Editorial

MITROPOLITUL VASILE LAZARESCU (1947-1961)
(† 1969)
Cu prilejul întronizării în vechiul scaun mitropolitan al restauratei Mitropolii a Banatului, la 26 octombrie
1947, Mitropolitul Vasile, contura astfel misiunea instituţiei mitropolitane: „Cetatea sufletului nostru, aşezată azi
pe vârful de munte al celei mai înalte forme de organizaţie bisericească, e privită şi observată de toţi. De la ea
se aşteaptă să împlinească o
misiune. Această misiune ea
şi-o împlineşte prin slujitorii
ei şi prin tot sufletul creştin
de pe toată întinderea Banatului nostru drag. Trebuie să
ne înălţăm cu duhul prin toată
gândirea şi vieţuirea noastră
şi cu toata virtutea noastră,
la înălţimea formei de organizare bisericească cu care a fost
înzestrată provincia noastră.
Să ne grupăm cu credinţă şi cu
dragoste în jurul acestui sfânt
aşezământ al sufletelor noastre, ca Mitropolia Banatului,
care a dăinuit în istorie peste
veacuri, iar după răpirea ei de
alţii, în tradiţia şi în conştiinţa
bănăţeană de totdeauna, să
rămână în veci neclintită, ca o
cetate zidită pe stâncă. Să ne
străduim, ca prin credinţa şi
vrednicia noastră creştinească,
să o facem să strălucească cu
puterea ei sfinţitoare şi mântuitoare de suflete, în veac, aşa
cum ea a strălucit în vremea lui
Iosif cel Nou de la Partoş, cel cu
cârja mitropolitană din lemn
de cedru, din grădina Ghetsimani, dar cu sufletul de aur”1.
Din acest cuvânt de întronizare răzbate o hotărâre
puternică, o atitudine plină
de conştiinţa răspunderii în
faţa lui Dumnezeu şi a istoriei,
un program de slujire aşezat
în lumina apostolatului evanghelic.
Şi într-adevăr, în timpul
Fotografie oficială (1953)
arhipăstoririi sale, Mitropolitul
Vasile a imprimat în eparhie un
1 „Biserica Bănăţeană”, 1947, nr. 44-46, pp. 23-24
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suflu nou, care a revigorat viaţa bisericească a acestei părți de țară, aşezând Biserica Ortodoxă Română din Banat,
pe linia unor noi forme de viaţă spirituală.
Întronizat în vechiul scaun mitropolitan al Timişoarei, sfinţit de Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş, Mitropolitul
Vasile, fiu al Banatului, venea la Timişoara, pentru a reaprinde făclia stinsă de secole prin desfiinţarea Mitropoliei
şi pentru a ridica în această provincie un focar de lumină spirituală. Mitropolitul venea să reia firul istoric, întrerupt
aproape două secole, al mitropoliţilor români ai Banatului.
De aceea, în cele de mai jos, vom încerca să schiţăm realizările sale în Mitropolia Banatului, pe tărâm bisericesc,
cultural şi religios - misionar.
Numărul aniversar al revistei „Mitropolia Banatului” din anul 1957, dedicat împlinirii a 10 ani de la reactivarea
Mitropoliei Banatului, semnalează mai multe realizări ale Mitropolitului Vasile Lazarescu, în timpul anilor de arhipăstorire în Banat, dintre care menţionăm:
finalizarea construcţiei şi sfinţirea catedralei mitropolitane (1946);
efectuarea a 261 de vizite canonice şi sfinţirea a 101 biserici (dintre care multe renovate parţial sau total: Giroc,
Ohaba Forgaci, Sânandrei, Periam, Chişoda, Saravale, Satu Mic, Seceani, Cladova, ş.a.m.d.). A fost promotorul târnosirii tuturor bisericilor din eparhie, nesfinţite până atunci de arhiereu;
reînfiinţarea protopopiatului Făget (1952)2;
sprijinirea constantă a învăţământului teologic de la acea vreme: Seminarul teologic de la Caransebeş3, Şcoala
de cântăreţi bisericeşti de la Timişoara şi, pentru o vreme, Academia teologică de la Timişoara (fostă la Oradea);
zidirea de noi biserici: Săceni, Şipet, Sacoşu Turcesc, Timişoara Fratelia, Tomeşti etc;
înfrumuseţarea şi pictarea mai multor lăcaşuri de cult, precum: „Sfântul Gheorghe” din Caransebeş, Budinţ,
Jdioara, Hăuzeşti etc;
canonizarea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş (1956);
participarea la vizitarea unor Biserici Ortodoxe surori, ca membru al delegaţiilor Bisericii Ortodoxe Române
(fosta Iugoslavie şi fostul U.R.S.S.)4.
La cele de mai sus, se pot adăuga şi alte realizări ale Mitropolitului Vasile, reflectate în materialele de arhivă şi
în presa bisericească.
În vederea stimulării şi dinamizării activităţii predicatoriale a preoţimii, Mitropolitul Vasile a îmbogăţit literatura
noastră omiletică cu două preţioase volume de predici: Pârga Darului - cuvântări şi Praznic luminat - gânduri de
sărbători. Aceste volume de predici cuprind un bogat conţinut de idei şi de îndrumări, urmărind înnoirea sufletească
a credincioşilor. Fondul teologic ales este înveşmântat într-un stil limpede şi captivant, încărcat de savoare biblică.
Pe lângă lucrările tipărite de Mitropolitul Vasile, ca profesor: Creştinismul şi ştiinţele oculte, respectiv Cultul inimii lui
Iisus la catolici şi în afară de multele studii şi articole publicate în revistele eparhiale, Mitropolitul Vasile a publicat
la Timişoara, sub pseudonimul „Bisericanul Ortodox”, lucrarea de strictă actualitate: În ce ne deosebim…?5. Această
valoroasă apologie a Ortodoxiei reliefează, în mod strălucit, superioritatea şi originalitatea genuină a tezaurului
doctrinar al spiritualităţii creştin-ortodoxe, faţă de concepţia arbitrară a romano-catolicismului, impunându-se
prin claritate şi printr-o curată orientare ortodoxă.
Activitatea cultural-religioasă în eparhie ia un avânt mai puternic odată cu venirea şi funcţionarea Academiei
teologice din Oradea, la Timişoara, începând cu 1 noiembrie 1941. Profesorii acesteia, cu o temeinică pregătire
teologică, au contribuit prin conferinţe, predici şi prin lucrările teologice publicate, de înaltă ţinută ştiinţifică, la
instruirea credincioşilor şi la promovarea culturii teologice.
În anii arhipăstoririi Mitropolitului Vasile au apărut la Timişoara, următoarele lucrări teologice: Prof. dr. I. Petreuţă:
Spiritismul şi Crede şi nu cerceta?; Prof. dr. I. Belu: Despre iubire; Prof. dr. S. Vlad: Un păstor model. Sf. Apostol Pavel
şi Sub semnul crucii; Prot. dr. Gh. Cotoşman: Din trecutul Episcopiei Timişorii şi Viaţa Sf. Iosif cel Nou, mitropolitul
Timişorii şi a toată ţara Banatului; Prof. A. Popa: Mănăstirea Săraca; Prof. A. Lipovan: Cântări bisericeşti pentru toate
sărbătorile de peste an; Prot. dr. V. Vlăduceanu: Concordanţă biblică antisectară şi Mănăstiri bănăţene; Sincel Justinian Dalea: Cuvântul vieţii. Meditaţii duminicale; Prot. M. Şora: Îndemnuri duhovniceşti şi Paharul cu otravă; Prot.
Şt. Lungu: Rătăcirea sectarilor. Apoi s-a tipărit Cartea de rugăciuni6, pentru uzul credincioşilor7.
2 Raportul de activitate al Adunării Eparhiale pe anul 1952, arhiva Arhiepiscopiei Timişoarei
3 În anul 1960 se începe construirea noului cămin de la Seminarul teologic din Caransebeş, cf. Raportul de activitate al Adunării Eparhiale pe
anul 1960, arhiva Arhiepiscopiei Timişoarei
4 „Mitropolia Banatului”, Timişoara, anul VIII, nr. 1-4, p. 65
5 La finalul acestui volum, sunt inserate extrase din lucrările Mitropolitului Vasile, excepţie făcând lucrarea Creştinismul şi ştiinţele oculte
6 Adunarea Eparhială din anul 1955 hotărăşte acordarea gratuită a 1000 de cărţi de rugăciuni, cf. Raportul de activitate al Adunării Eparhiale
pe anul 1955, arhiva Arhiepiscopiei Timişoarei
7 Parte din aceste lucrări se găsesc în biblioteca Arhiepiscopiei Timişoarei
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Sub înaltul patronaj al Mitropolitului Vasile, a apărut, timp de şapte ani, revista „Duh şi Adevăr”, organul omiletic al preoţimii din Arhiepiscopia Timişoarei, care a cultivat predica, cel mai de seamă mijloc de evanghelizare a
credincioşilor, punând la îndemâna slujitorilor Bisericii, predicile necesare pentru toate duminicile şi sărbătorile
de peste an, diferite pareneze și alte materiale pe probleme omiletice.
Ca publicaţii periodice, s-au editat organele oficiale: „Biserica Bănăţeană”, ,, Foaia Arhidiecezană”, iar mai apoi
„Mitropolia Banatului”, organul oficial al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului şi al Episcopiei Aradului, precum şi Calendarele eparhiale, apărute subtitlurile: „Calendarul Arhiepiscopiei Timişorii şi Caransebeşului”. „Tâlcuirea
sărbătorilor”, „Îndrumător tipiconal” şi „Îndrumări tipiconale”.
Cuvântările ocazionale, pastoralele, conferinţele şi predicile rostite în Catedrala mitropolitană şi în diferite biserici
din cuprinsul Arhiepiscopiei, cu prilejul vizitelor canonice şi al sfinţirilor de biserici, sunt tot atâtea prilejuri din care
răzbate dragostea Mitropolitului Vasile pentru Biserica lui Hristos şi pentru mântuirea credincioşilor. Pastoralele
îndeosebi, reflectă grija permanentă a Arhipăstorului faţă de eparhioţii săi, pe care căuta, cu orice ocazie, să-i
ancoreze în viaţa spirituală şi în realităţile vieţii sociale.
„Iubiţi fii sufleteşti, - spunea Mitropolitul Vasile în Pastorala de Crăciun din anul 1946 - în vederea dobândirii
mântuirii creştine, după ambele ei rosturi: pământesc şi suprafiresc, suntem datori să facem şi noi tot ce ne stă în
putinţă pentru a ne învrednici de ea. Iar în acest scop: „Ce am putea face noi creştinii care am primit, ca al doilea
nume, marele nume al lui Iisus Hristos, ceva mai bun decât să cercetăm mereu, dacă gândurile, cuvintele şi faptele
noastre sunt în întregime asemănate legii şi duhului lui Hristos, sau contrare acestora” (cf. Sf. Grigorie de Nissa:
„Despre desăvârşirea creştină”). „Avem de dezlegat o singură problemă: problema Evangheliei creştine, problema
cunoaşterii şi adâncirii acestei Evanghelii şi cu deosebire, problema trăirii învăţăturii cuprinsă în Evanghelia lui
Hristos, problema îndreptării gândirii şi vieţuirii noastre, după îndrumările ce ni le îmbie ea”8.
În pastorala trimisă eparhiilor din Mitropolia Banatului, după întronizarea în scaunul mitropolitan, în vederea
adâncirii vieţii duhovniceşti a păstoriţilor, se spune: „Tăria şi curăţenia credinţei noastre şi statornica noastră strădanie de a duce o viaţă creştină, tot mai potrivită cu îndrumările sfintei noastre Biserici, cu pilda de viaţă, adevărat
creştinească, lăsată nouă de moşii şi strămoşii noştri, sunt, prin împreuna lucrare, cu binecuvântarea lui Dumnezeu,
cele mai puternice pietre de temelie ale Mitropoliei noastre. Să asigurăm deci, această duhovnicească temelie.
Mitropolia noastră trăieşte prin noi şi ajunge la strălucire prin râvna noastră, după o cât mai desăvârşită viaţă creştinească. Să nu o lipsim de puterea dătătoare de viaţă a credinţei noastre şi de podoaba strălucitoare a vieţuirii
noastre, stăpânită şi călăuzită mereu de dorul sufletului nostru după desăvârşire, în viaţa noastră de creştini”9.
Aceste îndemnuri părinteşti constituie o expresie a dragostei şi a purtării de grijă purtate credincioşilor din
Mitropolie, în vederea desăvârşirii vieţii lor spirituale şi a dobândirii mântuirii.
Preocupat de ridicarea nivelului cultural al preoţilor, Mitropolitul Vasile a luat măsuri pentru menţinerea lor în
permanent contact cu lucrările noi de literatură teologică. Cursurile de îndrumare pentru preoţi au oferit tot atâtea prilejuri de regenerare a energiilor pastorale ale preoţilor şi de lărgire a orizontului lor intelectual şi pastoral10.
De nenumărate ori, Arhipăstorul Banatului a coborât în mijlocul preoţilor cursanţi, împărtăşindu-le cunoştinţe
din tezaurul doctrinar al Ortodoxiei, reaprinzându-le flacăra apostolatului evanghelic şi îndrumându-i pe linia
adevăratelor năzuinţe ale credincioşilor, pentru ca preoţimea să valorifice aspectul social al doctrinei creştine, să
slujească poporul în drumul său spre mântuire11.
La îndemnul personal al Mitropolitului Vasile, mai mulţi tineri au fost sprijiniţi de către Centrul eparhial să studieze la Institutele teologice de grad universitar din Bucureşti şi Sibiu, prin acordarea de burse12.
Catehizarea, acţiunea de evanghelizare a credincioşilor de toate vârstele, urmărind formarea de caractere integre,
de adevărate elite spirituale, care să exceleze prin pregătire ştiinţifică şi prin superioritate etică, au constituit, cu
toate interdicţiile negrilor ani de dictatură comunistă, o preocupare esenţială a Centrului eparhial, sub conducerea
Mitropolitului Vasile13.
O preocupare permanentă a arătat Mitropolitul Vasile pentru restaurarea vechilor mănăstiri din Banat. Restauratorul acestor mănăstiri reînviate - monumente religioase multiseculare şi comori de artă românească - este
Mitropolitul Vasile. La venirea sa în fruntea Mitropoliei, viaţa monahală, destul de precară, pulsa doar în mănăs8 „Biserica Bănăţeană”,Timişoara, 1946, nr. 51-52, p. 8
9 Ibidem
10 Raportul de activitate al Adunării Eparhiale pe anul 1955, arhiva Arhiepiscopiei Timişoarei
11 Ibidem
12 Adunarea Eparhială din anul 1955 constata trimiterea de către eparhie a unui număr de 39 de studenți la Institutele Teologice din București
și Sibiu și acordarea a 19 burse, 13 semiburse și 3 ajutoare speciale în valoare de 22.205 lei, cf. Raportul de activitate al Adunării Eparhiale pe
anul 1954, arhiva Arhiepiscopiei Timişoarei
13 Raportul de activitate al Adunării Eparhiale, sesiunea I, 1957, arhiva Arhiepiscopiei Timişoarei
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tirile: Călugăra, „Sfântul Ilie de
la Izvor” - Vasiova şi „Izvorul
Miron” - Româneşti. Având
în vedere rolul excepţional al
străvechilor noastre mănăstiri
în acţiunea de înduhovnicire
a credincioşilor, precum şi
valoarea lor istorică, s-au luat
imediat măsuri pentru ca acestea să-şi redobândească splendoarea de altădată14. Astfel, a
fost restaurat vechiul monument de artă al Ortodoxiei
bănăţene, mănăstirea Săraca, a
cărei existenţă este evidenţiată
documentar încă din secolul al
XII-lea şi înzestrată cu o splendidă pictură în frescă, sinteză a
artei de la începutul secolului
al XVII-lea. După desfiinţare, mănăstirea devine, în anul 1803, proprietatea unui laic, ce foloseşte biserica mănăstirii ca mausoleu familial. În anul 1934, vechiul lăcaş este eliberat din mâna proprietarului laic şi redat destinaţiei
sale. Atât biserica mănăstirii, cât şi celelalte clădiri, au fost restaurate integral, sub păstorirea Mitropolitului Vasile.
Mănăstirea Partoş, întemeiată în secolul al XII-lea de către egumenul mănăstirii ortodoxe române Oroslamoş,
cu ajutorul material a şase cneji români, a adăpostit o vreme rămăşiţele pamânteşti ale Sfântului Iosif cel Nou.
Aici sunt păstrate fragmente din vechiul iconostas din secolul al XVI-lea. Mănăstirea a fost reactivată în anul 1944,
aducându-se aici monahii de la diferite mănăstiri din Moldova şi Bucovina.
Vechea cetate a Ortodoxiei românești, monumentala biserică mănăstirească din Lipova, zidită în anul 1338, pe
cheltuiala cnejilor români de pe Mureş şi cu ajutorul voievodului Ţării Romîneşti, Basarab cel Mare, a primit şi ea
sprijinul cuvenit. Mănăstirea a fost reactivată în anul 1946, iar în anul 1957 a fost şi renovată.
Mănăstirea Cebza, cu vechea bisericuţă de lemn, ce datează de la începutul secolului al XVIII-lea, a fost reactivată în anul 1947, pentru a-şi împlini rolul ei duhovnicesc. O altă mănăstire restaurată este Mrăcunea, ale cărei
începuturi se pierd în negura vremii. Este situată în valea Mrăcunei, în apropiere de strâmtoarea Cazanelor, cea
mai frumoasă şi fermecătoare porţiune a Dunării.
În timpul arhipăstoririi Mitropolitului Vasile, începe o nouă etapă în viaţa mănăstirii „Sf. Ilie de la Izvor” - Vasiova,
unde în anul 1938, se aşează monahii aduse de la mănăstirea Suceviţa şi este ridicată o impunătoare clădire cu etaj,
cu peste 30 de chilii. Se reorganizează, tot în acei ani, mănăstirile Călugăra şi „Izvorul Miron” – Româneşti şi schitul
„Piatra Scrisă” de lângă Armeniş. Sunt înfiinţate apoi schiturile: „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” de la Bogâltin şi „Sfântul
Ilie” de pe Muntele Mic, precum şi mănăstirea pentru monahii de la Timişeni, ctitorii ale Mitropolitului Vasile.
În felul acesta este imprimată o nouă perspectivă monahismului bănăţean, îndrumat pe făgaşul unei vieţuiri
duhovniceşti. În vremea Mitropolitului Vasile, în toate mănăstirile amintite rugăciunea se împletea cu munca, prin
organizarea şi funcţionarea de ateliere în aproape toate aşezămintele monahale. Tot în acei ani, s-a întreprins şi o
temeinică acţiune de şcolarizare a personalului monahal15.
Prin hotărârea Adunării Eparhiale, anual erau ajutate cu diferite sume persoane nevoiaşe din administraţia
eparhială şi parohială. Astfel, numai în anul 1955, Adunarea Eparhială constată că în anul precedent s-au acordat
ajutoare văduvelor de preoți și săracilor, în valoare de 25.630,84 lei16.
Acestea sunt doar câteva dintre realizările Mitropolitului Vasile Lazarescu în Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului. Având în vedere dificultatea anilor şi faptul că a fost permanent urmărit de Securitate, uneori chiar şi prin
intermediul propriilor colaboratori, se poate afirma că, în ciuda tuturor piedicilor, a desfăşurat o bogată activitate
pastoral-misionară, expresie a căldurii sale sufleteşti şi a dragostei faţă de Biserica Mântuitorului Iisus Hristos din
partea cea mai de vest a ţării.
Biserica din Corneşti, jud. Timiş

