIAM NICHITA STĂNESCU
Preot IOAN URSULEȚU

Întâlnindu-l în anul 1982 pe criticul 
de artă Coriolan Babeţi la tabăra de 
creaţie a celor mai renumiţi pictori pe 
care o gazduia comuna noastră, m-a 
întrebat pe care dintre poeţi doresc 
să-l aducă în perioada taberei anului 
următor, 1983. Am răspuns fără să stau 
pe gânduri: Ioan Alexandru. Şi a venit și 
toamna anului 1983, și reîntâlnindu-ne 
îmi spune că nu a putut să îl aducă pe 
Ioan Alexandru, dar în câteva zile va 
veni Nichita Stănescu și mă asigură că 
nu voi regreta. Prezenţa sa la Teremia 
Mare a fost o bucurie nu numai pentru 
localnici, ci și pentru oameni de 
litere din Timișoara, Jimbolia și mulţi 
profesori și tineri din satele vecine. 
În dialog cu cei prezenţi, vorbind și 
recitând propriile poezii, s-a oprit brusc 
și s-a adresat auditorului: „Întrebaţi-mă 
orice, dar nu îmi mai cereţi să recit. 
Nu mai pot”. Întrebat fiind dacă este 
greu să fii poet mare, el răspunde: 
„Nu este greu să fii poet mare, este 
greu să fii poet. Un poet nu poate fi 
mai bun decât alt poet. Un poet nu 
poate fi mai bun, decât cu sine. El nu 
poate să spună decât ce are de spus. 
Noi nu avem clasamente între poeţi. 
Departajarea o vor face cei ce vin”. 

La împlinirea vârstei de 44 de ani, 
un prieten al său, vorbind de munca 
lui de creaţie mărturisea: „O oră pe an 

este mulţumit de propria sa muncă. Tot o oră pe an este nemulţumit de propria sa muncă, iar în rest muncește pur 
și simplu”. Scriitorul Ioan Coja spunea că Nichita Stănescu nu seamănă cu nimeni. Nici ca om, nici ca poet. Porţile 
casei lui erau deschise permanent ca la o instituţie, nădăjduind de la fiecare oaspete, poftit sau nepoftit, o seară 
sau un ceas de prietenie, de tovărășie întru minte, inimă și literatură. Poezia și literatura, în general cultura, erau 
viaţa sa de fiecare clipă. A avut un public cititor și iubitor de poezie căruia nu i-a trebuit mult ca să recunoască în 
el Poetul. Iar Poetul, știindu-se iubit și privit de ceilalţi, a ridicat, prin viaţa sa, statuie vie poeziei. Obârșia și-o are în 
mit: „Locuiesc în limba română”. Poezia ca atare este nevoia de duminică a săptămânii statului. Nichita Stănescu 
a fost un crin regal hrănit și învins de propria sa natură. Căci în venele lui, în inima lui impetoasă clocotea natura 
însăși. Marin Sorescu îl numea o arteziană de metafore, o uzină de versuri. El însiși își zicea U.M.N.S, adică uzinele 
de metafore Nichita Stănescu, preferând să se exprime net, tranșant, abrupt. Nichita Stănescu era un om frumos, 
bun, pietenos, sfătos. Era frumos ca umbra unei idei și sfătuia să iubim iubirea: „Să punem înaintea ficărui cuvânt 
verbul a iubi, singura locomotivă a umanităţii adevărate, dar și a armoniei și unităţii omenești, fără de care nu poate 
fi nici sănătate, nici bunăstare sufletească între oameni“.

Nu era un om să crească dușmani. Omul, blândul, bunul dădea cel dintâi bineţe ca orice dac și întindea primul mâna, 
semn roman de prietenie. Celor plini de ură și mânie le povăţuiește cu blândeţe: „Sună lacrima de mamă când dai cu 
pumnul unui soldat.“ Poetul avea întodeauna un fervent cult al prieteniei: „A avea un prieten e mai vital decât a avea 
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un înger”. Limba română 
era patria prezentului 
său și mărturisește că 
limba latină este cea 
mai frumoasă din lume. 
Limba română este 
copilul ei: „Scriu poezia 
să îmi explodeze creionul 
de frumuseţe lingvistică. 
Poezia nu este o lacrimă 
ci însuși plânsul unui ochi 
neinventat”. Informându-l 
un prieten ca i-au fost 
introduse două poezii 
în manualul de Limba 
română, el și-ar fi dorit 
să fie reprezentat într-un 
Abecedar cu poezia 
„Mama”: 

„Şapte-s mamele din cer 
Şase nu-s la fel
Cinci sunt mamele din cer 
Patru nu-s la fel
Trei sunt mamele din cer
Două nu-s la fel 
Una este mama mea 
Nimeni nu-i ca ea”.
Iar poetul Adrian Păunescu spune atât de frumos: „Cinstiţi femeile, ele împletesc și ţes trandafiri cerești în viaţa 

pământească”. Când a fost cuprins de boală și poate simţindu-și sfârșitul, încearcă să o întărească și să o mângâie 
zicându-i: „Auzi, mamă? Fii atentă că noi doi avem un pact. Atâta timp cât dumneata trăiești, eu nu mor mai ales 
că patul nostru mai are un codicil. Atâta timp cât dumneata trăiești, eu nu mă îmbolnăvesc.” Dragostea lui de viaţă 
a fost frântă în noaptea de 13 decembrie 1983. Poetul imnolog Ioan Alexandru îi dedică un minunat catren:

„Cei ce-au pătruns în Logos
De moarte nu pot fi găsiţi
Iubirea îngerului vâlvătaie 
Îl ocrotește printre fericiţi”
Şi apoi continuă: „Îţi sărut obrazul în lacrima mamei tale care de când ai plecat, limbă din clopotul Bizanţului pe 

urmele tale continuă tranfigurarea pământului românesc”. Era foarte apropiat de tineri. Se spune că, văzându-l pe 
unul mai nevoiaș, l-a chemat și la „împroprietărit” cu o pereche de nădragi. În întâlnirile cu tineri spunea: 

„Nici o diferenţă nu este
Între inima mea și inima ta 
Nici o diferenţă nu este 
Între ochiul meu și ochiul tău
Nu-i așa că la mine e toamnă
Şi că la tine e primăvară
Nu-i așa, nu-i așa, nu-i așa?”
Cugetând la viaţa omului de pe pământ, exclamă: „Bătrâne, multe lucruri sunt de înţeles, puţine de neînţeles”, 

și continuă apoi: „Cu multe se obișnuiește omul în viaţă, dar nu și cu trecerea ei.” 
Ne lasă cuvintele testament:
„Las deci verbul să se stingă 
Într-o înserare-albastră
Tâmpla mi-o înclin s-atingă
Palma mâinii dumneavoastră.”  
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AŞEZAREA  MONASTICĂ
SFÂNTA  METEORA (I)

 „Doamne, Iisuse Hristoase - fiul lui  Dumnezeu miluieşte-mă pe mine păcătosul!„

Prof. MARIA TCACIUC BRăTEANU

Într-o dimineaţă de 
sfârșit de august am 
plecat pe la orele șase 
spre Câmpia Thessaliei. 
Aveam să vizitez în acea 
zi, ce se arăta a fi una 
însorită și binecuvântată 
de Dumnezeu, Sfânta 
Meteora.

În drumul meu am făcut 
un popas în Valea Tembi, la 
25 de kilometri de orașul 
Larissa, la izvorul Sfintei 
Parascheva. Defileul ce 
se întinde pe aproximativ 
10 kilometri  este o zonă 
de o rară frumuseţe, o 
zonă împodobită cu pini, 

smochini, migdali, măslini, cu stânci ce uneori formează pereţi abrupţi ce se opresc în şoseaua care străbate 
defileul. Valea râului  Pinios a săpat această vale, cu ape de un verde  deosebit. Valea Tembi (Tempi ) a constituit 
drumul  dinspre Marea Egee şi Câmpia Thessaliei, prin care au năvălit  invadatorii în timpurile istorice.

Drumul cunoscut în timpul dominaţiei bizantine ca Lykostomo (Gura lupului ) şi de către turci drept Bogaz 
(Trecătoarea) are  multe ruine, fiind încărcat de istorie şi legendă. Aici s-ar fi purificat Apollo, când a ucis şarpele 
Pyton, care o ţinea pe mama lui prizonieră şi tot aici iubita lui Apollo a fost omorâtă de săgeata lui Eros şi transformată 
în dafin. Se spune că de aceea Valea Tembi este  atât de bogată în lauri. Ajungând  în această zonă plină de har, 
observ că lângă şosea sunt  expuse obiecte de artizanat, icoane, dar aglomeraţia este mare în locul unde cu 1 
euro poţi cumpăra o butelcuţă din plastic, pentru a putea lua apă de la izvorul Sfintei Parascheva, care ar fi fost 
o tânără creştină ce a trăit în secolul al doilea, condamnată le moarte de împăratul Antoniu pentru credinţa ei şi 
mai ales pentru că propovăduia această credinţă. Împăratul a poruncit să fie aruncată într-un bazin cu ulei încins, 
dar uleiul ar fi stropit ochii  împăratului care a orbit. Acesta ar fi ridicat pedeapsa  condamnării în schimbul vederii. 
Miracolul s-ar fi înfăptuit… De atunci oamenii i-au atribuit tinerei puteri miraculoase, vindecătoare  a bolilor de 
ochi, transformând-o  pe tânăra creştină în sfântă.

Acolo jos în vale este lăcaşul sfânt, săpat în stâncă, eosebit de frumos, împodobit cu icoane, altar, multe candele 
şi cu icoana Sfintei Parascheva, unde sunt adăpostite și moaştele  Sfintei protectoare a nevăzătorilor. Înainte de 
a intra în biserică se află izvorul cu o apă limpede, de unde creştinii iau apă şi îşi spală ochii. Am coborât scările şi 
am trecut puntea  până la lăcaşul sfânt şi am luat apă de la izvor. M-am rugat, am făcut mai multe fotografii şi am 
admirat  împrejurimile.

Sfânta Parascheva din Valea Tembi nu este aceeași cu Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași.
Am continuat  drumul  spre Meteora părăsind Valea Tembi  ce  se află  la NE de Câmpia Thessaliei, între Masivul 

Olimp și Osso. Pe măsură ce mă îndepărtez de zona împădurită, mă apropii de înălţimile Meteorei, de zona monahală 
care după locul sfânt din Muntele Athos constituie al doilea centru monastic ortodox  din Grecia și care  face parte 
din patrimoniul UNESCO.

Încă din depărtare am văzut ridicându-se  spre cer ca niște uriași stâncile  Meteorei  situate în partea de NV a 
Thessaliei, între masivul muntos al Pindului și Antiohasiei, lângă râul Pinios. Înainte de a junge la poalele tăcutelor 
și neclintitelor masive, m-am oprit în Kalambaka - orășel cochet cu case albe, grădini pline de  iasomie, hortensii, 
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trandafiri, pantru a putea admira „de jos” impresionantele fenomene geologice, ce poartă în vârfurile lor importantul 
centru monastic ortodox. La nici 3 kilometri de Kalambaka, urcând spre Meteora, se află  localitatea Kastraki.

După ce am străbătut o mică porţiune locuită, la poalele masivelor, mașina a urcat  pe un drum oarecum 
ocolitor, străjuit de stâncile uriașe, până sus, unde se opreau una, după alta mașini și autocare cu turiști, veniţi din  
toate colţurile lumii. Ajunsă sus, pe platoul parcărilor și al tarabelor pline cu suveniruri am fost impresionată de 
mărimea stâncilor, de căile de acces spre locurile sfinte, cât și de  mănăstirile situate în vârful lor, făcând legătura 
dintre cer și pământ.