14 Raportul general de activitate al Adunării Eparhiale, sesiunea a II-a, 1960, arhiva Arhiepiscopiei Timişoarei
15 Ibidem
16 Raportul de activitate al Adunării Eparhiale pe anul 1955, arhiva Arhiepiscopiei Timişoarei
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MITROPOLITUL VASILE LAZARESCU
- REPERE BIOGRAFICE
Mitropolitul Vasile a văzut lumina zilei într-o casă ţărănească din
localitatea Jadani – azi Corneşti, judeţul Timiş, la 1 ianuarie 1894, primind la botez numele Sfântului zilei, Vasile cel Mare, arhiepiscopul
Cezareii Capadociei.
Recensământul austriac din secolul XIX află în Jadani (ung. Zsadany)
şi pe ţăranul Iova, fiul lui Lazăr, după care familia primi numele de
Lazarescu. Iova Lazarescu este tatăl lui Petru, care are doi fii, pe Aron
şi pe Pavel. Acesta din urmă, după ce studiază Preparandia şi Teologia
din Arad, funcţionează, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, ca
învăţător, diacon şi mai apoi preot în Lipova, de unde, la 1851, se mută
în comuna natală. Moare la anul 1853. În anul 1831 tipăreşte Florariul,
pe care unii, pe nedrept, îl atribuie lui Mihail Roşu, alias Martinovici,
tot din Jadani.
Aron, fratele lui Pavel, este tatăl lui Ştefan, bunicul mitropolitului
Vasile. Deşi născut în familie ţărănească, tânărul Vasile are parte de o
educaţie religioasă, în duhul tradiţiilor străbune, cultivate cu sfinţenie
de toţi ţăranii din Jadani. Tatăl său Nicolae Lazarescu (mort în anul 1949,
la vârstă de 82 de ani), era un ţăran credincios, luminat, bun cântăreţ,
din tinereţe la strana bisericii, unde din fragedă copilărie l-a introdus
şi pe fiul său mai mare, Vasile. Acesta manifesta nu numai interes, ci
şi deosebită dragoste pentru cântarea bisericească şi pentru tot ceea
ce privea biserica şi rosturile ei în viaţa sufletească a sătenilor săi. Tradiţia de săteni ştiutori de carte şi religioşi a
familiei exercita nu puţină influenţă asupra tânărului doritor a cunoaşte, din tradiţii şi istorii, nu numai originea
valurilor şi a cetăţilor romane din regiunea
Timişoarei, ci şi tot ceea ce stă în legătură cu
viaţa socială şi culturală, economică şi naţională a sătenilor săi, din rândul cărora s-a
ridicat, cu 150 de ani mai înainte, strălucitul
dascăl, „mult făcătorul de bine,” Mihail Roşu
(fiul lui Martin) alias Martinovici, profesor la
Norma (cursul normal de învăţători) şi „tâlcuitorul Theologhii în rezidenţia episcopească”
din Timişoara, între anii 1779-1794. Profesorul
lui Dimitrie Ţichindeal „Gură de Aur” şi al multor generaţii de învăţători şi preoţi din întreg
Banatul, Mihail Roşu, cunoscător a şase limbi,
a luminat şi după moarte minţile bănăţenilor
prin multele cărţi de literatură populară, de
pedagogie şi de Teologie, scrise ori traduse
de dânsul.
De la mama sa Ecaterina (decedată în
1936, la vârsta de 66 ani), evlavioasa fiică a
ţăranului Gheorghe Bălaci din Jadani şi a Elenei (n. Bulaichi) din Cerneteaz, tânărul Vasile
va primi întreaga comoară de simţire şi de
credinţă creştină.
Sub aripa acestor părinţi luminaţi şi sub
îndrumarea învăţătorului Mihai Vulpe, tânărul Vasile Lazarescu învaţă şi termină, în timp
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de patru ani - 18991903, cinci clase la
şcoala elementară
confesională românească din comuna
natală.
Spre a i se deschide drumul învăţăturii la şcolile mai
înalte, este trimis la
Dumbrăviţa (Ujszentes), unde învaţă
la şcoala elementară
ungurească.
Înscris din nou în
clasa a V- a, în anul
şcolar 1903-1904, îl
are ca învăţător pe
Matos Istvan. Posedând acum şi limba
maghiară, în anul
1904 se înscrie în cl.
I a liceului sau gimnaziului maghiar de
stat din Timişoara,
împreună cu alţi 9
colegi români. La
finea anului şcolar
1911-1912, din cei
10 români, singur
elevul Vasile Lazarescu împreună cu colegul său Ion Leurcuţa (medic în Bucureşti) au reuşit să străbată şi să termine
liceul şi să ia şi examenul de bacalaureat sau de maturitate. Politica şcolară a vremii nu reuşeşte să altereze sufletul şi
convingerile „studentului” V. Lazarescu. Ora de religie - singura oră în limba română - predată de profesorul Mihuţa
Alexandru, de la care elevii români ai şcoalelor superioare-secundare din Timişoara au deprins şi gustul de a scrie
şi citi corect româneşte şi contactul des cu satul natal şi cu realităţile lui sociale, cu colegii şi prietenii din Jadani,
rămaşi la coarnele plugului, modelează în sens românesc şi ortodox mintea şi inima lui.
Deşi i se îmbiau cariere şi situaţii mult mai ispititoare şi mai promiţătoare, el rămâne credincios hotărârii luate,
spre marea bucurie şi satisfacţie a părinţilor şi a sătenilor lui. Având mereu înaintea ochilor imaginea moşului său
Ştefan – ştiutor de carte şi cercetând regulat biserica, cunoştea pe de rost toate cele 11 Evanghelii ale Învierii,
svetilnele şi stihirile Evangheliei. Profund influenţat de actvitatea prodigioasă a strămoşului său, Pavel Lazarescu,
preotul Lipovei şi a acelui apostol al culturii şi credinţei strămoşeşti pentru vremea lui, care a fost dascălul Mihail
Roşu, în toamna anului 1912, Vasile Lazarescu se înscrie la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, frecventată pe
atunci de cei mai talentaţi şi mai bine pregătiţi tineri români din Ardeal şi Banat.
Nici declanşarea primului război mondial şi nici ocuparea Cernăuţilor nu constituie pentru tânărul student în
Teologie piedică în calea continuării studiilor sale teologice. În anul 1914, studentul Vasile Lazarescu, absolvent al
anului I de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, susţine examenul de diferenţă la Institutul Teologic din Arad, şi
se înscrie în anul al II-lea. Acolo obţine, în anul 1915 „absolutoriul teologic.” După ce trece cu distincţie examenul
de calificaţie preoţească, fiind promovat candidat pentru parohiile de clasa I, ocupă postul de cancelist la Consistoriul Român din Arad. Setos de mai multă lumină, în anul 1916 părăseşte Aradul, înscriindu-se şi frecventând
cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie din capitala Ungariei. În anul 1917, trece la Universitatea din Viena, studiind
în continuare Filozofia şi Pedagogia la Philosophische Fakultat de aici.
În contextul frământărilor din anul 1918 se duce la Jadani, iar după stingerea conflictelor, pleacă la Cernăuţi,
continuându-şi studiile teologice întrerupte. În timp ce se pregătea pentru doctorat, s-a înscris şi la Facultatea de
Litere si Filozofie din Cernăuţi, pe care a absolvit-o în anul 1920. În iulie 1920 este promovat doctor în Teologie.
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Întrunire bisericească la Rășinari, jud. Sibiu, sub conducerea
mitropolitului Nicolae Bălan (1940)

Slujire arhierească împreună cu episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei

Din luna septembrie a
anului 1920 ocupă, prin concurs, catedra de Dogmatică
şi Morală de la Academia
teologică din Sibiu, devenită tocmai atunci vacantă,
prin promovarea în scaunul
mitropolitan a profesorului
dr. Nicolae Bălan. Ajuns profesor titular provizor, în vârstă de 26 ani, profesorul dr.
Vasile Lazarescu, în cei patru
ani cât a funcţionat la Sibiu,
s-a dovedit vrednic urmaş
al ilustrului său predecesor,
devenit mitropolit. Cursurile
academice, ţinuta sa ireproşabilă, ca şi dragostea cu
care a ştiut să cucerească şi
să învăluie inimile colegilor
şi ale studenţilor, l-au făcut
iubit şi respectat de toţi,
atât în Sibiu cât şi în Ardeal.
Frecventarea regulată a bisericii şi cântarea glasurilor în
strana catedralei, alături de
studenţi, a impresionat pe
toţi credincioşii.
Fiind chemat de luminatul vlădică Roman Ciorogariu
la aceeaşi catedră de la nou
înfiinţata Academie Teologică din Oradea, în toamna
anului 1924, după patru ani
de rodnică activitate didactică şi publicistică, părăseşte
Sibiul, lăsând în urmă regrete
unanime.
Mărturie sunt, între altele
următoarele două scrisori
autografe, scrise de studentul Donaş, nume cu care era