Despre formarea acestor formaţiuni geologice oamenii de știinţă susţin crearea lor într-un con în formă de delta 
format din pietre de râu și nămol,care se revărsau în Lacul Thesalic. De asemenea se susţine că după separarea 
masivelor muntoase, cel al Olimpului și cel al Ossei, apele lacului ar fi găsit ieșirea spre Marea Egee prin valea Tembi, 
iar masivul format s-ar fi grupat în pietrele și stâncile uriașe, de  până la 400 de metri. Forma lor actuală se datorează 
factorilor climatici, de mediu, care au acţionat în timp, corodându-le. Aceste stânci sunt formate din roci detritice, 
un conglomerat de piatră sedimentat și cimentat. În locul lor în terţiar s-ar fi aflat albia râului ce se revărsa în Marea 
Thessaliei și unde a depus sedimente. Când fluviul s-a retras au rămas aluviunile care s-au sedimentat prin presiune 
și căldură. Când a luat naștere Peninsula Balcanică, prin încreţire, ansamblul format a fost ridicat  și expus eroziuni, 
de unde au rezultat stâncile rotunjite, cu înălţimea medie de 313 m faţă de nivelul mării.

  Indiferent care  a fost acţiunea geologică, care sunt explicaţiile știinţifice, Sfânta Meteora a fost și este un loc 
sfânt binecuvântat de Dumnezeu pe acest pământ, fiind una dintre minunatele locuri ale Terrei trecut în patrimoniul 
universal (UNESCO, 1988).

  Niciodată nu m-am simţit atât de aproape de cer, deși am fost în munţii noștri la mai mari înălţimi… Niciodată 
nu am simţit în sufletul meu emoţia puternică, deosebită, privind de sus spre Ţinutul Thessalic. Şi acum, când scriu 
aceste rânduri, sunt cuprinsă de aceeași emoţie ca atunci când am făcut primii pași pe platoul de unde trebuia 
să cobor, ca apoi să urc scările, destul de înguste, până acolo sus, pe vârful stâncii, unde se află Mănăstirea Sfânta 
Meteora. Întotdeauna sunt impresionată până la lacrimi când revăd din memorie acea deschidere, de sus, spre 
Câmpia Thessaliei, până la Munţii Pindului, din depărtare, când m-am simţit vultur pentru o clipă, dar  în același 
timp am fost redusă la nimicnicia umană, care trebuie să găsească o cale  creștinească spre locurile cerești.

De acolo, de pe platoul unde s-a oprit mașina, am privit în faţă stâncile, ce sunt mărturie a comunităţii ascetice, 
care la începuturi și-au găsit adăpost și care urcau pe frânghii până la grotele săpate în stânci și unde aprovizionarea 
se făcea pe scripeţi, ca apoi vechile frânghii să fie înlocuite cu cabluri rezistente, ce se pot vedea și astăzi.

Sfânta Meteora a primit denumirea dată de cuviosul Atanasie Meteoritul (ctitor al Marelui Meteor), în secolul al 
XIV-lea, dar menţiuni despre acest loc sfânt, ca lucrare dumnezeiască pe acest pământ, se pierd în negura timpului. 

Se spune că primii care s-ar fi așezat în micile grote  săpate în stâncă ar fi fost eremiţii, încă din secolul al XI-lea, 
ca un secol mai târziu să se întemeieze o mică comunitate ascetică cu schitul Doupionis și Stagi, cu biserica Maicii 
Domnului. Primii călugări  erau pustnici  ce s-au refugiat din calea turcilor și albanezilor (sec al XIV-lea). 

Prima așezare monastică, pe cea mai mare stâncă - Marele Platihitho (Platilithos -piatră lată) sau Marele Meteor 
a fost organizată de acelaș cuvios Atanasie Meteoritul. De-a lungul timpului s-au înmulţit numărul de mănăstiri, 
de chilii, de locuinţe sihăstrești, peșteri care au culminat cu apogeul Meteorei, până în secolul al XVI-lea. 

Astăzi,  dintre cele  24 de mănăstiri, sunt în stare de funcţionare: Sf. Mănăstire  a Marelui Meteor, a Schimbării 
la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sf. Mănăstire  Varlaam a Tuturor Sfinţilor, Sf. Mănăstire a Sfintei Treimi, 
Sf. Mănăstire a Sf. Ştefan Russanos, Sf. Mănăstire Varvara, Sf. Mănăstire a Sf. Nicolae Anapavsos, unde activitatea 
misionară de restaurare, de conservare și mai ales cea duhovnicească, își pune amprenta, în fiecare clipă, zi de zi, 
an de an, pentru menţinerea izvoarelor de hrană spirituală. Sunt aici și mănăstiri în ruină ca: Mănăstirea Sf. Duh, 
Mănăstirea Sf. Demetrios, Mănăstirea Sf. Nicolae  Padova, Sf. Mănăstire Gheorghe Mandilas, Întâmpinarea Domnului 
și altele (declinul a început în secolul al XVII-lea sub invaziile repetate ale turcilor).

În jurul anului 1920 au fost construite în stâncă scările actuale, tăiate în  rocă, care permit accesul spre  Mănăstirea 
Sf. Meteor. Destul de confortabile, mai ales în prima parte a traseului, sunt scările care coboară, pentru ca apoi să  
urci spre înălţime pe altele mai înguste. 

Am  început  traseul vizitei mele pe acest  sfânt teren elen, ce este ca un liant spiritual între cer și pământ în 
ţinută decentă și cu  credinţă în suflet. Alături de atâţia creștini, pe drumul sfânt și pitoresc al Meteorei, cea mai 
masivă și mai înaltă stâncă, am fost martor și participant, în acea zi de august ce avea o dublă semnificaţie pentru 
mine, la acest eveniment fericit din viața mea. Evenimentul coincidea cu ziua nașterii mele, ceea ce mi-a mărit și 
mai mult sensibilitatea, făcându-mă mai emotivă, mai receptivă la tot ce era în jur. 
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Doamne, Sfinte ...

Doamne, Sfinte,
Prea bun Părinte, 
Ce-mi stai ’nainte
Şi-mi dai cuvinte.
Tu mă păzești,
Mă ocrotești,
De tot ce-i rău 
Şi este greu.
Tu mă înveți,
Prin vii poveți, 
Cum să mă port
Şi să suport
Tot ce primesc,
Să pătimesc.
Să rabd, dacă-mi ceri,
Chiar peste puteri,
Să duc a mea cruce
Atât cât pot duce.
Şi ca să iert,
Ce e nedrept,
Prin viață când trec.
Şi timpul petrec.
Să nu dușmănesc
Pe cei ce greșesc,
Şi să iubesc,
Pe cei ce trăiesc,
Pe semenii mei
Atâți câți sunt ei.
Să mă feresc,
Să nu greșesc,
Să fac păcate,
Ce lumii sunt date
Să cred în Tine,
La rău și la bine.
Să-nalț rugăciune
Din suflet și fire.
Mereu să mă-nchin,
La chipu-ți Divin.

       Prof. VASILE LIVIUS IANOŞEV

 Copile, ce azi intri cu
sfială

Copile, ce azi intri cu sfială,
În Casa Domnului cel Sfânt
Tu socoate și te întreabă,
Care-i rostul nostru pe pământ.

Părinții tăi împreună îngenunchează,
Cu ochii blânzi ce cată către cer
Iar buzele lor cu dor se înmiresmează,
Simțind dragostea Părintelui Etern.

Ai să crești, dar imaginea lor va fi vie,
În ființa ta, într-un colț al inimii tale 
Cerând-ți parcă tainic și ție, 
Să le urmezi pilda în toate zilele vieții tale.

Vei fi om cu vise și speranță,
Dar, în căutarea lui Dumnezeu Cel Sfânt 
Vor fi oameni și griji ce vor vrea să te despartă,
De imaginea ce o porți de mic în gând.

Când vor veni acele zile de încercare,
Tu te oprește pentru o clipă în loc, puțin 
Amintindu-ți de suspinele și credința celor care,
Te-au dus de mână odată într-un loc divin.

 Preot CONSTANTIN MILIN
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Strofe de epitaf
Casa noastră-i, patru scânduri
Iar noi adunăm comori,
Cugetați aceste rânduri
Cât timp sunteți muritori!
Cât trăiești, nu zăbovi,
Stai puțin să te gândești;
Cine ești, de unde vii,
Încotro călătorești?
Când îți va cânta taraful
Te topești ca ceara-n sfeșnic,
Pieri ca pulberea și praful,
Numai sufletul e veșnic!
Nu gândi prea mult trupește,
Toate-s goană după vânt
Când trupul se odihnește
Sub pământul din mormânt!
Ca un tren îți trec toți anii, 
Mormântul e doar o haltă
Unde regii și sărmanii 
O să intre laolaltă!
Sufletul de trup se rupe,
Către cer încet pășești, 
Cât miști, să te preocupe
Ce răspuns ai să primești..?
De-ai dus viață îngerească
Mergi ca să te mântuiești,
Când pleci, toți o să bocească,
Numai tu o să zâmbești!
Vei vedea pe Maica Sfântă
Când vei sta prin Vămi la rând,
Şi-ai să auzi sfinții cum cântă:
„...Treci de-a dreapta suflet blând ...”!
Viața fuge precum vântul, 
Ori încet, ori timpuriu,
Vei fi una cu pământul
Sub capacul de sicriu!
Fiindcă asta ți-e menirea
De la Facere încoace,
Din pământ ți-a fost ieșirea,
În pământ te vei întoarce!

               SORIN DRAgOŞ BUTUCEL

Ajută,  Doamne! ...

Ajută, Doamne, sufletul bun,
Ajută, Doamne, gândul curat  -
Ajută omul de Tine creat
Să-și ducă cu cinste darul străbun .

Să simtă, să vadă, să știe s-asculte  -
Să aibă respect, iubire adâncă
Florii de câmp, vieții în stâncă,
Mormintelor toate, opincilor rupte.

De unde e vorba și portul să știe –
Blidul de lemn și oala de lut,
Alături să fie de armă și scut  -
Piatra Cetății cinstită să fie.

Să ducă-n milenii darul primit,
Să simtă pământul leagăn și-altar  -
Cinstească de-a pururi cămin  și hotar,
Şi ce-a fost unit, rămână unit.

Ajută românul de tine creat
Să-și ducă cu cinste harul străbun  -
Ajută, Doamne, sufletul bun,
Ajută, Doamne, gândul curat.

Dr. TEONA SCOPOS
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Scrie soare…
scrie soare,

înstrăinată scrisoare
cu litere nedescifrate,

iartă
cealaltă-nfățișare,

ridică piatra de pe mine,
lacrimi mirate,

mituri suspendate,
fără de cale;

de ce să mori 
pe-nserate,

ceas de ceas, lună de lună,
mână-n mână?

de-atâtea ori bucuria mea,
a fi nu mai înseamnă 

a exista…
iată, îți scriu acum,

să-ți spun c-am așteptat
să urcăm împreună:

un pas, încă unul,
nu-i prea târziu, nu-i așa?