alintat de colegi Spiridon Cândea, ulterior profesor la acelaşi Institut.
Scrisoarea este mai mult o moţiune a studenţilor anului II, prin care aceştia dau expresie sentimentelor ce-i
copleşesc, în clipa despărţirii de unul dintre cei mai iubiţi dascăli ai lor:
„Dascălului ce s-a depărtat”.
„Unul dintre iubiţii noştri dascăli ne părăseşte”.
Acestea sunt cuvinte ce s-au vânturat între noi de la unul la altul mai multe zile de-a rândul. Şi când suflul lor
melancolic izbea auzurile, o umbră de duioşie întuneca feţele şi regretul în toată cruzimea lui îmbrăca inimile
iubitoare. Da! Iubitoare, căci noi te-am iubit. Te-am iubit ca pe un dascăl conştiincios şi adânc muncitor, te-am
iubit ca pe un bun povăţuitor al sufletelor noastre spre zările adevărului, te-am iubit ca pe un frate mai mare întru
Domnul, te-am iubit ca pe un bun părinte sufletesc.
Şi dovadă a iubirei noastre a fost norul des al mărturiilor pornite din inime calde. A fost munca cinstită - din zile
trecute, prin care căutam să răsplătim o muncă tot aşa de cinstită. A fost şiroiul, de lacrimi amare, curgător din ochii
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tuturor în lecţiile ultime, în lecţiile de
dureroasă despărţire. Şi au mai fost
înecatele noastre cuvinte de adio.
Dar noi te-am iubit şi mai mult!
Era o sâmbătă. Zi plină de soare
tomnatic. Dangătul clopotelor din
turnul înalt ne chema la vecernie.
Şi ne-am strâns toţi în şiruri gata de
plecare. Unul dintre noi spune atunci
prietenului său: „Cu ora şase şi atât
pleacă D-ul profesor”. Am auzit şi eu,
au mai auzit şi alţii. Atât şi mai mult
niciun îndemn, nicio hotărâre, nicio
înţelegere, nicio vorbă nu ni s-a mai
spus. Dur a început să vorbească un
alt glas, glas pe care îl aud numai inimile, glasul sufletului recunoscător.
Şi el ne-a hotărât, ne-a vorbit şi ne-a
dat îndemnuri pe care nime altul nu
25 martie 1941 – întronizarea ca episcop al Timișoarei
ni le putea da. Îndemnurile au fost că
la ora şase şi ceva au început să apară
pe peronul gării unul câte unul, doi câte doi, de prin toate împrăştiatele jurimi. Şi acelaşi glas tăinuit ne-a închegat
în cor, ca şi în felul acesta să ne mai luăm un adio, să-ţi mai urăm un Mulţi ani trăiască!
A fost o clipă măreaţă, un moment în care trăieşte şi se manifestă în toată libertatea Dumnezeiescul din om.
De aceea nici nu îndrăznesc a încerca să redau acest moment. Dar îl păstrează sufletul meu şi sufletul nostru ca pe
un scump mărgăritar şi credem că asemenea şi sufletul D-stră. În mititelul alb buchet de flori noi am depus unul
fieştecare o rază din dragostea ce-ţi păstrăm şi l-am udat cu o vale de lacrimi. Te rugăm deci, păstrează-l ca prin el
să păstrezi o aducere aminte de clipa atât de măreaţă a despărţirii.
Noi vom păstra cu sfinţenie cuvintele ce ne-ai adresat, asemenea stropite ca lacrimile Dumneavoastră. În cadrele societăţii
de lectură constituită încă în acea seară, pe când trenul te zbura,
departe, departe, noi ne-am mai manifestat odată dragostea
noastră. Şi ca un erou te-ai luptat, muncind pentru noi şi alături
de noi, de aceea corul societăţii, în acordurile frumosului cântec
„Mulţi, mulţi ani trăiască”, ţi-a intonat încă odată salvele sale.
Fie-Vă viitorul măcar aşa de frumos pe cât Vi-l doreşte sufletul
nostru!
Rugăm ca puterea Celui de sus să Vă umbrească, ca astfel să
poţi presta încă mulţi ani munca prin care Îl preamăreşti pe El.
Şi prin această muncă rodnică vei avea norocul să câştigi încă
multe suflete pentru bunul suprem, dar noi te rugăm, ca alături
de aceia pe care îi vei iubi şi te vor iubi, să ne înşiri totdeauna şi
pe noi. Pe noi pe aceştia cari îţi vom păstra o dragoste curată şi
pentru cari neuitat vei fi în viaţa noastră toată.
Sibiu, duminică 2 noiembrie 1924
SS. Studenţii anului II”.
La Oradea, ca şi la Sibiu, profesorul dr. Vasile Lazarescu excelează prin vervă didactică, hărnicie şi punctualitate, atât ca profesor la catedră, cât şi ca prefect de studii. Mai pe urmă ca duhovnic
este permanent în mijlocul studenţilor, a căror viaţă o conduce,
o formează şi o îndrumă, potrivit principiilor evanghelice. Fie la
catedră, fie în misiunile culturale prin oraşele şi satele eparhiei,
tânărul profesor intră în strană şi cântă alături de studenţi şi de
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cântăreţii ţărani, cucerind inimile credincioşilor, nu numai prin
dulceaţa vocii, ci şi prin precizia execuţiei.
În atitudinea sa faţă de Biserică rămâne mereu acelaşi, ca şi
atunci când îl ajuta pe preotul din Jadani, la Sfânta Liturghie
ori când îl însoţea cu crucea prin comună, la Bobotează şi la
sărbătorile mari sau când cânta în corul şcolarilor, şi la strana
bisericii din Jadani pe lângă cântăreţii de acolo, printre care
excela tatăl său, Nicolae Lazarescu.
În septembrie 1925, face parte din grupul credincioşilor,
care, sub conducerea mitropolitului Nicolae al Ardealului, a
plecat în pelerinaj cu vaporul la Ierusalim şi la celelalte locuri
sfinte din Ţara Făgăduinţei. „După ce trecuseră dincolo de Constantinopol, - mărturiseşte un participant - mitropolitul Nicolae
fu atras de vibraţiile unui duios cântec bisericesc, acompaniat
de vioară. Nu mică i-a fost mirarea descoperind în persoana
profesorului de Teologie V. Lazarescu pe apreciabilul violonist
şi minunatul cântăreţ.” Din clipa aceea, l-a îndrăgit şi cu mai
multă pasiune, insistând cu stăruinţă să revină la Sibiu.
La finea anului şcolar 1925-1926, Mitropolitul Nicolae, care-i
urmărea îndeaproape activitatea, în special cea publicistică, îi
scrie din nou, insistând să se reîntoarcă la catedra sibiană. La
7 iunie 1926, Mitropolitul Nicolae îi trimite profesorului Lazarescu, la Oradea, următoarea scrisoare autografă:
„Iubite domnule profesor,
Având să-ţi fac unele comunicări şi propuneri, referitoare la o eventuală întoarcere a D-tale la Academia Teologică
din Sibiu, te rog să vii într-una din zilele apropiate la mine, la Sibiu.
În scopul acesta îţi trimit un bilet de liberă circulaţie pe tren, clasa I.
Cu arhiereşti binecuvântări,
Mitropolit Nicolae”.
Peste o săptămână, la 15 iunie 1926, printr-o nouă scrisoare, Mitropolitul Nicolae revine cu stăruinţă asupra
invitaţiei făcute:
„Iubite Dle. Profesor,
Nu e târziu să vii la mine nici la
începutul lunei viitoare, dar chiar în
primele zile ale ei.
Te rog să-mi aduci şi un exemplar din scrierea păr. Tăutu despre
primat, voind să văd cum prezintă
argumentele lor.
Cu binecuvântări,
Mitropolit Nicolae”.

Slujire la hramul mănăstirii Săraca (1946)
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La rândul său, vlădica Roman
Ciorogariu, preţuindu-l în chip
deosebit şi dorind să şi-l apropie
şi mai mult, la 7 noiembrie 1926
îl hirotoneşte diacon, iar în ziua
următoare preot celib, deschizându-i astfel calea demnităţilor
mai înalte, în serviciul şi pentru
binele Bisericii strămoşeşti. Actul
din 7-8 noiembrie, săvârşit în Cate-

9

drala episcopală din Oradea, a fost considerat ca
un adevărat eveniment în
viaţa Bisericii, care-şi puse
mari nădejdi în vocaţia,
pregătirea, caracterul şi
activitatea tânărului profesor bănăţean.
Cel dintâi care se
bucură de logodna cu
Hristos a profesorului
Vasile Lazarescu este
mitropolitul Nicolae Bălan
de la Sibiu, care nu şi-a
pierdut speranţa de a-l
avea în preajma sa pe cel
ce, cu argumente imbatabile şi cu multă erudiţie a
dat riposta cuvenită cărţii
lui Tăutu1. În scrisoarea de
la 1 iulie 1927, felicitândul, îi scrie:

Primirea la parohia Jebel (1946)

„Iubite părinte Lazarescu,
Înainte de toate, te felicit şi-ţi împărtăşesc şi din parte-mi arhiereasca binecuvântare pentru intrarea în cler. De la
Sfinţia Ta, Biserica va avea foloasele unui distins slujitor al ei.
Revin la propunerea ce Ţi-am făcut anul trecut, de a reveni la Sibiu, ca rector la Academie şi te rog să-mi răspunzi
urgent şi răspicat: da ori ba.
Te sfătuiesc să mergi la congresul de la Lausanne, căci ca specialist în Teologia sistematică vei avea mult de profitat.
Dintre ai mei de aici, cred că voi
putea trimite 3. Eu am refuzat
de a merge, fiind împedecat.
Cu arhiereşti binecuvântări,
Mitropolit Nicolae”.

Târnosirea catedralei mitropolitane (6 octombrie 1946)

Convingerea Mitropolitului Nicolae, că prin intrarea în
cler ca preot celib a profesorului Lazarescu, Biserica va avea
foloasele unui distins slujitor
al ei şi că profesorul Lazarescu
poate reprezenta cu demnitate şi cu cinste Teologia
românească şi peste hotare,
o împărtăşea şi neadormitul
vlădică de la Oradea, cel ce, an
de an, l-a copleşit cu atenţii şi
distincţii pe merituosul profesor, pus în situaţia de a da
un răspuns negativ invitaţiei
Mitropolitului Nicolae Bălan.
La Crăciunul anului 1926,
profesorul Vasile Lazarescu

1 E vorba despre lucrarea „În ce ne deosebim?”, apărută mai târziu la Timişoara
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primeşte următoarea scrisoare oficială
(Nr. 51) din partea
Episcopiei ortodoxe
din Oradea:
„Sfinţia Ta,
Ca semn vădit al
mulţumirii Noastre
cu activitatea Sfinţiei
Tale pe terenul învăţământului teologic,
literar şi pastoral, te
numim protoiereu
onorariu, cu dreptul
de înainte şedere şi
a distincţiilor împreunate cu protoieria.
Binecuvântarea
Noastră să fie cu
Sfinţia Ta în calea
mântuirii, pe urmele
Primirea la Timișoara a patriarhului Alexei I al Rusiei (1947)
lui Hristos.
Dat în reşedinţa Noastră episcopească din Oradea, în ajunul Naşterii Domnului Hristos din anul mântuirii 1926.
L. S.
ROMAN CIOROGARIU
Episcopul Orăzii”.
Pentru a se putea devota şi mai mult slujirii preoţeşti, protopopul profesor dr. Vasile Lazarescu se decide să ia
asupra-şi şi povara votului monahal. Actul tunderii în monahism, al cununiei sale cu Hristos, se săvârşeşte, în postul
Paştilor din anul 1928, în biserica istoricei mănăstiri arădene Hodoş-Bodrog, de către stareţul Policarp Moruşca2.
La câteva luni după aceasta, vlădica Roman îl cinsteşte cu rangul de sincel şi apoi de protosincel, iar în anul 1929
îl ridică la demnitatea de arhimandrit, deschizându-i astfel drumul ascensiunii spre înalta treaptă a arhieriei.
Ca arhimandrit şi membru de drept al Consistoriului mitropolitan din Sibiu şi al comitetului Fundaţiei Gojdu,
vine în contact cu
toţi vlădicii din
Ardeal şi cu cele
mai reprezentative figuri ale vieţii
noastre bisericeşti
din Ardeal, Banat,
Crişana şi Maramureş. Prin înfăţişarea, cultura şi
prestanţa sa, este
apreciat de către
ierarhii Iosif Traian Badescu de
la Caransebeş şi
Nicolae Ivan de
la Cluj, care, ca
şi
mitropolitul
Nicolae Bălan şi
episcopul Roman
2 Viitorul episcop al Armatei
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Ciorogariu, îl vor cât mai aproape
de dânşii.
După moartea, la 14 octombrie
1930, a venerabilulul arhiereu-vicar
şi vlădică neconfirmat de guvernul
de la Budapesta, dr. Filaret Musta, la
a cărui înmormântare a participat şi
arhimandritul Vasile de la Oradea,
acesta din urmă este solicitat insistent să se întoarcă în Banat.
La Cluj era dorit de toţi şi mai ales
de episcopul Nicolae Ivan ca arhiereu-vicar şi rector la Academia teologică, în acest sens fiindu-i adresate
mai multe invitaţii.
Pe de altă parte, Mitropolitul Nicolae, cunoscându-i scrisul întemeiat şi
documentat, precum şi puterea de
muncă, cu scrisoarea autografă din
27 martie 1933 îi propune să-şi întregească studiul „Cultul inimii lui Iisus
la catolici”, spre a fi publicat în seria
teologică a bibliotecii întemeiate de
luminatul mitropolit de la Sibiu:
„Iubite părinte arhimandrit,
Am început să public o nouă „Bibliotecă teologică” aici în Sibiu, cu scopul
de a preciza doctrina noastră faţă de
catolicism, dar şi pentru a răspândi
printre fraţii noştri învăţăturile teologiei.
Ca prim număr, va apare îndată
după Sf. Paşti „Ortodoxia” de S. Bulgakoff, tradusă din franţuzeşte de
unul dintre bursierii Arhiepiscopiei.
Al doilea număr ar fi „Procanonul lui
Petru Maior”. Al treilea: „Epicleza”, studiu temeinic, lucrat la îndemnul meu,
de diac. N. Popovici, prof. de teologie
la Sibiu. Cu mare plăcere aş publica în
această bibliotecă studiul Î. P. C. Tale
despre „Cultul inimei lui Iisus”, care nu
e destul de cunoscut din Anuarul Academiei teologice din Sibiu.
Te rog deci să-l întregeşti cu unele
informaţiuni mai nouă şi cu o parte
despre răspândirea acelui cult printre uniţi. Îndeosebi la Oradea se fac
încercări de a-l introduce în „Lumina
Creştinului”, care apare sub auspiciile
catolicilor de acolo, căci în nr. 3 din
1933 este încurajată tendinţa de a
răspândi acel cult printre uniţi. Dar
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Absolvenţii Academiei Teologice din Timişoara (1947)

21 octombrie 1948, Alba Iulia – revenirea greco-catolicilor la Ortodoxie
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icoane cari servesc
la răspândirea acelui cult, se găsesc şi
prin casele creştinilor noştri ortodocşi,
ba chiar în biserici de
ale noastre. Trebuie
lămurită lumea de
la noi şi combătută
greşala. Eşti cel mai
pregătit să faci acest
lucru. Te rog să-mi
răspunzi, cam pe
când pot avea studiul
vechi refăcut şi gata
de tipar.
Cu arhierească
binecuvântare şi cu
iubire,
Mitropolitul Nicolae”.
Acelaşi
înalt
Sfântul Sinod în jurul patriarhului Justinian Marina (1949)
ierarh, în cadrul
tratativelor privind
convenţia bisericească şi şcolară cu Iugoslavia, când a fost vorba de persoana cea mai potrivită care ar putea ocupa,
cu demnitate, funcţiunea de episcop al românilor ortodocşi din Banatul iugoslav, s-a oprit la învăţatul arhimandrit
Vasile de la Oradea, căruia îi trimite, în acest sens, scrisoarea autografă de la 22 mai 1933.
„Înalt Prea Cuvioase şi iubite părinte arhimandrit,
Ocupat cu multe chestiuni bisericeşti şi în săptămânile din urmă fiind absent din ţară, nu Ţi-am răspuns la scrisoarea prin care consimţi să întregeşti studiul despre „Cultul inimii lui Iisus la rom. Catolici”. Sunt foarte vesel că vei face
această complectare a studiului, care va apare în Biblioteca teologică. Nr. 1 al acestei biblioteci îl va forma traducerea în
româneşte a lucrării părintelui Bulgakoff despre Ortodoxie. Lucrarea e tipărită în întregime şi, după ce voi face o scurtă
prefaţă, va apare în curând.
Nu va fi prea târziu dacă studiul Î. P. C. Tale va fi gata de tipar la 1 sept., având răgazul necesar de a lucra la el în
timpul vacanţei. Până atunci, am încă o lucrare gata de tipar.
În tratativele de la Belgrad şi Carloviţ am ajuns la rezultate mulţumitoare, pentru a garanta libera dezvoltare bisericească şi naţională a credincioşilor
noştri rămaşi în Banatul iugoslav. Vor
avea o episcopie cu sediul în Vârşeţ,
bucurându-se de autonomie complectă în conducerea treburilor sale
prin organele proprii: Adunare eparhială şi Consiliu eparhial, conform
Statutului organic şagunian. În cele
dogmatice şi spirituale va atârna
episcopul ei de o Comisiune mixtă,
compusă din câte doi delegaţi dintre membrii Sf. Sinod din Bucureşti şi
Belgrad, plus un preşedinte, care va fi
sârb pentru Vârşeţ şi român pentru
Timişoara.
Comisia se va întruni „după trebuMitropolitul Vasile în parc la Buziaș (1950)
inţă” şi va avea atribuţiuni limitate în
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chestiunile dogmatice şi spirituale. Deci episcopul va avea largă libertate şi din partea Comisiunei.
Trebuieşte un om destoinic şi devotat pentru misiunea de episcop.
Se gândesc mulţi şi la Î. P. C. Ta. Ce zici ?
Cu arhiereşti binecuvântări şi cu iubire,
Mitropolit Nicolae”.
În mijlocul acestor frământări, proiecte şi dorinţe, intervine pe
neaşteptate moartea (în iulie 1933) blândului vlădică Iosif Badescu
de la Caransebeş. Arhimandritul Vasile participă la înmormântare,
ca reprezentant al vlădicii Roman de la Oradea, alături de mitropolitul Nicolae al Ardealului şi de episcopul Grigorie al Aradului, deşi
slujba înmormântării a oficiat-o prea cuviosul protosincel Macarie
Guşcă, potrivit dorinţei marelui defunct. La masa-pomană, dată în
reşedinţa din Caransebeş, după plecarea cortegiului la Ieşelniţa,
unde a avut loc înhumarea în cripta familiei Badescu, arhim. Vasile
întârziind puţin, a fost întâmpinat de mitropolitul Nicolae prin
cuvintele: „Ai cam pierdut trenul... Înţelegând semnificaţia acestor cuvinte - expresie a hotărârii luate, în noaptea precedentă, la
priveghi, de către partida care-şi avea desemnat candidatul său
- arhim. Vasile a replicat: „Trenurile mele nu trec pe la Caransebeş”.
Şi, totuşi, împotriva tuturor piedicilor pe care cei interesaţi le-au
pus în calea întoarcerii acasă a bărbatului excepţional, dorit de
toate centrele eparhiale din Transilvania, Congresul Naţional Bisericesc Electoral din Bucureşti, la 21 octombrie 1933, cu majoritatea
(166) voturilor, alege, în scaunul văduvit al istoricei episcopii a
CaransebeTârnosire de biserică (1951)
şului,
pe
bănăţeanul dr. Vasile Lazarescu. După alegere, îmbolnăvinduse grav, hirotonia şi instalarea alesului episcop s-a amânat
un timp destul de îndelungat. În acest timp, între nou-alesul
episcop al Caransebeşului şi mitropolitul Nicolae are loc un
schimb de scrisori, din care extragem următoarele:

Primirea la parohia Chișoda (1953)
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I. Scrisoarea autografă din 15 noiembrie 1933:
„Înalt Prea Cuvioase şi iubite părinte arhimandrit,
Am primit telegrama ce mi-ai trimis acum pe urmă şi regret
din inimă suferinţa prin care treci. Să-ţi păstrezi creştineşte răbdarea şi buna pace a sufletului. Domnul, care te-a chemat la o
atât de grea şi frumoasă misiune, îţi va întări puterile, pentru ca
să o poţi îndeplini.
Părerea mea şi sfatul pe care ţi-l dau este, că, deşi nu te-ai
vindecat cu totul, să te prezinţi la sfinţire şi celelalte. Omul cu
credinţă, biruieşte şi cu sufletul neputinţele trupeşti.
Am primit manuscrisul lucrării „Cultul inimei...” şi s-a şi început
tipărirea. Corectura vor face-o rectorul N. Colan şi prot. N. Popoviciu. Coalele spre revizia finală le vei primi la Oradea. Te rog să faci
prefaţa şi lista bibliografică. Cred că în două săptămîni lucrarea
va fi gata de tipărit. Pentru Academia teologică am trimis câte
două exemplare din scrierile publicate la Sibiu.
Cu arhiereşti binecuvântări şi cu multă iubire,
Nicolae,
arhiepiscop şi mitropolit”.
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II. Scrisoarea autografă din 14 decembrie 1933:
„Înalt Prea Cuvioase părinte arhimandrit,
Am primit scrisoarea prin care-mi comunici că, făcândute sănătos, eşti gata a veni la sfinţire pentru duminica viitoare, 17 decembrie.
Mă bucur că, cu ajutorul Domnului, ai trecut peste suferinţa care te îngrijora atât de mult.
Prea Sfinţitul Episcop Grigorie al Aradului se găseşte - aşa
mi-a comunicat înainte de plecarea din Arad - la şedinţele
Sf. Sinod în Bucureşti. Am de gând să invit şi pe vreun frate
din vechiul Regat, ca semn al frăţiei şi al unităţii noastre
bisericeşti.
Pe cine ai dori să invit de acolo ? Eu m-am gândit la Prea
Sfinţitul Nifon.
Ca termen, mie mi-ar conveni mai bine duminica din 31
decembrie, ultima zi a anului. După 10 ianuarie va trebui
să merg la Bucureşti, dar şi de altfel nu e bine să întârziem
prea mult.
Te rog să-mi comunici telegrafic dacă poţi fi gata până
la ziua de 31 decembrie a. c.
La Sibiu va trebui să soseşti în 30 decembrie, ca să fi prezent la vecernie şi la priveghere etc. Să-ţi aduci veşmintele
arhiereşti de la Caransebeş.
Cu arhiereşti binecuvântări şi cu iubire,
Nicolae,
arhiepiscop şt mitropolit”.
III. Scrisoarea autografă din 19 decembrie 1933:
„Înalt Prea Cuvioase părinte arhimandrit,
Astăzi am făcut invitările P. P. S. S. ierarhi cari vor partiSfințirea bisericii din Chișoda (1953)
cipa la sfinţirea întru arhiereu a Î. P. C. Tale; cei din mitropolia
ardeleană şi P. Sf. Nifon.
Regret că nu pot să fixez actul sfinţirii pe ziua Anului Nou 1934, pentru motivul principal că nu pot invita - chiar pe
aceia cari ştiu că nu pot veni - pe P. P. Sf. Sf. chiar pentru acea zi, când fiecare ţine să fie la reşedinţa Sa, având îndatoriri
de ordin moral şi social. P. Sf. Episcop Grigorie al Aradului mi-a comunicat că n-ar putea lipsi în acea zi de acasă.
Deci rămâne fixat termenul de 31 decembrie 1933 pentru sfinţire.
În celelalte, vei urma conform
înţelegerii ce am avut până acum.
Eu avizez şi consiliul eparhiei
Caransebeş despre sfinţire, fără
să precizez, cum să participe.
Poate prin vreun reprezentant.
Scrie-le cu privire la veşmintele arhiereşti, să le aducă la
Sibiu, din bună vreme.
Cu arhiereşti binecuvântări şi
cu iubire,
Nicolae
arhiepiscop şi mitropolit”.
Între cei care s-au bucurat
de rezultatul votului de la
Bucureşti, a fost şi episcopul
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restaurator al Clujului,
Nicolae Ivan, care dă
expresie bucuriei sale în
termenii următori, prin
scrisoarea autografă de
la 25 octombrie 1933:
„Iubite Frate în Hristos,
Am avut nemărginită bucurie, aflând
rezultatul alegerii frăţiei Tale la Caransebeş.
Dacă aş fi un egoist, ar
trebui să-mi pară rău că
Te-am pierdut şi n-am
putut munci împreună.
Dar egoist nu sunt,
mă bucur de binele fratelui meu şi de înaintarea lui. Cred că vei veni
Întronizarea mitropolitului Sebastian Rusan, la Iași (1954)
la sfinţirea catedralei - şi
poate ar fi o mare sărbătoare dacă ar fi împreunată şi cu hirotonirea P. S. Tale - unii cred că se va putea face duminică.
Cu iubire, Nicolae”.
A fost hirotonit arhiereu în catedrala mitropolitană din Sibiu, la 31 decembrie 1933, de către mitropolitul Nicolae
Bălan, asistat de arhiereii vicari: Andrei Magieru de la Oradea şi dr. Vasile Stan de la Sibiu. Prima liturghie arhierească
a săvârşit-o în catedrala episcopală din Oradea, la Anul Nou 1934, ziua în care a împlinit 40 de ani.
Instalarea în scaunul istoric al Caransebeşului a avut loc abia la 15 aprilie 1934 - la duminica Tomii - când mare
mulţime de credincioşi, din toate colţurile Banatului, a venit să participe la strălucita sărbătoare a Bisericii bănăţene.
Actul solemn al instalării l-a săvârşit episcopul Aradului dr. Grigorie Comşa, ca delegat mitropolitan, deşi mitropolitul Nicolae ar fi dorit să participe personal. Dorinţa aceasta şi-a exprimat-o în scrisoarea autografă de la 7 aprilie
1934:
„Iubite
Prea
Sfinţite Vasile,
Schimbânduse împrejurările
cari mă împedecau să fiu pentru
ziua instalării P. Sf.
Tale la Caransebeş,
m-am hotărât să
merg pentru a-ţi
face în persoană
instalarea
pe
Duminica Tomii.
Am scris în acest
sens şi la Caransebeş.
Întrucât am
amintit P. Sf. Episcop Grigorie de
la Arad că, poate
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îl trimit ca mandatar al meu la
instalare, mă simt dator acum,
când voi face eu instalarea, să-l
invit să mă însoţească şi P. Sfinţia Sa Grigorie. Desigur, prin
aceasta sunt în sentimentele
P. Sf. Tale.
Eu voi sosi la Caransebeş de
sâmbătă seara, ora 19:48 cu
trenul dinspre Timişoara, deci
după sosirea P. S. Tale.
Celelalte se vor desfăşura
conform programului anunţat.
Cu urări de sf. sărbători şi cu
cele mai calde simţeminte, de
bine voitor.
Nicolae
arhiepiscop şi mitropolit”.