Euharistie
spre seară, 
pe pământ

simbol, sete sau potir,
cu minte și trup

de suflet nedesfăcut,

creștet de mir sfânt,
crește-mi o minune,

frânge-mi
ultimul asfințit

crucificat în zbor,

rana mea,
rană de rugăciune

se va chema,
fuga de lume,

la fel și ea;

cer interior
nemistuit,

cer adevărat,
covârșitor empireu,
noi și Dumnezeu…

Lin pe cale

când e cruce, când e stea
asemuirea Ta,

nu știu cine-mi tot spunea:
„suntem ce nu putem avea”…

neîmplinirea
e a cuvintelor, nu a mea,

nu știu cine sufletu-mi cutreiera,
sau poate mi se părea;

îngerul tăcea,
doar era imaginea ta –

și ai plecat
înainte de-a mai întreba ceva.

Strigăt postum
pentru unii,

dezvăluiri preluate
pe lungimi de undă 

mai puțin cunoscute,

pentru alții,
rostiri distonante

fără ecou,
după măsura lor,

a tuturor dragonilor;

să nu-i uităm nici
pe înverșunații semidocți,

care-i crestau necruțători și sadici
rănile sângerânde,

cu mult înainte de sfârșit…

iată de ce strigătul meu
se va auzi mereu 
dincolo de ziduri

și tavane antifonate,
un șir de silabe accentuate

ca o simetrică îmbinare
de forme oarecând conjuncte,

o linie de normalitate
într-o lume strâmbă, străveche,

pe cale de dispariție, poate…

Poezii de LUMINIȚA IRINA NICULESCU
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ACTUALITATEA BISERICEASCĂ

Slujire arhierească la Arad
Zi de aleasă sărbătoare a 

constituit Duminica Sfinților 
Români pentru credincioșii 
Parohiei Arad-Grădiște 
II, întrucât în mijlocul lor 
s-au aflat Înaltpreasfințitul 
Părinte Ioan, 
Arhiepiscopul Timișoarei 
și Mitropolitul Banatului, 
și Înaltpreasfințitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului, care, împreună 
cu un sobor de preoți, au 
săvârșit Sfânta Liturghie în 
biserica cu hramul „Intrarea 
Domnului în Ierusalim”. 
Pe lângă numărul mare 
de credincioși, la sinaxa 
euharistică, au participat 
și reprezentanți ai 
autorităților centrale și 
municipale, precum și 
reprezentanți ai mediului 
academic arădean.

După otpustul 
Dumnezeieștii Liturghii, Chiriarhul Aradului a adresat cuvinte de mulțumire Mitropolitului Banatului pentru împreuna-
slujire și pentru toată purtarea de grijă și dragostea pe care o arată față de Eparhia Aradului, dar și tuturor credincioșilor 
prezenți. În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a vorbit despre 
faptul că sfințenia este accesibilă oricui om, indiferent de etnie, dacă ascultă chemarea lui Hristos și împlinește 
poruncile mântuitoare. Totodată, Părintele Mitropolit Ioan le-a vorbit celor prezenți despre sfinții români, care 
sunt roadele credinței 
și spiritualității 
românești din 
vremuri străvechi 
și de care astăzi ne 
putem bucura pentru 
că ocrotesc bisericile 
noastre și poporul 
român.

Răspunsurile litur-
gice au fost oferite 
de Corul „Doina 
Banatului” al Parohiei 
Timișoara – Iosefin, 
unul dintre puținele 
coruri parohiale din 
Banat cu o vechime 
de aproape nouă 
decenii.
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Hram mănăstiresc la Morisena
Mănăstirea Morisena 

din Comuna Cenad, 
Județul Timiș, a îmbrăcat 
duminică, 24 iunie, 
straie de sărbătoare, 
cinstindu-și ocrotitorul 
spiritual, pe Sfântul 
Prooroc Ioan Botezătorul.

Slujbele religioase 
închinate Înainte-
mergătorului Domnului 
au început în ajun, când 
a avut loc privegherea 
de toată noaptea, fiind 
oficiată slujba Vecerniei, 
unită cu Litia și Utrenia. 
În ziua sărbătorii, în 
mijlocul obștii monahale 
și a pelerinilor veniți din 
satele și orașele aflate în 
proximitatea mănăstirii, 
a fost prezent și 
Înaltpreasfințitul Părinte 
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.

Chiriarhul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi din Mitropolia Banatului, a săvârșit, în paraclisul de vară 
al mănăstirii, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. La final, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, în 
cadrul căruia a vorbit despre viața ascetică și despre rolul activității Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul în opera 
soteriologică a Mântuitorului Iisus Hristos.

Ziua drapelului național la Timişoara
Ziua Drapelului 

Național al României - 
26 iunie, a fost cinstită 
anul acesta printr-o 
serie de manifestări 
religioase, militare și 
culturale. Evenimentele 
au avut loc la Monumentul 
Domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, amplasat în fața 
sediului Inspectoratului de 
Poliție al Județului Timiș.

Ceremonia militară 
și religioasă a debutat 
cu prezentarea onorului, 
salutarea drapelului și a 
detașamentului de onoare, 
apoi au fost rostite alocuțiuni 

de către Prefectul Județului, Președintele Consiliului Județean, Viceprimarul Municipiului și alte oficialități.
Slujba de binecuvântare a drapelului tricolor a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul 

Timișoarei și Mitropolitul Banatului în prezența oficialităţilor locale și judeţene, a cadrelor militare și a numeroșilor 
timișoreni.  Apoi, în acordurile Imnului Național intonat de către muzica militară și de toți participanții a fost înălțat 
pe catarg Drapelul Național al României, de militarii Brigăzii 18 Infanterie Banat.
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Sfințirea picturii la biserica parohiei Maşloc

La sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timi-șoarei și 
Mitropolitu Banatului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din localitatea timișeană Mașloc, Protopopiatul 
Timișoara II. Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și 
diaconi, la finalul căreia a oficiat Slujba de sfințire a picturii bisericii cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și 
„Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, trecută recent printr-un proces de înfrumusețare, prin purtarea de grijă a preotului 
paroh Ilia-Pătruț Pavlovici și cu sprijinul autorităților locale, dar și a numeroșilor credincioși.

Pentru activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească desfășurată în parohie, Mitropolitul 
Banatului i-a oferit părintelui paroh un act de cinstire și de aleasă recunoștință, îndemnându-l ca și de acum înainte 
să sporească în tot lucrul bun, spre slava lui Dumnezeu și a Sfintei Biserici.

La acest moment deosebit din viața comunității au participat reprezentanți ai autorităților locale, dar și un număr 
mare de credincioși din parohie și din împrejurimi. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul bizantin „Sfântul 
Ioan Damaschinul”, format din studenți teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

După slujba de sfințire, Părintele Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a vorbit despre 
viața Apostolilor Petru și Pavel, reliefând râvna lor pastorală în  propovăduirea Evangheliei lui Hristos lumii întregi.

Ziua Culturii Naționale la Timişoara
În ziua de 15 iunie, în Aula festivă a Academiei Române – filiala din Timișoara a avut loc deschiderea Congresului 

Internațional al Culturii Române, cu tema „Unitatea limbii și a culturii române“, ediția I, ce se desfășoară în urbea de 
pe Bega în perioada 14-16 Iunie a.c. La ședința inaugurală a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul 
Timișoarei și Mitropolitul Banatului.

Cuvântul de deschidere a aparținut Acad. Ion Păun Otiman, președintele Academiei Române – filiala Timișoara, 
care a mulțumit tuturor membrilor filialei, cercetătorilor și profesorilor care s-au dăruit activității de cercetare 
cultural-științifică.

Invitatul special al acestei primei ediții a fost Acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, care a 
susținut conferința cu tema: „Cultura română și dimensiunea istorică în Banatul medieval“. De asemenea, pentru că 
ziua de 15 iunie reprezintă un reper important pentru cultura noastră națională, Președintele Academiei Române 
a vorbit și despre rolul lui Mihai Eminescu pentru istoria, cultura și limba română.
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În continuare Părin-
tele Mitropolit Ioan 
a susținut referatul 
intitulat „Unitatea prin 
cultură și credință“, 
care se regăsește 
integral la începutul 
numărului curent. A 
luat cuvântul, apoi Prof. 
Univ. Dr. Crișu Dascălu, 
cercetător științific I 
la Institutul de Studii 
Banatice Titu Maiorescu, 
care a   prezentat 
lucrarea Enciclopedia 
Banatului, volumul 
„Literatura“, ediția a II-a. 
În cadrul Congresului 
Internațional al Cul-
turii române au par-
ticipat academicieni, 
reprezentanți ai diplomației românești și ai administrației județene, europarlamentari, clerici, cercetători, profesori, 
studenți, precum și numeroși oameni de cultură din întreg Banatul.

Participanții la eveniment s-au bucurat și de expoziția „Marea Unire reflectată în documentele de arhivă“, ce a 
fost realizată de Arhivele Naționale, Serviciul Județean Timiș.

În după-amiaza aceleiași zile, lucrările Congresului au continuat pe cele 4 secțiuni propuse: Marea Unire, în 
perspectivă istorică; Slova tipărită, Biblioteci, cărți, presă; Biserica, Şcoala și Limba; Literatură și Memorialistică.

Pomenirea deportaților în Bărăgan
Sâmbătă, 16 iunie, la Monumentul dedicat foștilor deportați în Bărăgan din Parcul Justiției din Timișoara, s-a 

săvârșit un ceremonial religios, unde au fost pomeniți cei care în urmă cu mai bine de șase decenii în noaptea 
însângerată a Rusaliilor au fost strămutați în Câmpia Bărăganului, acolo unde timp de cinci ai au suferit, dar cele 
din urmă au biruit opresiunea unui regim ateu.

Slujba de pomenire 
a fost oficiată de 
Înaltpreasfințitul Părinte 
Ioan, Arhiepiscopul 
Timișoarei și Mitro-
politul Banatului, 
împreună cu un sobor 
de preoți de la Catedrala 
mitropolitană. La mani-
festările prilejuite de 
acest moment au luat 
parte oficilalități locale 
și județene, oameni 
de cultură, deportați, 
urmași ai celor care au 
avut de suferit de pe 
urma acestei epurări 
sociale, reprezentanți 
ai altor filiale a 
Asociației Foștilor 
Deportați în Bărăgan, 
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Comunitatea sârbilor din Timișoara, reprezentanți ai foștilor deținuți politic din România, precum și elevi ai Şcolii 
Gimnaziale Sfântul Antim Ivireanul din Timișoara îmbrăcați în costume naționale, care au intonat cântări religioase 
și cântece patriotice.

După slujbă,  participanții la eveniment au rostit scurte alocuțiuni, ce au avut menirea de a reitera suferința 
și jerfta, celor care cinci ani de zile au pribegit printre ciulinii Bărăganului. Totodată, Părintele Mitropolit Ioan a 
adresat un cuvânt duhovnicesc celor care au trait această drama, cu conotații istorico-sociale majore pentru spațiul 
noastru bănățean. 

Vizită pastorală şi festivitate de premiere
D u m i n i c a 

a 3-a după 
Pogorârea Duhu-
lui Sfânt a fost o 
zi de sărbătoare 
pentru Parohia 
Timișoara Viile 
Fabric, întru-
cât la slujba 
Dumnezeieștii 
Liturghii, oficiată 
în foișorul de vară 
al parohiei de 
părintele paroh 
Marius Sfercoci, 
împreună cu 
preoții slujitori ai 
parohiei, alături 
de credincioși, 
s-a rugat și 
Întâistătătorul 
M i t r o p o l i e i 
Banatului, Înalt-
p r e a s f i n ț i t u l 
Părinte Ioan.   La 
finalul sinaxei 

euharistice, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a vorbit despre purtarea de grijă a 
lui Dumnezeu față de oameni, reliefând și explicând ideile principale desprinse din pericopa evanghelică duminicală, 
redată de Sfântul Evanghelist Matei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, condus de teologul Ilie 
Adrian Iacob.