În tronul arhieresc, la biserica cu două turle din Lugoj (1954)

Părăsind catedra, pe care
a onorat-o cu vrednicie timp
de 14 ani (4 ani la Sibiu şi 10
la Oradea), vlădica dr. Vasile
Lazarescu urca, în plină maturitate, treptele istoricului tron
episcopal de la Caransebeş,
cu grija de a nu dezminţi
nădejdile mari puse în el. Cu
siguranţa cu care ţinea - în
tinereţe, chiar şi ca profesor
de Teologie, în timpul vacanţelor - plugul de fier al moşilor şi părinţilor săi din Jadani,
ţinea, de acum înainte, în
braţele-i vajnice, plugul spiritual al Evangheliei, pentru
răscolirea ogorului sufletesc,
în care va arunca din belşug
seminţele curate ale cuvântului dumnezeiesc.
După înfiinţarea Episcopiei Timişoarei, la 12 iunie
1940, Colegiul Electoral
Bisericesc îl alege în scaunul
de episcop al acestei eparhii.

Instalarea are loc la 25 martie 1941, în actuala biserică a parohiei Timişoara Iosefin.
Gramata patriarhală din 24 iunie 1947, prin care se reînfiinţează Mitropolia Banatului, îl recunoaşte în funcţia
de Arhiepiscop al Timişoarei, Morisenei şi Lipovei şi de Mitropolit al Banatului, întronizarea având loc în ziua de 26
octombrie 1947, în catedrala mitropolitană din Timişoara.
În ultimii ani de viaţă ai episcopului Andrei Magieru al Aradului (1959-1960), mitropolitul Vasile Lazarescu va
suplini activitatea arhierească din această Episcopie, iar la trecerea în veşnicie a acestui arhiereu, va fi locţiitor de
episcop al Aradului.
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Deşi cu merite deosebite în plan pastoral-misionar, mitropolitul Vasile, a fost trecut la pensie, la 1 ianuarie 1962,
la cererea autorităţilor comuniste şi pe temeiul hotărârii Sfântului Sinod, fiind ulterior retras la mănăstirea Cernica,
unde a trăit până la 21 februarie 1969, când a trecut la Domnul.
În aprilie 1993, din iniţiativa mitropolitului dr. Nicolae Corneanu, a fost reînhumat în cripta mitropoliţilor din
catedrala mitropolitană.

Canonizarea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș (1956)
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INTERVIU cu Gheorghe Lazarescu din
Cornești, nepot de verişor cu
Mitropolitul Vasile Lazarescu
Interviu cu Gheorghe Lazarescu (n.
1922, Jadani), luat în aprilie 2001, la
Timișoara, de Mihaela Sitariu
Dacă ne puteți face un scurt istoric al
familiei Lazarescu…
Din familia Lazarescu din Jadani sunt
cam puţini, s-a cam pierdut numele. Iată
familia Lazarescu; eu am filiaţiunea după
tată. Vedeţi, primul a fost Lazăr, dar pe
urmă a fost Iova Lazarescu, deci de atunci
s-a numit familia Lazarescu. El se numea
Lazarescu, fiindcă era rădăcina Lazăr, dar
pe urmă noi ne-am zis Lazarescu, c-aşai mai româneşte. Urmaşii lui după tată
au fost: Petru, Aron şi Pavel, Ştefan, pe
urmă Nicolae, George şi alţii... Nicolae
are fii pe Vasile şi pe Arcadie, iar Vasile
Canonizarea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș (1956)
este mitropolitul. Eu sunt pe ramura lui
George, fratele lui Nicolae.
Deci, Nicolae, tatăl mitropolitului
avea un frate, George. Fiul acestui George e bunicul meu, Traian, care a fost verişor primar cu mitropolitul. Şi pe
tatăl meu îl chema tot Traian.
Ce informaţii aţi folosit pentru genealogie?
Am găsit un document la ei în familie. Mitropolitul a făcut schema şi a publicat-o în biblioteca Mitropoliei Banatului. Vedeţi cu ce m-am ocupat şi eu după moartea mitropolitului, care a fost exilat la Cernica, şi după moartea
sa, nepotul lui l-a adus în Jadani, în cripta familială, pe ascuns, pentru că nu era voie...
Din ce motive a fost exilat?
A fost exilat din cauze politice, i s-a imputat ceva, să i se
găsească... pentru că au vrut
să-l înlocuiască. Pe vremea
comuniștilor era asta.
Mitropolitul Vasile Lazarescu
s-a născut în 1894 și a murit în
1969, la Cernica, în mănăstirea de lângă București. Eu am
făcut demersul prin presă, deci
am scris un articol în care am
arătat că în testament a lăsat să
fie înmormântat în catedrală,
în calitate de ctitor al ei. Acest
articol a avut un ecou, fiindcă
după aceea, mitropolitul Nicolae Corneanu ne-a chemat pe
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noi, membrii familiei, fiindcă trebuia
acceptul familiei ca el să fie reînhumat. Deci,„Renaşterea bănăţeană”, în
19 ianuarie 1993 a publicat articolul, pentru ca în 26 martie 1993 să se
scrie despre strămutarea rămăşiţelor
pamânteşti ale mitropolitului Vasile
Lazarescu. Potrivit propriei dorinţe,
Catedrala mitropolitană îi va da adăpost, deci, au aprobat şi Sinodul şi
mitropolitul Nicolae. Astfel, ultima
dorință a mitropolitului a fost îndeplinită.
N-a fost căsătorit mitropolitul
Vasile. Mitropoliții se călugăresc. A
avut și el o simpatie, o fată, o decepție.
Vedeți, motivele astea influenţează.
Există o prescripţie ca mitropolitul
să se călugărească. La mănăstirea
Membrii Sfântului Sinod, în frunte cu patriarhul Justinian Marina (1955)
Hodoş-Bodrog s-a călugărit. Eu îmi
amintesc că eram elev şi când trecea
prin sat - deja ajunsese pe treptele astea bisericeşti mai înalte, venea şi la bunicul meu... casa lor părintească era mai
departe de casa noastră. Ne-a vizitat în familie. Venea şi îmi dădea şi mie câte un ban. Îi plăcea să te prindă de urechi,
să te întrebe cum înveţi, cu şcoala cum stai... Venea şi la biserica satului şi aprecia foarte mult cântecele bisericeşti.
Venea în strană, cânta, căuta să-i stimuleze pe oameni. Bunicul meu era bun cântăreţ în strană şi toată familia noastră,
erau toţi orientaţi spre ritualul ăsta bisericesc, erau cântăreţi de strană, strănari, cei care cântă pricesne, aşa solo.
Alături de cor, foarte
mare preţ se punea
pe strănari. Asta era
la noi la loc de cinste la rugă sau la
sărbători mai deosebite, să se manifeste prin cântecele
astea în strană. De
fapt, strana era şi
un fel de şcoală.
Ştiţi din istorie că
nu erau şcoli şi în
biserică popa învăţa
cu litere chirilice. Şi
a rămas o tradiţie
la noi. Neamurile
noastre erau cântăreţi de strană. Şi eu,
când mă duceam
la Timişoara cu un
nepot al lui de frate,
Nicolae Lazarescu,
mergeam la el în
vizită la Mitropolie,
unde e şi-acuma...
Ne invita, ne serFotografii din anul 1957
vea cu dulceaţă şi
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ne întreba de învăţătură, de
şcoală... Glumea cu noi: „A –
zicea – nepoţii! Cui nu i-a dat
Dumnezeu copii, zicea, i-a dat
dracul nepoţi!”.
Numele satului nostru,
Jadani vine de la jidovi, deşi
n-au existat evrei şi nici alte
naţionalităţi. Aşa s-a numit
satul întotdeauna, în toată
istoria lui. E unul dintre cele
mai vechi sate, din 1230.
Spuneaţi că „jidov” ar fi
însemnat nu evrei, ci locuitori
de la cetăţi.
Graur spune asta. Vă dau
Vizita delegației Patriarhiei Române la Belgrad (1957)
citatul, dacă vreţi. Exista o
cetate între satul nostru şi Cerneteaz, un loc numit Cetăţuia. Era o veche cetate în istorie, se numea thema, care era un centru administrativ. Aşa
e pomenită în istorie, această thema în locul cetăţii.
Mai există cetatea?
Numai şanţuri şi cărămidă că s-a scos de-acolo.... nu-i cercetată cetatea asta1. Şi în cealaltă parte a satului, unde
erau urme neolitice, exista un hotar numit Cornet, de-aia acuma i-or pus denumirea Corneşti.
Când s-a schimbat denumirea?
Vreţi să ştiţi anul exact? Vă spun şi cine era vicepreşedinta regiunii Banat: o profesoară de geografie, Gorun. Şi eu
sunt profesor de geografie - istorie. Ea a zis că era cazul să se schimbe unele denumiri: Cacova, Chizdia, Omoru sau
altele, dar trebuia să apeleze şi la noi, oamenii locului. Ne-am ocupat şi noi, avem facultate, puteam să dăm relaţii.
S-a hotărât într-o şedinţă de
partid?
Da, or făcut o adunare, de
sus de la regiunea Banat. Noi am
făcut după aceea un memoriu,
cu fiii satului, în care am cerut
să se revină la vechea denumire,
mai ales că mai există încă
douăsprezece localităţi în ţară cu
aceeaşi denumire, deci nu aveam
identitate... Şi a venit o comisie
la comună, după Revoluţie... Şi
administraţia comunală de-atunci
le-a spus cetăţenilor care erau
adunaţi acolo... Erau două păreri,
erau împărţiţi oamenii... unii au
spus că vor să se schimbe şi alţii,
când au auzit ca li s-a spus că
trebuie să schimbe buletinele, or
renunţat, or zis să rămână aşa.

În parcul reședinței din Timișoara (1958)

1 În 2017, cetatea de la Corneşti este în plin proces de cercetare arheologică, specialiştii opinând că este cea mai mare fortificație din Epoca
Bronzului, din Europa. Aceasta datează de acum 3.500 de ani și acoperă 1.800 de hectare.
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POMENIREA MITROPOLITULUI VASILE
în luna februarie 2019

Duminică 24 februarie, în cea de-a doua Duminică a Triodului, numită și Duminica„Fiului risipitor”, Înaltpreasfinţitul
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a fost prezent în mijlocul clericilor şi credincioşilor
timişoreni, participând la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de la Catedrala mitropolitană ,,Sfinţii Trei Ierarhi”.
După sinaxa euharistică, Înaltpreasfinţia Sa, împreună cu soborul de slujitori, a săvârşit Slujba parastasului
pentru vrednicul de pomenire Mitropolitul Vasile Lazarescu, de la a cărui trecere la cele veșnice s-au împlinit 50
de ani. Alături de preoţii şi credincioşii timişoreni, la slujba de pomenire, au participat și membrii familiei ierarhului
bănățean. Cu acest prilej, Chiriarhul eparhiei a amintit de principalele realizări ale primului Mitropolit al Banatului,
care, atât ca și Episcop al Timișoarei, iar,
mai apoi, ca Arhiepiscop și Mitropolit,
a fost implicat direct în coordonarea
lucrărilor de construcție a Catedralei
Mitropolitane şi în achiziţionarea
și amenajarea actualelor clădiri
ale reşedinţei şi Centrului eparhial.
Totodată, părintele Ionel Popescu,
vicar-eparhial, a prezentat volumul
„Mitropolitul dr. Vasile Lazarescu.
Pastorale și Predici”, precum și Revista
de cultură „Coloana Infinitului”, ediție
specială dedicată Mitropolitului Vasile
Lazarescu.
De asemenea, o slujbă de pomenire a fost oficiată și în necropola
mitropoliţilor, de sub altarul lăcașului
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Timişoara, unde, în prezenţa
chiriarhilor Mitropoliei şi a
numeroşi clerici şi credincioşi, au fost reînhumate în
cripta ierarhilor de la subsolul lăcașului de cult.
La 21 februarie 2019
s-au împlinit 50 de ani de
la trecerea la Domnul a
ierarhului Vasile Lazarescu,
întâiul
Mitropolit
al
Banatului, originar din satul
Cornești, județul Timiș.
În după-amiaza zilei de 24
februarie, Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, Arhiepiscopul
Timișoarei și Mitropolitul
Banatului a poposit în
mijlocul comunității din satul
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de cult, unde Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, împreună cu preoţii
catedralei şi mulţimea de credincioşi s-au rugat pentru odihna
sufletului vrednicului mitropolit
în Împărăția lui Dumnezeu.
Mitropolitul Vasile Lazarescu
s-a născut la 1 ianuarie 1894 în
localitatea timișeană Corneşti și
a trecut la cele veşnice în ziua
de 21 februarie 1969, la mănăstirea Cernica, fiind înhumat, în
cripta familială din localitatea
sa natală. În aprilie 1993 a avut
loc ceremonia de deshumare a
osemintelor, acestea fiind aduse
la Catedrala mitropolitană din

Cornești, unde a săvârșit o slujbă
de pomenire, împreună cu zeci
de preoți din eparhie, în special
din Protopopiatele Timișoara I și
Timișoara II.
Părintele Mitropolit Ioan a
fost întâmpinat la intrarea în
sat de pr. Ionel Popescu, vicar
eparhial, de părinții protopopi,
de pr. Ștefan Șișu, parohul
bisericii Adormirea Maicii
Domnului din Cornești, de
preoții din parohiile timișene,
de primarul localității, precum
și de numeroși credincioși, care
au venit să cinstească memoria
vrednicului de pomenire,
Mitropolit Vasile Lazarescu. Cei
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prezenți, de la cei mai mici și până la
cei mai mari, având în mâini drapelul
românesc, au pornit într-o scurtă
procesiune, de la intrarea în sat și
până în fața bisericii parohiale, unde
a fost săvârșită slujba de pomenire a
Mitropolitului Vasile Lazarescu.
Slujba de pomenire a fost oficiată
de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan,
împreună cu preoții din administrația
Centrului eparhial, de la catedrala
mitropolitană și cu preoții din parohiile
învecinate localității Cornești. La acest
moment binecuvântat au participat
membri ai familiei ierarhului Vasile
Lazarescu, credincioșii parohiei,
precum și credincioși veniți din

parohiile limitrofe și din Timișoara.
După îndătinatul parastas, Părintele Mitropolit Ioan a vorbit celor prezenți despre întâiul Mitropolit al Banatului,
ierarh vrednic al Bisericii Ortodoxe, care s-a implicat direct în construirea Catedralei mitropolitane din Timișoara şi
în achiziţionarea actualelor clădiri ale Reşedinţei Mitropolitane şi Centrului eparhial. În timpul arhipăstoririi Sale a
fost canonizat, la data de 7 octombrie 1956, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Ierarh Iosif cel
Noul de la Partoș, ocrotitorul Banatului. De asemenea, Părintele Mitropolit Ioan a arătat că, prin viața și opera sa,
eruditul ierarh bănățean, Vasile Lazarescu, a scris o pagină frumoasă în istoria Bisericii bănățene și a fost un adevărat
mărturisitor al credinței noastre dreptmăritoare în vremurile grele ale regimului comunist-ateu.
Părintele Mitropolit Ioan a vorbit, apoi, cu sătenii vârstnici, care l-au cunoscut pe vlădica Vasile și care au mărturisit
despre părinteasca purtare de grijă a acestuia față de consătenii Săi aflați în nevoi materiale. După acest moment
impresionant, cei prezenți au intrat și s-au închinat în biserica parohială, unde au admirat și tabloul Mitropolitului
Vasile, în mărime naturală, păstrat de zeci de ani în Sfântul Altar. Clipe de aleasă emoție au fost trăite și la cripta
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familială din cimitirul parohial, unde a fost așezat trupul nedreptățitului mitropolit Vasile din anul 1969 și până în
anul 1993.
Prin testamentul lăsat familiei, Mitropolitul Episcopul Vasile Lazarescu şi-a manifestat dorinţa de a fi înmormântat
în catedrala din oraşul Timişoara, al cărei ctitor principal a fost. Dorința Sa nu a fost însă respectată de autoritățile
vremii, așa încât, trupul s-a întors în satul natal.
În anul 1993, mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului și Consiliul eparhial au decis să împlinească dorinţa
testamentară a primului mitropolit al restauratei Mitropolii a Banatului și sicriul cu rămășițele Sale pământești a fost
așezat în „prima nişă de sus din dreapta, cum ieşi din cripta de sub altarul catedralei“, aşa după cum menţionează
în amintitul testament.
Mitropolitul
Vasile
Lazarescu
rămâne, așadar în minte și în sufletul
preoților, al monahilor și al credincioșilor
bănățeni, ca un ierarh model, demn,
curajos, mărturisitor al Evangheliei
Domnului Hristos în vremea unui regim
fără Dumnezeu, iubitor de Biserică și de
păstoriții pe care i-a îndrumat, ca ierarh,
din 1933 și până în 1961.
La iniţiativa şi cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Mitropolit Ioan
al Banatului, duminică 24 februarie,
în toate bisericile şi mănăstirile din
cuprinsul eparhiei s-a oficiat o slujbă
de pomenire pentru mitropolitul
Vasile, urmată de o evocare a întâiului
mitropolit al restauratei Mitropolii a
Banatului.
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ANIVERSAREA HIROTONIEI PREASFINȚITULUI
PĂRINTE PAISIE LUGOJANUL
EPISCOP-VICAR AL ARHIEPISCOPIEI TIMIȘOAREI
Marţi 19 februarie s-au împlinit 13 ani de
la hirotonia şi instalarea Preasfinţitului Părinte
Paisie Lugojanul în funcţia de episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Timişoarei.
Ierarhul s-a născut în 24 octombrie 1971, în
localitatea Curtea de Argeş, din părinţii Florea
şi Milica. A urmat cursurile Şcolii Generale
(clasele I-VIII) și ale Liceului Agroindustrial
(1986-1990) la Curtea de Argeş, după care s-a
înscris la Facultatea de Medicină Veterinară din
Timişoara (1991-1997).
În continuare, a frecventat cursurile
Facultății de Litere, Istorie și Teologie,
specializarea:„Teologie Ortodoxă Pastorală” din
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (19972001), obţinând titlul de licenţiat în teologie,
cu lucrarea: „Aspecte ale creştinismului în
primele trei secole (Biserica Primară)” – teza
de licență a fost elaborată sub îndrumarea pr.
prof. univ. dr. Aurel Jivi, cadru didactic asociat,
la disciplina: Istoria Bisericească Universală.
Ca student, a activat în cadrul „Asociației
Studenților Creștini Ortodocși din România”,
filiala Timişoara (1992-1998), îndeplinind
funcţia de vicepreşedinte (1993-1994). În
această calitate s-a implicat în toate activităţile
Asociaţiei, în mod special în organizarea
conferinţelor de spiritualitate ortodoxă.
În anul 1999 a fost tuns în monahism la
Catedrala Episcopală din Gyula, după care a
fost hirotonit ierodiacon (6 august), iar apoi
ieromonah (7 august 1999).
Din încredințarea Preasfințitului Părinte
Sofronie a ocupat funcțiile de superior al
paraclisului episcopal din Bichiş (2001-2006),
eclesiarh al Catedralei episcopale din Gyula
(2002-2006), secretar eparhial de limba română al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria (2003-2006) şi preot
misionar pentru alte parohii ale eparhiei – în parohia Otlaca Pustă (2003-2006) a slujit la altar și a asigurat predarea
orelor de Religie la Școala Generală pentru copiii români.
Înaintea hirotoniei întru arhiereu, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ridicat la rangul de arhimandrit
(2006).
În 9 februarie 2006, a fost ales, la propunerea mitropolitului Nicolae Corneanu al Banatului în funcţia de episcopvicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titulatura: Lugojanul, iar în data de 19 februarie a fost hirotonit şi instalat în
Catedrala Mitropolitană din Timişoara.
Întru mulți și frumoși ani să trăiți, Preasfinția Voastră!
CANCELARIA CENTRULUI EPARHIAL
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PREZENTARE DE CARTE