Fiind prima duminică după încheierea anului școlar 2017-2018, Parohia Timișoara-Viile Fabric, la fel ca în fiecare 
an, a organizat, în colaborare cu Consiliul Județean Timiș, și o festivitate de premiere a elevilor merituoși de la Şcoala 
Gimnazială nr. 7 „Sfânta Maria”, aflată pe raza parohiei. Astfel, Chiriarhul Banatului a apreciat zelul celor 53 de elevi 
care, nu numai că au obținut primele trei medii generale pe clasă pentru rezultatele deosebite la învățătură, ci au 
făcut și performanță în cursul anului școlar, oferind, în semn de recunoștință, diplome de excelență și premii ce au 
constat în sume de bani și cărți. De asemenea, au fost înmânate diplome de apreciere și cadrelor didactice de la 
această unitate de învățământ, pentru rolul lor semnificativ avut în opera educațională și de formare a personalității 
tinerilor din parohie, pentru efortul lor, depus anual, în organizarea etapei județene a Olimpiadei de Religie, dar și 
pentru promovarea și coordonarea activităților extracurriculare, organizate în cadrul parteneriatului educațional 
dintre școală și parohie. Tot în semn de gratitudine și mulțumire, prof. Daniela Liliana Buzatu, inspector pentru 
disciplina Religie – ISJ Timiș, a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan și preoților slujitori ai parohiei 
diplome de apreciere, pentru purtarea de grijă față de tânăra generație și pentru contribuția adusă în ceea ce 
privește comportamentul tinerilor în familie, școală și societate.
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10 ani de la înființarea fundației „Preot Ioan Olariu” 

Cu prilejul cinstirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, verhovnicii Apostolilor lui Hristos, și aniversării a 10 ani de 
la înființarea Fundației creștine „Preot Ioan Olariu”, Parohia Timișoara-Iosefin a organizat, în biserica cu hramul 
„Nașterea Maicii Domnului”, un concert coral, susținut de Corala bărbătească ortodoxă „Epifania” din Timișoara, 
dirijată de prof. Florin Nicolae Şincari.

La această festivitate aniversară au fost prezenți membrii fundației, clericii parohiei, precum și mulți credincioși. 
În debutul evenimentului, părintele Ionel Popescu, președintele fundației, a vorbit despre momentele de început 
ale fundației, subliniind rolul acesteia în comunitatea timișoreană.

„Gândul înființării fundației a venit, în urmă cu mai bine de 10 ani, din partea unor credincioși inimoși, care l-au 
iubit și prețuit foarte mult pe vrednicul de pomenire preot Ioan Olariu, un om blând, un duhovnic deosebit și un 
preot, mereu în slujirea aproapelui. Atunci, în urmă cu 10 ani, ne-am adunat câțiva clerici și credincioși: profesori 
universitari, medici, întreprinzători privați și oameni simpli, care am constituit un nucleu, înființând această fundație 
social-caritativă. De atunci și până astăzi, într-o societate tot mai secularizată, care, pare, că uită de cei aflați în 
necazuri, în lipsuri și în suferințe, activitatea fundației nu a încetat. Gândul nostru a fost să fim de folos, să ajutăm 
pe cei săraci, pe cei care sunt în suferință, în spitale, pe cei care au operații grele de făcut în țară sau în străinătate. 
De asemenea, ne-am îndreptat atenția și spre familiile cu mulți copii, care sunt înzestrați din punct de vedere 
intelectual, dar care nu-și pot continua studiile din cauza problemelor financiare ale părinților. Așa am ajuns să 
instituim un sistem de burse, pe care le-am acordat de-a lungul celor 10 ani elevilor și studenților de la medicină, 
științe economice, jurnalism, de la asistență socială, de la teologie, precum și unor sportivi de performanță. Totodată, 
fundația a contribuit și la construirea unor locuințe pentru familii nevoiașe, dar și la renovarea unui salon pentru 
bolnavii de la Secția de Diabet a Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu. De asemenea, membrii fundației 
au organizat conferințe teologice și pe teme de cultură, cu profesori univesitari, profesori de teologie, scriitori, 
ș.a.m.d., ba chiar ne-am implicat și în strângerea de fonduri, prin organizarea unui bazar în mai mulți ani la rând, 
din care s-au obținut sume de bani, necesare activităților noastre social-filantropice”, a menționat părintele Ionel 
Popescu.

Printre multiplele acțiuni creștin-umanitare ale fundației, s-a evidențiat proiectul „Sprijin la distanţă – O șansă 
pentru fiecare copil și tânăr de a accede, în mod egal, la educaţie și la valorile culturii, ca formă de refuz a izolării și 
marginalizării provocate de sărăcie”, prin care fundația acordă 11 burse sociale în valoare de 25.000 lei, unor elevi 
și studenţi foarte buni la învăţătură, dar care provin din familii cu venituri modeste.
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Ziua Copilului la Timişoara 

De Ziua Internațională a Copilului - 1 iunie, Arhiepiscopia Timișoarei, în colaborare cu Cercul de pictură „Buna-
Vestire” din urbea de pe Bega, a organizat în Parcul Central o acțiune dedicată copiilor dornici de a explora universul 
creativ al artei iconografice. Sub îndrumarea d-nei Minerva Câmpean, cei peste 50 de copii de la mai multe unități 
de învățământ din Timișoara au fost inițiați în tainele artei creștine, aprofundând elementele de limbaj plastic 
și de teorie a culorii. Interesul pentru arta ecclezial-bizantină, manifestat de cei mici, a constituit primul pas în 
redescoperirea dimensiunii sacre a artei și în evaluarea ei culturale, artistice și istorice.

Cercul de pictură în aer liber, desfășurat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, a avut drept obiectiv, pe 
lângă dezvoltarea sensibilității și interesului pentru valorile creștine, și valorificarea creativității și a aptitudinilor 
artistice-plastice ale copiilor, precum și aprofundarea teologiei icoanei și a învățăturii Bisericii Ortodoxe, transpusă 
cu ajutorul culorilor încărcate de sensuri simbolice.

Încheierea anului şcolar la Şcoala Antim
Joi, 14 iunie, la Şcoala Gimnazială 

„Sfântul Antim Ivireanul” din 
Timișoara a avut loc festivitatea 
de încheiere a anului școlar 2017- 
2018. Din încredințarea Părintelui 
Mitropolit Ioan, la eveniment a fost 
prezent pr. Cristian Pavel, consilier 
eparhial la Sectorul Social, ce a 
transmis binecuvântarea, purtarea 
de grijă și gândurile de bine ale 
Chiriarhului, adresate profesorilor, 
elevilor, dar și părinților acestora.

Au participat elevii și 
profesorii unității de învățământ, 
reprezentanţi ai Arhiepiscopiei 
Timișoarei și ai Asociaţiei Prologos, 
clerici timișoreni, precum și foarte 
mulţi părinţi și bunici.

Evenimentul a debutat cu 
o rugăciune închinată Maicii 
Domnului și cu troparul Sfântului 
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Antim Ivireanul, ocrotitorul școlii, apoi elevii au intonat Imnul național. A urmat festivitatea de premiere și au fost 
acordate diplome elevilor, atât pentru rezultatele excepționale la învățătură, la diferitele concursuri județene și 
naționale de creație, orientare turistică, olimpiade, voluntariat, premii de atitudine civică, cât și pentru buna purtare 
în anul școlar ce s-a încheiat.

La finalul festivității, Corul Şcolii Gimnaziale Sfântul Antim Ivireanul, dirijat de prof. Adina Botezatu, a cântat 
un buchet de cântece patriotice, apoi a urmat prezentarea numerelor 12 și 13 ale publicației școlare Bucuria 
Cuvântului, ce cuprinde eseuri, desene, poezii, scrise de elevii școlii. De asemenea, în cadrul premierii, elevii care 
studiază instrumente muzicale, la alte centre din oraș, au susținut un mic recital sub denumirea de Orchestra veselă.

Pictură pe sticlă la parohia Şag

35 de copii din localitatea timișeană Şag au ales să-și înceapă vacanța de vară prin participarea la activități 
creative și recreative. Astfel, timp de o săptămână, cei mici au reușit să realizeze o simbioză între materiile realiste 
și cele din aria creativ-artistică, participând cu mult interes, împreună cu părinții sau bunicii lor, la un atelier de 
pictură pe sticlă.

În cadrul acestui atelier creativ și interactiv, copiii au avut oportunitatea de a învăța: noțiuni de bază despre 
arta naivă; tehnica de lucru a icoanelor pe sticlă; ce înseamnă tradiția iconografică, cum se transmite și importanța 
ei în creștinism; cum să combine culorile pentru a obține nuanțele potrivite; cum să folosească instrumentele și 
materialele specifice picturii pe sticlă. Tot în cadrul acestei activități de educare prin artă, cei mici, pe lângă faptul 
că s-au relaxat în timp ce pictau, au învățat să lucreze în echipă și să socializeze cu ceilalți copii.

„În aceste zile, Parohia Ortodoxă Şag, în parteneriat cu Primăria și Şcoala Gimnazială Şag, desfășoară prima 
ediție a atelierului de creație, denumit „Icoana, în suflet de copil”. Am avut bucuria ca, timp de o săptămână, curtea 
bisericii noastre să fie animată de un număr de 35 de copii, care au ales să-și înceapă vacanța de vară nu în alt 
mod, ci prin rugăciune, știind faptul că icoana este o rugăciune pictată. Totodată, încercăm ca acestor copii să le 
punem spre meditație această taină a bisericii noastre, care este icoana”, a menționat părintele paroh Florin Băran.

Fără echivoc, creativitatea este un proces de învățare aparte, iar introducerea unei ponderi mai mari de activități 
artistice în programul zilnic de studiu al copiilor, eficientizează procesul de învățare al acestora. Nu întâmplător 
toți copiii sunt entuziasmați de aceste activități creative, care, pe lângă faptul că destind, dezvoltă imaginația și 
gândirea, contribuind la dezvoltarea personal, la îmbunătățirea și consolidarea relațiilor dintre ei.
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„Elevii Şcolii Gimnaziale Şag au răspuns foarte bine la apelul făcut de preotul paroh Florin Băran, apel pe care 
l-am făcut și eu în cadrul festivității de premiere de la sfârșitul anului școlar, unde atât elevii, cât și părinții au fost 
foarte bucuroși când au aflat această veste legată de tabăra de pictură”, a spus prof. Cosmin Radu, directorul Şcolii 
Gimnaziale Şag.

Instalarea noului preot paroh al parohiei Berini
În Duminica Tutu-

ror Sfinților (prima 
duminică după Rusalii), 
din încredințarea Înalt-                    
preasfințitului Părinte 
Mitropolit Ioan, pro-
topopul Mircea Szilagyi 
l-a instalat în parohie pe 
preotul Ion Borchescu, 
noul preot-paroh al 
parohiei Berini.

Soborul de slujitori, 
alcătuit din protopop 
și preoții Ion Borchescu 
și Constantin Timariu 
(fostul paroh) a săvârșit 
Sfânta Liturghie în 
biserica parohială. La 
slujbă au participat 
numeroși credincioși 
din sat îmbrăcați 
în straie populare 
dar și câteva zeci de 
credincioși din fostă 
parohie a părintelui Borchescu. După cuvântul de învățătură rostit de protopop și după otpustul Sfintei Liturghii 
a urmat scurta ceremonie de instalare a noului paroh în cadrul căreia i-au fost înmânate sfânta evanghelie, sfânta 
cruce și cheile locașului de cult – simbolurile slujirii preotului paroh în parohie în calitate de propovăduitor al 
Cuvântului lui Dumnezeu, de săvârșitor al sfintelor slujbe și de administrator al bunurilor bisericii.

Noul preot paroh a mulțumit în cuvântul său lui Dumnezeu pentru tot ajutorul primit în slujire și în viață, 
Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan pentru încrederea acordată prin numirea în această parohie și Preasfințitului 
Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, sub a cărui îndrumare și-a început slujirea preoțească. Nu au fost uitați 
din cuvântul părintelui Borchescu nici credincioșii din parohia Iablanița, eparhia Caransebeșului care l-au susținut 
în activitate.

Părintele Ion Borchescu vine la slujirea în parohia Berini după o frumoasă activitate pastorală și administrativă 
bogată în parohiile Ciudanovița și Iablanița din Episcopia Caransebeșului.

Expoziție de artă la catedrală
Arhiepiscopia Timișoarei, prin Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul, a organizat o expoziție de artă cu 

tema „ÎNGERII COPILĂRIEI” în cadrul Muzeului Catedralei Mitropolitane din Timișoara. 
Deschiderea oficială a avut loc în data de 7 iunie, cu participarea Înaltpreasfinției Sale, Ioan, Mitropolitul Banatului. 

Au vorbit în deschidere Părintele Consilier Cultural Zaharia Pereș, urmat de cel al organizatorului expoziției Preot 
Nichifor Tănase, consilier Învățământ și activități cu tineretul, moderatorul vernisajului. Au fost invitați să participe, ca 
parteneri ai evenimentului implicați activ în organizarea acestuia, membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din Timișoara, 
artiști pastici și iconari ale căror lucrări au fost selectate pentru vernisaj. Panotarea și vernisarea propriu-zisă a fost 
apanajul curatorului Muzeului Catedralei Mitropolitane, monahia Nicoleta Ploșnea și Eugen Barzu, artist plastic, a celor 
doi lectori universitari din cadrul Facultății de Artă și Design din Timișoara, Gabriel Kelemen și Silvia Trion (Râncu), care 
au avut, de asemenea, lucrări expunse și au reprezentat, prin prezența lor, pe cel de al doilea partener principal al 
evenimentului, împreună cu . Condițiile de participare au ținut de natura evenimentului, publicul căruia i se adresează și 
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locul de desfășurare. 
Astfel, am așteptăm 
lucrări realizare în 
perioada de debut 
(de interes special, 
chiar cele din 
copilărie) în tandem 
cu o lucrare recentă 
a aceluiași autor, 
pentru a sugera 
evoluția artistică de 
la revelația pură a 
debutului până la 
elaborarea ulterioară 
a energiei creatoare 
care s-a manifestat 
în lucrări consecrate. 
Fiind un eveniment 
dedicat copilăriei, 
publicul participant 
la vernisaj (elevi, 
studenți, artiști 

plastici) a dorit să surprindă momentul declanșării actului creator și răspunsul ulterior al artistului la chemarea 
artei sale. Hierofania începutului carierei și sacralitatea angelică a trimiterii de către Dumnezeu a harului creator 
au determinat conceperea cadrului evenimentului sub denumirea generică de „Îngerii Copilăriei”.

În cadrul expoziției au expus lucrări de pictură și sculptură 40 de artiști plastici și iconari, cu participarea 
extraordinară a maestrului Silviu Oravitzan. Printre participanții la expoziție ne-am bucurat și de prezența artistei 
plastice din Franța, Charlotte Guitard, cu studii de Artă Plastică la Sorbona, la „Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, 
Arts plastiques et Sciences de l’Art”. De asemenea, alături de artiștii plastici timișoreni, au participat cu lucrări premiate 
în cadrul diferitelor concursuri elevi de la Şcoala Generală nr. 30 și Şcoala Ortodoxă „Sf. Antim Ivireanul” din Timișoara, 
Atelierul de pictură „Buna Vestire” al Catedralei Mitropolitane, Centrul de pictură „Sf. Apostol și Evanghelist Luca”, 
parohia Timișoara-Blașcovici.

Acțiuni  umanitare  organizate  de  militarii  lugojeni
În data de 13 iunie, la Batalionul 183 Artilerie Mixtă General ,,Ion Dragalina” din Lugoj a avut loc o acțiune de donare 

de sânge la care au luat 
parte un număr însemnat 
de militari dornici să ajute 
semenii aflați la nevoie 
și în suferință. În sprijinul 
participanților au venit 
reprezentanții Centrului 
Regional de Transfuzie 
Sanguină din Timișoara care 
au recoltat sângele și au 
sprijinit campania inițiată în 
orașul de pe Timiș.

Zilnic, mii de pacienţi din 
spitalele din România au 
nevoie de transfuzii de sânge 
sau de preparate sangvine 
pentru a supravieţui. Cu 
toate acestea, de cele mai 
multe ori ne gândim să 
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donăm sânge doar atunci când cineva drag are nevoie sau când auzim despre o situație limită. De fapt, nevoia 
de sânge este una constantă. Produsele sanguine pot fi stocate un număr limitat de zile şi, mai mult, bolnavii 
cu afecţiuni grave şi imunitate scăzută (cei cu leucemie, copiii) au nevoie de sânge de la donatori fideli (cei care 
donează de cel puţin 2 ori pe an).

România se confruntă în prezent cu un deficit major de sânge, donatorii asigurând un procent de doar 66% din 
totalul necesar. În comparație cu situația din restul țărilor europene unde numărul de donatori este cuprins între 
40-80 la mia de locuitori, România se situează în intervalul 15-17 donatori la mia de locuitori. La o singură operație 
de transplant hepatic pot fi folosite peste 40 de unități de sânge, iar nevoia de trasfuzie de sânge se impune în 
cazuri dintre cele mai variate: accidentele rutiere, accidentele de muncă, intervențiile chirurgicale mari, bolile 
sanguine sau afecțiuni gastrice.

Personalul care a participat la această campanie, începând cu comandantul unității, Colonelul Ion Teca, au donat 
tichetele de masa primite în urma donării pentru aigurarea de bunuri alimentare unor persoane nevoiașe. În acest 
sens, în data de 14.06.2018 acțiunea a continuat cu o vizită la Centrul de Zi pentru Copii  ,,Patriarh Miron Cristea” 
din Făget unde militarii au împărțit tuturor copiilor ce se bucură de serviciile acestei instituții daruri constând în 
alimente neperisabile și dulciuri. La eveniment au luat parte și P.O. Părinte Protopop Bujor Păcurar care a felicitat și a 
adus mulțumiri pentru această frumoasă inițiativă, Domnul Profesor Victor Birău, Directorul Liceului Teoretic ,,Traian 
Vuia”, Doamna Alina Lăzărescu, reprezentantă a Primăriei Făget, precum și alți dascăli și părinți ai beneficiarilor 
centrului din urbea făgețeană. (preot  militar al garnizoanei Lugoj, Emanuel gafița). 

Evocarea poetului național Mihai Eminescu, la Cercul Militar Lugoj
Comemorarea 

Luceafărului poeziei 
românești a avut loc 
în data de 15 iunie 
și la Cercul Militar 
Lugoj printr-o 
seară culturală de 
excepție organizată 
de către Batalionul 
183 Artilerie Mixtă 
General ,,Ion Dra-
galina”.

E v e n i m e n t u l 
aflat la prima 
ediție a adunat 
oameni de cultură 
și iubitori ai poeziei 
eminesciene din 
Lugoj, Timişoara, 
Arad, Reşiţa, Deva, 
Anina, Făget, dar şi 
din Uzdin -Serbia şi 
Franţa.

Gazdă a eve-
nimentului a fost Colonelul Ion Teca, Comandantul Gar-nizoanei Lugoj care a transmis un mesaj de bun venit 
invitaților, asigurându-i totodată și de sprijinul său în vederea desfășurării unor astfel de evenimente culturale. 
Moderarea activităților a fost asigurată de către doamna Henrieta Szabo, directoarea Bibliotecii Municipale Lugoj.

Seara a avut numeroase momente inedite şi emoţionante, intercalate fiind de recitaluri de poezie și clipe 
muzicale. Momentele muzicale au venit din Țara Făgetului, fiind susţinute de cântăreţul de muzică populară Mircea 
Cârţişoreanu şi tânăra sa elevă Thea Patricia Ploscaru, în vârstă de 5 ani, ce a obținut locul I la categoria ei de vârstă 
la Concursul „Lada de Zestre”. Alt moment special a fost pregătit de către cantautorul lugojean, prof. Vasile Gondoci. 

 O prezenţă aparte a fost aceea a doamnei Catherine Maguer din Saint Gingolph, Franţa. Aceasta a citit în limba 
română ,,Somnoroase păsărele”. Oaspeţii din Uzdin, Serbia - Vasile Barbu, redactor şef al revistei „Tibiscus” şi Iova 
Spăriosu, au făcut o pledoarie pentru păstrarea tradiţiilor şi limbii române iar Victor Simu, din Maramorac (Banatul 
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Sârbesc), a făcut un apel pentru o colectă de carte românească destinată bibliotecii comunității sale, care numără 
200 de suflete.

Printre cei ce au luat cuvântul s-au numărat oameni de cultură din Timişoara (Ilie Chelariu, poet, editor, redactor 
şef al revistei „Orient latin”, Ionel Aurel Simu, Nicolae Toma, poet și criticul literar Daniel Luca), Arad (Lucia Cuciureanu, 
poetă, redactor la revista culturală „Arca”, Oltea Blaga, actriţă, Mircea Pascariu, Constantin Dehelean), Reşiţa (poeţii 
Iacob Roman, Costel Simedrea, Petru Sângeorzan), Anina (Mihai Chiper – redactor şef al revistei „Arcadia”, Maria 
Chiper, Ion Roşianu – poet), Deva (poetul Daniel Marian), Ana Caia (Cenaclul „Aurel Turcuş”), Dumitru Butoi (Asociaţia 
Culturală „Luceafărul”).

Din urbea lugojeană au mai luat parte: prof. dr. Mihaela Bînă, cu trei liceeni recitatori de la Colegiul Naţional 
„Coriolan Brediceanu” - Darius Stegăriţa, Aria Lobonea, Bogdan Ioviţă, prof. Marcela Balint, actriţele Teatrului 
Municipal „Traian Grozăvescu” - Maria Voronca, Ileana Căprariu, Loredana Lupescu şi Maria Rogobete, directorul 
teatrului, Tudor Trăilă, realizatorul TV Marius Gangan, ziaristul Cristian Ghinea, cadre militare în retragere, poeţii 
Ionel Panait şi Gheorghe Busuioc, precum și numeroși alți invitați.

Seara a luat sfârșit printr-o serie largă de discuții și prin distribuirea noilor volume editoriale ale poeților participant 
(preot  militar al garnizoanei Lugoj, Emanuel gafița). 

Pelerinaj la mănăstirile din nord-vestul județului  

Sâmbătă 9 iunie, un grup de credincioși de la parohia Sacoșu Turcesc, însoțit de părintele paroh Cristian Păiș 
și de părintele Marius Florescu de la Centrul eparhial, a participat la un pelerinaj la mănăstirile din nord-vestul 
județului. La mănăstirea Luncanii de Sus a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către cei doi părinți. După mănăstirea 
Luncani au mai fost vizitate mănăstirile Românești și Fârdea, prilejuri de înălțare sufletească pentru toți participanții. 
Pelerinajul a fost susţinut financiar de Primăria localităţii.
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Prăznuirea hramului în parohia Şipet
În Duminica întâi după Rusalii la 

prăznuirea Tuturor Sfinților a fost cinstit 
hramul bisericii ortodoxe din parohia Şipet, 
protopopiatul Deta.

În organizarea P. C. Părinte Marcel 
Nicolae Moclinda, parohul locului serviciile 
religioase au debutat în ajunul Duminicii 
Tuturor Sfinților cu slujba Priveghierii, 
atunci când au fost săvârșite Vecernia, Litia 
și Utrenia.

Duminică de la orele 9,30 a fost oficiată 
sfințirea mică a apei urmată de Sfânta 
Liturghie. Alături de părintele paroh a slujit 
P. On. Părinte Ioan Prisăcean, protopopul 
Detei care la momentul potrivit a ținut și 
cuvântul de învățătură.

La orele 16,00 a fost oficiată Taina 
Sfântului Maslu de obște în cadrul căreia 
au slujit P. C. Părinți Ionuț Mania (Liebling), 
Ştefan Mateș (Blajova), Ion Liuba (Izgar) 
și Marcel Nicolae Moclinda. Cuvântul de 
învățătură a fost pregătit și susținut de 
părintele Ionuț Mania.

Duminica Tuturor Sfinţilor în parohia Biled
Duminică, 3 iunie, părintele protopop 

Marius Podereu a fost prezent în parohia 
Biled, din cadrul protopopiatului 
Sânnicolau Mare. Aici a săvârșit Sfânta 
Liturghie, alături de preotul paroh Marius 
Ruscu și de preotul pensionar Radu Reja.

În cuvântul de învăţătură părintele 
protopop a evidenţiat faptul că toţi 
creștinii suntem chemaţi la sfinţenie, 
printr-o viaţă curată și închinată lui 
Dumnezeu.

La finalul sfintei slujbe, protopopul 
locului i-a mulţumit preotului Radu Reja 
pentru cei aproape 40 de ani petrecuţi 
ca preot al parohiei Biled, apoi i-au fost 
aduse mulţumiri și actualului preot 
Marius Ruscu pentru munca depusă 
în ridicarea noii biserici din localitate, 
urându-i spor duhovnicesc și putere de 
muncă în ogorul Domnului.

Nu au fost uitaţi nici credincioșii 
parohiei, cărora li s-au adus mulţumiri 
pentru devotamentul arătat faţă de 
biserică și i-a îndemnat să fie și pe mai 
departe alături de preot și de Biserica 
lui Hristos și să sprijine continuarea 
lucrărilor la biserica nouă.
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Taina Sfântului Maslu în parohia gătaia
În Duminica a 2-a după Rusalii, 

a Sfinților Români a fost oficiată 
în biserica cu hramul ,,Învierea 
Domnului” din parohia Gătaia, 
protopopiatul Deta, Taina Sfântului 
Maslu de obște.

Cu acest prilej la invitația P. C. 
Părinte Călin Negrea, parohul locului 
au slujit P. C. Părinți Ioan Marcu 
(Sculea), Matei Codruț (Spitalul 
de Psihiatrie), Iulian Popa (Colonia 
Gătaia) și Valentin Bugariu (Birda). 
Cuvântul de învățătură ocazional cu 
tema: ,,Despre foloasele Sfântului 
Maslu” a fost pregătit și susținut 
de părintele Călin Negrea. În 
explicarea temei vorbitorul a folosit 
ca argument textul Rugăciunii 
a 7-a de la Taina Maslului unde 
vindecarea și mântuirea își au izvorul 

în cunoașterea adevărului și întoarcerea la Dumnezeu. Cei care au participat la săvârșirea acestei Taine, mici și mari 
au făcut primii pași spre întoarcerea la Dumnezeu. 

Oră de cateheză în parohia Teremia Mare
În ziua de marți, 

12 iunie, părintele 
protopop al Sân-
nicolaul Mare, 
Marius Podereu 
s-a deplasat în 
Parohia Teremia 
Mare, la capela 
cu hramul „Sfânta 
Paraschieva” din 
localitatea Teremia 
Mică, unde pre-
otul Viorel Pes-
car a susținut o 
cateheză intitulată 
„Sfinții Români”. La 
această cateheză 
au participat 30 de 
elevi din localitate 
împreună cu 
trei profesoare 
și preotul paroh 
Liviu Gheorghe Bobos. Părintele Viorel le-a a vorbit celor mici despre despre Sfinți și Sfințenie, pomenindu-i pe 
marii noștri voievozi Ştefan cel Mare și Sfânt, Constantin Vodă Brâncoveanu, mari ctitori de biserici și apărători ai 
dreptei credințe.

S-a prezentat viața sfinților români: Filofteea de la Curtea de Argeș, Teodora de la Sihla, dar și faptele Sfinților 
veniți la noi în țară: Iosif cel Nou de la Partoş, Cuvioasa Parascheva de la Iași, etc.

Copiii, foarte bine pregătiți de doamna profesoară de religie, Oana Blaga, prezenţi la această cateheză, au răspuns 
cu promptitudine la întrebările părintelui și au fost încântați de această oră de religie în biserică.
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Părintele Viorel le-a prezentat elevilor și câteva date din istoria poporului român și a vorbit despre centenarul 
Marii Uniri, iar copiii au cântat imnul României, desenând apoi fiecare harta țării și tricolorul nostru sfânt.

La final, părintele Viorel a împărțit dulciuri celor prezenți, iar părintele protopop a mulțumit copiilor, preoţilor 
şi cadrelor didactice prezente la această cateheză.

Ziua Internțională a iei, la Birda
La sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, în fiecare an, este sărbătorită Ziua Internațională a iei ca o 

contribuție a culturii tradiționale românești la tezaurul spiritual european.
În ajunul sărbătorii, la parohia Birda a fost oficiată Vecernia unită cu Litia, iar Duminică, Utrenia și Sfânta Liturghie. 

La momentul îndătinat mai mulți copii și credincioși s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului.
Prin cuvântul de învățătură 

P. C. Părinte Valentin Bugariu, 
parohul locului, a tâlcuit 
pericopa evanghelică și a 
preezentat contribuția Sf. 
Niceta de Remesiana la 
consolidarea creștinismului 
străromânilor apoi a martiriului 
și așezării Sfântului Ioan în 
Suceava. Totodată, credincioșii 
au fost familiarizați cu 
calendarul sărbătorilor verii, 
care debutează cu Înălțarea 
Domnului și se încheie cu 
praznicul Schimbării la Față a 
Domnului (6 august). Fiecare 
popas religios din această 
perioadă are un substrat 
tradițional. Sânzienele 
reprezintă timpul în care cucul 
încetează a mai cânta fiind 
semnul cositului fânețelor. 
Acum apar licuricii în păduri, 
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care luminează calea 
rătăciților. În această 
cultură poporală 
este cuprins jocul 
călușarilor și pomana 
pentru sufletele celor 
adormiți. La Moșii de 
Sânziene se dăruiau: 
colaci, caise și pere. 
Parte a acestei culturi 
tradiționale este și 
ia, îmbrăcămintea în 
general. Prin limbă, 
credință ortodoxă, 
tradiții (port) poporul 
român indiferent de 
provincie istorică și-a 
manifestat unitatea, 
frățietatea și conștiința 
originii comune. 

La finalul Sfintei 
Liturghii a fost 

organizată o expoziție de costume populare care aparțin elevei Denisa Scrofan și a fost distribuit ultimul număr 
al revistei de cultură și religie rurală ,,Arhanghelul”.

Pelerinaj de o zi în Serbia
În ziua de 16 iunie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, P. C. Părinte Zoran Milovanov 

de la parohia Berecuța a organizat prin biroul de pelerinaje ,,Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș” de la Centrul Eparhial, 
un pelerinaj de o zi, la cinci mănăstiri din Serbia în ziua de 16 iunie.

Au participat 50 de pelerini din parohiile: Berecuța, Birda, Folea, Deta, Voiteg, Şipet și Percosova. Credincioșii au 
fost însoțiți de către P. C. Părinți Zoran Milovanov, Matei Codruț (Spitalul de Psihiatrie), Ioan Sălvan (Folea), Marcel 
Moclinda (Şipet) și Sebastian Andrei Petrescu (Percosova).

S-au făcut opriri la 
mănăstirea Krušedol, 
ctitoria și grobnița 
familiei Brancovici. 
Iovan Brancovici, 
despot de Srem și 
sfânt în același timp, 
ctitorul Mănăstirii 
,,Sfântul Gheorghe” 
din Birda a fost tatăl 
Doamnei Despina 
soția Sf. Voievod 
Neagoe Basarab și 
al Elenei, soția lui 
Petru Rareș. Al doilea 
popas, a fost făcut la 
Mănăstirea Grgeteg, 
vatra monahală cu cea 
mai renumită biblio-
tecă dintre mănăstirile 
de pe Muntele Fruska 
Gora. Aici pelerinii 

Mănăstirea grgeteg
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s-au închinat icoanei făcătoare de minuni ,,Trihirussa”, copie a celei din Mănăstirea Hilandar din Muntele Athos. 
Alte două opriri au fost făcute la mănăstirile Velika Remeta unde a fost observată frumoasa iconografie și Novo 
Hopovo, mănăstirea în care s-a călugărit pedagogul iluminist Dositei Obradovici.

În drum spre România, un popas a mai fost făcut la mănăstirea Mesici din Banatul istoric.
În toate vetrele monahale vizitate pelerinii au avut răgazul să se roage, dar și să contempleze bogăția aristică 

a icoanelor și a picturii murale existente.

Taina Sfântului Maslu în parohia Berecuța

Duminică, 3 iunie a fost oficiată la inițiativa P. C. Părinte Zoran Milovanov, parohul bisericii cu hramul ,,Învierea 
Domnului” din parohia Berecuța, protopopiatul Deta, Taina Sfântului Maslu de obște.

Cu acest prilej au slujit P. On. Părinte Ioan Prisăcean, protopopul Detei și P. C. Părinți Adam Rugaci (pens.), Gornic 
Milivoi (Sânmartinu Sârbesc), Milan Miakovici (Becicherecu Mic), Sebastian Andrei Petrescu (Percosova), Dan Tiberiu 
Gherasim (Ferendia) și Valentin Bugariu (Birda).

Cuvântul de învățătură ocazional a fost susținut de P. On. Părinte Protopop care a vorbit de binecuvântarea 
sfinților în viața credincioșilor. Debutul Postului Sfinților Apostoli reprezintă și începutul intensificării rugăciunii 
având ca model pe sfinți care au avut ca îndreptar: normalitatea viețuirii în Hristos.

S-au împărtășit de darul Sfântului Maslu, mai mulți credincioși din parohie și din cele învecinate.

Excursie în județul Bihor
Sâmbătă, 23 iunie, elevii participanți la activitățile catehetice ale parohiei Timișoara Viile Fabric, în anul școlar 

2017 – 2018, însoțiți de preoții Marius Sfercoci și Sorin Lungoci, precum și de voluntarii îndrumători ai copiilor, Dan 
Georgevici și Radu Codreanu, studenți teologi, au efectuat o excursie de o zi la Oradea. Bucuria zilelor de vacanță 
ne-au însoțit în periplul nostru oferind participanților o zi frumoasă cu o încărcătură emoțională deosebită, care 
cu siguranță că, se va adăuga în șirul zilelor frumoase pe care Dumnezeu le-a îngăduit și le va îngădui în viața lor.

Astfel, ziua de sâmbătă, a debutat încă de le prima oră a dimineții cu întâlnirea tuturor în fața bisericii parohiale, 
iar după formalitățile de organizare am plecat cu veselie și dorință de cunoaștere spre Oradea.
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 Primul obiectiv a fost mănăstirea „Sfânta Cruce”, din Oradea, un așezământ monahal înființa în anul 1992, cu 
o viață de obște așezată, o vatră a rugăciunii, ce a impresionat prin frumusețea locului dar și a iconografiei, ce 
amintește de bisericile voievodale ale Moldovei.

Ziua a continuat prin vizitarea grădinii zoologice din localitate, unde cei prezenți au avut posibilitatea să admire 
o varietate de animale, domestice, sălbatice și chiar exotice, surprizând pe chipurile copiilor expresii inedite ale 
curiozității și totodată a cunoașterii.

După servire mesei de prânz, în stațiunea Băile Felix, ne-am reîntors în Oradea pentu a vizita centrul orașului și 
îndeosebi Biserica cu lună. Această capodoperă arhitecturală a patrimoniul local și național a impresionat, atât prin 
reprezentarea iconografică, ce a fost realizată în mai multe etape la date diferite (în secolele XIX – XX), cât și prin acel 
mecanism unic în Europa, ce poartă amprenta meșterului vienez Georg Rueppe. Este vorba de un orologiu creat în 
combinație cu un glob lunar situat pe peretele exterior din turla bisericii, jumătate auriu și jumătate negru. Acest 
mecanism datează din anul 1793, și cu o precizie matematică arată tot la 28 de zile, fazele lunii. Cu toții am fost 
impresionați de cele văzute, având posibilitatea la fața locului să aflăm mai multe informații despre această biserică.

De asemenea, am fost surprinși plăcut de frumusețea clădirilor istorice   restaurate din centrul orașului, ce 
păstrează încă arhitectura imperiului austro-ungar și care dau o ținută și o eleganță deosebită asamblului urbanistic.

Seara, ne-a regăsit pe toți în fața bisericii parohiale, din Timișoara, încărcați sufletește de locurile inedite pe care 
le-am vizitat și care ne-au legat pe viață prin prisma amintirilor petrecute.

Este pentru al șaptelea an consecutiv, în care parohia Timișoara Viile Fabric oferă copiilor participanți la programele 
educativ-catehetice, o excursie gratuită de o zi, la finalul anului școlar, reușind a vizita în toate aceste deplasări 
un număr important de obiective religioase, culturale și de agrement, spre bucuria și încântarea celor implicați și 
totodată spre a contribui la formarea lor intelectual-morală.

Duminică, 24 iunie, de sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, elevii Şcolii gimnaziale nr. 7 – Sfânta 
Maria, din Timișoara și nu numai, participanți la Tabăra de creație – „Icoana mea”, aflată la ediția a IV-a, un proiect 
educațional înscris pe agenda culturală a Consiliului Județean Timiș pentru anul 2018, au fost premiați, acordându-
li-se diplome și premii.

Icoanele pe sticlă pictate de copii, au fost expuse lângă altarul de vară din curtea parohiei, invitând astfel credincioșii 
prezenți să privească creația tinerilor elevi și modul de raportare a lor, prin culoare, la sfinții Bisericii noastre.
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Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel prăznuiţi în parohia Lovrin

Vineri, 29 iunie, părintele protopop al Sânnicolaului Mare, Marius Podereu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din 
comuna Lovrin, unde împreună cu părintele paroh Paul Iosivuţ a slujit Sfânta și Dunezeiasca Liturghie. La timpul predicii 
protopopul locului le-a vorbit celor prezenţi despre viaţa și moartea mucenicească a celor doi mari apostoli, Petru și Pavel.

După otpusul Sfintei Liturghii preoţii și credincioșii au ieșit în curtea bisericii , unde Primăria comunei Lovrin a 
ridicat o frumoasă troiţă sculptată, adusă din Maramureș și montată aici în locul unde până anul trecut a existat o 
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cruce care a fost doborâtă de furtună. Cei doi preoţi au sfinţit crucea, după care părintele protopop a vorbit despre 
însemnătatea crucii în viaţa creștinilor.

După acest eveniment alaiul creștinilor, în procesiune cu tricolorul în faţă și cu prapurii, în cântări de pricesne, 
s-au deplasat în centrul localităţii la monumentul comunei, unde s-au înălţat rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu 
pentru toate binefacerile dăruite creștinilor din Lovrin.

În final, părintele protopop a adus mulţumiri primarului comunei Lovrin, domnului Vasile Graur și viceprimarului, 
domnului Eugen Truţă și tuturor celor prezenţi, adresându-i și părintelui paroh multă sănătate și putere de muncă 
în ogorul Domnului.

Tabără de creație la centrul de zi din făget
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Fundația Filantropia Timișoara și 

Arhiepiscopia Timișoarei, în colaborare cu Consiliul Județean Timiș, a organizat, în perioada 18-22 iunie, la Valea 
lui Liman tabăra de creație „Să creștem prin artă și cultură!”, pentru copiii de la Centrul de Zi „Patriarh Miron Cristea” 
din Făget. Proiectul este înscris în Agenda culturală a Consiliului Județean Timiș.

Tabăra de la Valea lui Liman își propune implicarea elevilor în mai multe activităţi: atelier de creaţie – icoane pe 
sticlă, olărit, jocuri de echipă, activităţi interactive și recreative, dialoguri pe teme religioase și de interes specific 
vârstei, drumeții prin pădure, precum și un pelerinaj de o zi la mănăstirile din Țara Făgetului. „Programul acestei 
tabere a cuprins workshop-uri de pictură pe sticlă, de olărit, de comunicare și dezvoltare personală. De asemenea, 
beneficiarii vor avea posibilitatea să viziteze vetrele monahale și peșterile renumite din zona Făgetului. În urma 
acestei tabere, aș fi bucuroasă ca cei mici să conștientizeze că, indiferent de mediul din care provii, valorezi mult 
și poți realiza în viață ceva”, a spus Luisa Antonie, Fundația Filantropia Timișoara.

Prin această acţiune, Fundația creștină de dezvoltare comunitară Filantropia Timișoara dorește să ofere copiilor de 
la Centrul de Zi „Patriarh Miron Cristea” din Făget, copii atașaţi de valorile Bisericii și dornici să împărtășească și altora 
din credinţa și dragostea lor pentru Dumnezeu, o alternativă de petrecere a timpului liber, specific vacanței de vară, 
perioadă ce va cuprinde, pe lângă odihnă, un spectru larg de activități interactive și educative teoretice și practice, 
conduse de pedagogi și artiști profesioniști, care vor asigura implementarea cu succes a activităților planificate.
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TRECERI ÎN VEȘNICIE

PREOTUL PENSIONAR MIRCEA CRIȘCIU 
DE LA PAROHIA BELINȚ A TRECUT LA DOMNUL

Preotul Mircea Crișciu, fost slujitor al parohiei Belinț din 
județul Timiș a trecut la Domnul miercuri, 30 mai.

S-a născut la 16 februarie 1950  în localitatea Surducu Mic 
din Județul Timiș, într-o familie de buni creștini, evlavioși 
și cu temere de Dumnezeu. După absolvirea Seminarului 
din Caransebeș în anul 1974, urmează cursurile Institutului 
Teologic de grad Universitar din Sibiu.

Este hirotonit preot de către Mitropolitul Nicolae 
Corneanu la data de 1 octombrie 1975 la Mănăstirea Ciclova 
Montană, pe seama parohiei Zgribești, protopopiatul Lugoj.

În perioada anilor 1982-1983a fost secretar al Oficiului 
Protopopesc Român din Lugoj. În anul 1985 a fost numit 
preot la parohia Belinț, unde a slujit până în anul 2015. 

Slujba înmormântării a fost oficiată vineri, 1 iunie 2018 
în biserica parohiei Belinț de către mai mulți slujitori, în 
frunte cu părintele protopop Ioan Cerbu. 

Bunul Dumnezeu să îi facă parte de odihnă veșnică, în 
ceata sfinților Săi!

 

Biserica din Belinţ
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PROF. DR. LUMINIȚA NICULESCU, VREDNICĂ 
FIICĂ A BISERICII NOASTRE

(1946-2018) 
În dimineața zilei de 

sâmbătă 9 iunie, a trecut la 
Domnul prof. dr. Luminița 
Niculescu, vrednică fiică a 
Bisericii noastre.

Din momentul adormirii 
în Domnul și până la cel al 
înhumării, Centrul eparhial 
și preoți de la parohiile din 
Timișoara și de la Spitalul 
județean s-au îngrijit de 
împlinirea tuturor celor 
necesare unui atare moment. 

În seara zilei de luni 11 
iunie, la biserica de la spitalul 
județean din Timișoara, s-a 
oficiat panihida mică pentru 
morți, de către mai mulți 
slujitori în frunte cu părintele 
dr. Ionel Popescu, vicar 
eparhial. Acesta a transmis 
un cuvânt de apreciere și de 

caldă aducere aminte a vrednicei de pomenire Luminița Irina Niculescu, atașată fiică a Bisericii lui Hristos. Totodată, 
părintele vicar a transmis și un cuvânt din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan.

Slujba înmormântării a avut loc, potrivit dorinței adormitei în Domnul, la cimitirul din Ploiești, localitatea natală, 
acolo unde se odihnesc și părinții săi. Din îndemnul Părintelui Mitropolit Nicolae, clopotele catedralei mitropolitane 
din Timișoara au vestit momentul înhumării de la Ploiești.

Bunul Dumnezeu să îi facă parte de odihnă veșnică, împreună cu toți sfinții Săi!

*
Prof. univ. dr. Luminița Niculescu

7 iulie 1946 - 9 iunie 2018 

Acum predă lumii cerurilor! O munteancă aprigă - ploieșteancă. A frecventat școala românească. Şi-a însușit 
mesajul și rigorile ei. Apoi, a trecut Oceanul. Nu s-a înrolat în servicii publice facile, ci în mediul academic american. Şi 
a predat ,,Literatură Comparată” -  pretențioasă alegere, nu? Şi a făcut un exercițiu valoric în domeniul asumat, timp 
de 10 ani! Iar cum fericirea nu exclude nefericirea, a eșuat familial. Momentul a coincis cu schimbările ideologice 
din România. Şi a venit acasă. Aici se așezau noi cumetrii. A fost refuzată, mai întâi, de academismul bucureștean. 
A urmat experiența, nu mai puțin aspră, din Universitatea noastră (timișoreană) - refuzul titularizării pe motiv 
de nepotrivire a specializării, a domeniului profesional. O vreme, a fost oaspetele specializării ,,Teologie Litere și 
Limba Engleză”. Apoi, i-au venit în întâmpinare colegii de la Universitatea ,,Tibiscum” (Timișoara), proiectându-i 
personalitatea în galeria efigiilor învățământului superior românesc postrevoluționar. Esențializând: a plecat în 
veșnicie o biobibliografie specială, o conștiință vigilentă, un caracter nedisimulat; o ființă prefăcută în iubire, dar 
aspră cu mediocritatea umană, adolescentă, adultă și seniorială! Să aibă parte de lumea drepților Celui de sus! 

Preot conf. dr. NICOLAE MORAR
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*

Note bio-bibliografice

Luminița Irina Niculescu s-a născut la 7 iulie 1946, la Ploiești, judeţul Prahova. Între anii 1964-1969 a urmat 
cursurile Facultăţii de limbi germanice (engleză-română) din cadrul Universităţii București.

În perioada 1970-1975 funcționează ca profesoară de limba engleză la Liceele 1, 5, 6, din localitatea natală.
Devine cercetător știinţific la Facultatea de limba și literatura franceză din cadrul UCLA, SUA (1976-1977). Din 

1977 și până în 1979 este asistent universitar la Facultatea de literatură comparată din cadrul UCLA, SUA. Între 
1980-1982 este lector universitar la Facultatea de literatură comparată din cadrul UCLA, SUA. Între anii 1982-1985 
funcţionează ca lector universitar la Facultatea de limba și literatura engleză din cadrul Universităţii California, 
Irvine (UCI), SUA.

Între anii 1988-1989 activează ca asistent universitar la Institutul de subingineri din Suceava. Între anii 1990-1993 
este lector universitar la Facultatea de limbi și literature străine, catedra de engleză, din cadrul Universităţii București. 

Timp de doi ani (1993-1995) este lector universitar la Facultatea de litere, filosofie, istorie și teologie din cadrul 
Universităţii de Vest din Timișoara.

Respectiv, între anii 1996-2010, activează ca lector universitar la Facultatea de limbi moderne aplicate și Facultatea 
de știinţe economice din cadrul Universităţii Tibiscus din Timișoara.

A obţinut titlul de Doctor of Philosophy (Ph.D.) în literatură comparată la UCLA, S.U.A., 1981, echivalat de Ministerul 
Învăţământului, în anul 1987, cu doctoratul în filologie (ord. nr. 8413/26.10.1987).

Lect. univ. dr. Luminiţa Niculescu are 8 volume de autor, 40 de studii de specialitate, peste 200 de articole, 
recenzii, poezii și interviuri și 14 traduceri în domenii precum: spiritualitate ortodoxă, literatură engleză, literatură 
americană, literatură universală, istoria artei, Biblia și literatura, limba engleză pentru afaceri ș.a.

Volume de autor:

- From Hermeticism to Hermeneutics, Dissertation Publishing Press, Ann Arbor, Michigan, 1982, 172 pp.
- Palmele îngerilor: 15 exerciţii de smerenie româno-americană, Editura Anastasia, București, 1996, 147 pp.
- Alchemical Metaphors in Renaissance Literature, Editura Augusta, Timișoara, 2000, 234 pp.
- Palmele oamenilor: minuni spuse şi nespuse, Editura Sophia, București, 2006, 333 pp. 
- Preţul sufletului, Editura Marineasa, Timișoara, 2008, 103 pp.

- Psalmii îngerilor de 
seară, Editura Hestia, 
Timișoara, 2013, 91 pp.

- Imn Acatist 
la Naşterea Maicii 
Domnului, Editura 
WaldPress, Timișoara, 
2014, 55 pp.

- Noaptea îngerilor: 
poeme-rugăciuni pentru 
Părintele Mitropolit 
Nicolae, Editura Învierea, 
Timișoara, 2015, 104 pp.

La cererea Centrului 
eparhial Timișoara, la 
începutul anului 2017, 
compune Acatistul 
Sfinților Mucenici Donat 
diaconul, Romul preotul, 
Silvan diaconul şi Venust, 
trimis spre aprobare la 
Sfântul Sinod.
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Colaborări la cărţi, redactări, stilizări:

- Nahman of Bratslav: The Tales (redactare), Paulist Press, New York, 1978, 412 pp.
- Sfinţii îngeri (redactare și stilizare), Editura Anastasia, București,1992, 305 pp.
- Sinteze şi exerciţii de limbă şi literatură engleză pentru examenele de bacalaureat şi admitere (coautor), Editura 

Amarcord, Timișoara, 1996, 261 pp.

Are de asemenea mai multe lucrări știinţifice publicate în ţară și în străinătate, numeroase contribuţii în presă, 
dintre care amintim: 100 de studii de antropologie, literatură și teologie publicate, în revista eparhială „Învierea”, 
Timișoara, 1993-2016; 40 contribuţii în „România liberă”, „Cotidianul”, „Altarul Banatului”, „Vatra”, „Lumea credinţei”, 
„ROST”, „Orizont”, „Banat”, „Apostolia” (Limours, Franţa), „Calendarul Arhiepiscopiei Timișoarei” – studii, articole, 
recenzii, poezii, interviuri (1994-2018).

Traduceri publicate în străinătate (studii teologice)

- „The Economy of the Holy Spirit” (pr. prof. Constantin Galeriu), The Altar Almanach, London, 1971-1972, pp. 40-52
- „The Structure of Sacrifice” (pr. prof. Constantin Galeriu), St. Vladimir’s Theological Quarterly, vol. 30, no 1, New 

York, 1986, pp. 25-46
- „Golem: The Clay Man”, Citadel Center, California, 1987, pp. 5-50
- „A Time of Change: Fundamental Options in the Present Dialogue between Believers and Society” (pr. prof. dr. 

Constantin Galeriu), Religion in Communist Lands, vol. 19, nos 1-2, Keston, England, 1991, pp. 65-74
- „Women in the Service of the Orthodox Church”, Canberra Religious News, Canberra, Australia, September-

December 1991, pp. 21-30
- „The Jesus Prayer and Deification” (Mitropolit Nicolae Corneanu), St.Vladimir’s Theological Quarterly, vol. 39, 

no 1, New York, 1995, pp. 3-24
Traduceri publicate în ţară (cărţi)
- Psihoterapia ortodoxă: ştiinţa Sfinţilor Părinţi, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1998 și 2016, 422 pp.
- How to Get to the Monasteries of Romania, Editura Sophia, București, 2003, 471 pp. 225
- The Ecumenical Tabernacles of Petru Rareş Voivode and Their Celestial Model, Editura Anastasia, București, 2004, 

459 pp.
- Bărbatul şi femeia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur, Editura Sophia, București, 2005, 312 pp.
- Reîntregirea sufletului: arta îndrumării duhovniceşti, Editura Sophia, București, 2006, 364 pp.
- Tărâmul minunilor, Editura Sophia, București, 2007, 108 pp.
- Tatăl nostru, Editura Sophia, București, 2009, 89 pp.
- Cum să ne desăvârşim în Hristos, Editura Sophia, București, 2009, 165 pp.
- Robert Isac Steurer: Life and Poetic Works, A Bilingual Anthology, Maxim Publisher, București, 2010, 148 pp.
- Dumnezeu şi omul, Editura Sophia, București, 2011, 284 pp.
- Principesă şi monahie: Domniţa Ileana – Maica Alexandra, Editura Sophia, București, 2011, 250 pp.
- Womanhood, Editura Revista Familiei, Rishon Letzion, Israel, 2012, 85 pp.
-Viaţa creştină autentică, Editura Sophia, București, 2013, 167 pp.
- Mireasma sfinţeniei, Editura Sophia, București, 2015, 311 pp.

A susţinut 45 de referate în cadrul unor congrese, simpozioane și conferinţe știinţifice, în ţară și în străinătate 
(20 în ţară și 25 în străinătate).

A făcut parte din Societatea Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara, având funcția de vicepreședinte. În cadrul 
Societății, s-a ocupat, o perioadă, de redactarea suplimentului „Femeia ortodoxă”, al revistei eparhiale „Învierea” 
(extras din volumul Slujitori şi apărători ai Ortodoxiei bănățene, Centrul eparhial, Timișoara, 2017).
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ITINERARIUL PASTORAL AL 
ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE MITROPOLIT 

IOAN AL BANATULUI

7 mai

- a primit pe monahia 
Filoteia Nistor, stareța 
mănăstirii Luncanii de 
Sus, din protopopiatul 
Făget;

- a primit pe preotul 
Dan Dologa, parohul 
bisericii din Teș, 
protopopiatul Lugoj, 
dimpreună cu preotul 
Ilie Albiciuc, protopopul 
vicariatului ucrainean de 
Lugoj.

8 mai

- a participat la 
lucrările Simpozionului 
Internațional de Teologie, 
desfășurat la mănăstirea 
Timișeni - Şag, cu tema 

Credință şi Neam. Duhovnicie şi duhovnici în ortodoxia românească, organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 
(Departamentul de Teologie), din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în colaborare cu Mitropolia Banatului.

9 mai

- a primit pe preotul dr. Daniel Alic, coslujitor la parohia Timișoara Fabric, din protopopiatul Timișoara II ;
- a primit pe preotul Vergică Simion de la parohia Covaci, dimpreună cu părintele protopop Mircea Szilagyi, 

de la protopopiatul Timișoara II ;
- a primit pe preotul Claudiu Munteanu, profesor de Religie la Colegiul Național Bănățean.

10 mai

- a primit pe preotul paroh Viorel Roja, de la parohia Grădiște II – Arad, din Arhiepiscopia Aradului ;

11 mai 

- a primit pe monahia Casiana Şimon, stareța mănăstirii Timișeni – Şag ;

14 mai

- a primit pe domnul Ioan Gârboni, directorul Filarmonicii de Stat – Banatul, din Timișoara ;
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15 mai

- a primit pe doamna profesor Aura Danielescu, inspector școlar general – Inspectoratul Şcolar Județean Timiș ;
- a primit pe domnul prof. univ. dr. Nicolae Robu, Primarul Municipiului Timișoara.

17 mai

- a primit pe domnul Ioan Deneș, Ministrul Apelor și Pădurilor, din Guvernul României. 

18 mai

- a primit pe preotul Sebastian Pîra, din Timișoara, dimpreună cu părintele Ioan Cerbu, protopop al protopopiatului 
Lugoj ; 

- a primit pe preotul Cristian Feraru, de la paraclisul mitropolitan, din incinta Colegiului Național C.D. Loga, din 
Timișoara ;

- a primit pe preotul Vasile Cuc, de la parohia Timișoara – Tipografilor, din protopopiatul Timișoara II ;
- a primit pe monahia Miriami Mura, stareța Schitului cu hramul ”Buna Vestire” – Banloc.

22 mai

- a primit pe domnii : Daniel Tudorescu, Comisar Şef în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, respectiv 
Cristian Cărpineanu, Comisar Şef în cadrul aceluiași Inspectorat.

- a primit pe preotul Cristian Păiș, parohul bisericii din Sacoșu Turcesc, protopopiatul Timișoara II, respectiv pe 
preotul Eugen Babescu, slujitor la parohia Timișoara Iosefin, din protopopiatul Timișoara I ;

- a participat la cursul festiv al studenților din anul IV, de la Facultatea de Teologie din Timișoara, desfășurat în 
Sala festivă a Centrului Eparhial.

24 mai – 25 mai

- a participat la ședința de lucru a Sfântului Sinod desfășurată la București.

29 mai

- a primit pe preotul Dumitru Crașovan, parohul bisericii din Cladova, din protopopiatul Făget ;
- a primit pe preotul Marcel Moclinda, parohul bisericii din Şipet, din protopopiatul Deta ;
- a prezidat ședința de constituire a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei  Timișoarei, mandatul 2018 – 2022.

30 mai
- a participat la Conferința preoțească de primăvară, desfășurată la mănăstirea Timișeni – Şag, unde a susținut 

conferința cu tema ,,Marea Unire de la 1 decembrie 1918 în contextul istoriei europene”.

31 mai

- a participat la Conferința preoțească de primăvară, din Arhiepiscopia Aradului, desfășurată la parohia Grădiște 
– Arad.

A consemnat preot MARIUS SfERCOCI