CĂRĂȘENI DE NEUITAT
Dr. FLORIN-CORNELIU POPOVICI

37 de volume apărute până-n momentul de față (dintr-un proiect amplu, ambițios, care, la final, își propune să
depășească cifra 40), peste 1839 de fotografii (preponderent alb-negru, de unde și valoarea sporită de document),
peste 3100 de ,,intrări” sau medalioane dedicate oamenilor de seamă pe care i-a dat și încă îi dă această parte
importantă de România numită Banat, cu un ritm de tipărire și lansare pe piața cărții de 4 volume pe an. Acesta
este ,,atestatul” de performanță științifică a doi autori cărășeni consăteni, de loc din Răcășdia, Petru P. Ciurea și
Constantin C. Falcă, bilanț cantitativ impresionant și onorant, ce-și propune să ilustreze și să recupereze specificul
(uman al) locului. Pe lângă toate aceste cifre statistice demne de interes e aspectul calitativ al informației, felul în
care sunt selectați cei care fac obiectul acestui proiect cultural vast, întocmit exclusiv după criteriile meritocrației,
al implicării proactive în destinul Cetății și al comunității.
Volumul (în regim episodic, saga sau de foileton) Cărășeni de neuitat face parte din categoria cărților necesare,
un ,,must have” pentru orice bănățean care ține la Banat și de Banat, care rezonează la destinul Banatului, areal
acoperit de autori între coordonatele geografice de odinioară (Banatul istoric, Banatul montan și cel sârbesc). Act
civic, responsabil, echivalentul unei datorii morale împlinite, atestat de mândrie personală, dar și regională, dovadă
incontestabilă de patriotism, act de vibrantă simțire românească, Cărășeni de neuitat intră în categoria ,,contribuției”
aduse de autorii săi la consemnarea geniului locului într-o lume în perpetuă schimbare, în care frontierele dispar,
satul românesc se aneantizează, Uniunea Europeană primește noi membrii, iar hărțile dobândesc contururi noi.
Album de ,,familie”, periplu identitar extins, carte cu oameni și despre oameni, locul întâlnirilor fericite, providențiale,
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ce-și propune recuperarea unui ,,acasă” simbolic, Cărășeni de neuitat face dovada implicării responsabile a doi fii
ai satului cărășean.
Cărășeni de neuitat e parte din zestrea culturală a Banatului și, prin recul, a întregii Țări Românești. Devotați,
preocupați de ce primesc moștenire, dar, mai ales, de ce lasă moștenire, fără a pretinde vreo recunoaștere oficială
sau recompensă de ordin material, Petru P. Ciurea și Constantin C.Falcă sunt oameni înzestrați cu o conștiință solidă.
Munca laborioasă pe care și-o asumă echivalează cu gestul voluntar. Cărășeni de neuitat e o ,,aventură” începută-n
doi la sfârșitul anului 2009. Inițial, fără a bănui amploarea proiectului, Petru P. Ciurea (cel responsabil cu ordonarea,
corectarea și punerea-n pagină a informației după toate rigorile academice) și Constantin C.
Falcă (,,colectorul” de materiale informative) mizau doar pe patru volume care să ofere o panoramă umană a
Banatului istoric, concepută sub forma articolelor/fișelor de dicționar. Mai apoi însă, odată cu trecerea timpului și cu
strângerea materialului informativ, autorii vor fi copleșiți de bogăția umană descoperită-n zonă, cele patru volume de
început (analoge cu motorul în patru timpi) ajungând acum în preajma cifrei rotunde de patruzeci. Ceea ce îi unește
pe cei doi autori e pasiunea, dorul de Banat și o imensă disponibilitate de a se pune în slujba comunității. Odată cu
trecerea în neființă a distinsului profesor Petru P. Ciurea (2013), care și-a adus un aport capital la făurirea primelor
18 volume, profesorul universitar doctor Constantin C. Falcă continuă aventura solitar, motiv de responsabilizare
suplimentară, fapt ce îi va aduce recunoașterea oficială la cel mai înalt nivel: nominalizarea la enciclopedia Who’
Who (2002); distincția Omul anului (2004), oferită de Institutul Biografic American; titlul de Cetățean de onoare
al comunei Răcășdia (unde pune bazele unui muzeu rural); Diploma de onoare din partea Asociației Culturale
,,Voința” din Răcășdia; premiul anual de creație Persona Maxima, oferit de Biblioteca Județeană ,,Paul Iorgovici” din
Reșița; Diploma de Excelență acordată de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din
Timișoara pentru întreaga activitate; Diploma de Onoare din partea Clubului medicilor veterinari pensionari ,,Valeriu
Pintea”, Timișoara; Premiul ,,Traian Săvulescu” al Academiei Române (2007); Premiul ,,Alexandru Locusteanu”, pentru
publicarea de tratate și lucrări de înaltă valoare științifică, în domeniul medicinei veterinare, acordat de Asociația
Generală a Medicilor Veterinari din România; Premiul ,,Ion Adameșteanu”, al Academiei Române de Științe Agricole
și Silvice; Premiul Academiei Române (2013); Diploma de merit, acordată cu ocazia semicentenarului Facultății de
Medicină Veterinară din Timișoara (1962-2012); Diploma de merit, decernată de Societatea de Limba Română din
Voivodina, republica Serbia, pentru sprijinul acordat Societății de Limba Română din Voivodina, vizând cultivarea
limbii române literare; inclus în Enciclopedia Banatului. Literatura (ed.2018), Academia Română, filiala Timișoara,
Institutul de Studii Banatice ,,Titu Maiorescu” și Societatea Enciclopedică a Banatului, coordonator general prof.
Crișu Dascălu etc.1
Proiect de tip ,,filon” cultural, potpuriu, cu valoare folclorică, antropologică, istorică, etnografică, socială, exemplu
demn de a fi urmat, cu rol popularizant, realizat prin punere laolaltă (în baza efectului coagulant-întregitorrecuperatoriu), ce condensează timp și spațiu, detașat prin bogăția informațională, rodul unei intense activități de
cercetare și de scotocire prin arhive (de stat sau private), ce are la fundament lucrul cu documentul, cu informația
ce se cere atent probată și verificată, Cărășeni de neuitat face un apel la memorie.
Luat per ansamblu, proiectul Cărășeni de neuitat are calitatea de fond cultural. Util instrument de lucru, arc
sau acoladă peste generații, seria de 37 de volume e rodul unei imense pasiuni. Sinonimă cu un ,,șantier” care
se construiește/configurează din mers, ,,cărămidă” peste ,,cărămidă”, cu structură polipică, ce se autogenerează
și autoreglează, Cărășeni de neuitat se pretează în permanență la actualizarea datelor și informațiilor conținute,
semn că în Banat există încă o umanitate care contează și care merită a fi consemnată, o ,,combustie” intelectuală
internă care se cere a fi valorificată din plin.
Originalitatea proiectului, care se individualizează prin gradul înalt de profesionalism, rezidă în recuperarea
bogatului fond uman pe care se sprijină. Perioada istorică cercetată și avută sub lupă spre asiduă explorare are drept
capete de pod secolul al XVIII, respectiv contemporanientatea. ,,Eligibili” sunt cei care au lăsat ,,urme” importante ale
trecerii în comunitatea bănățeană din care se trag sau în locurile pe unde i-a purtat viața: preoți, scriitori, doctori,
ingineri, dar și oameni simpli, înzestrați: poeți-plugari, muzicieni-țărani ș.a.
Cărășeni de neuitat se dorește un proiect deschis, situat sub zodia coparticipării, oricând perfectibil, supus
reînnoirii perpetue. Destinația sa este una civică, oricine deține informații pertinente care fac obiectul proiectului
fiind invitat să i se alăture. Iată de ce, popularizarea intensă și prezența Cărășenilor de neuitat în orice bibliotecă
ce se respectă se justifică pe deplin.

1 Informații extrase de pe coperta a 4-a din Cărășeni de neuitat, partea a XXXV-a, Timișoara, Ed.Eurostampa, 2018.
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MARIANA DRĂGHICESCU„propovăduitoare” a frumosului
Preot MARIUS IONEL CRĂCIUNESCU
Mariana Drăghicescu - ,,monument național, voce de un sublim divin, privighetoare măiastră, regina Banatului,
cea mai frumoasă și cutremurătoare voce a României, floare unicat, voce inconfundabilă”. Acestea sunt doar câteva
dintre titulaturile primite de-a lungul timpului, de la toate categoriile de persoane.
S-a născut la data de 18 septembrie, 1952 în cătunul Prisăcina, aproape de satul Bogâltin, comuna Cornereva,
județul Caraș-Severin, din părinții Pavel și Maria, ea mai având doi frați, pe Icoana și pe Pavel.
Primele ,,concerte” le-a susținut pe ,,scena” din fața casei, o stâncă mare de piatră; mai apoi se face treptat
cunoscută pe la serbările școlare și urcând treaptă după treaptă, în anul 1975, intră, prin concurs, ca solistă
profesionistă la Ansamblul ,,Banatul” din Timișoara. Începând cu acest an, 1975, participă la numeroase spectacole,
emisiuni televizate și ajunge chiar să reprezinte România la turnee în străinătate.
De-a lungul carierei a reușit să strălucească în chip minunat, să ,,încondeieze” cântecul într-un mod inconfundabil și să transforme nenumăratele săli, pline până la refuz de oameni, în spectatori și telespectatori înmărmuriți,
,,electrizați” de atâta frumos și de uimire.
O notă, între multe altele, de o profundă originalitate și autenticitate, asupra căreia voi ,,zăbovi”, pentru a o
,,tălmăci”, este data de mulțimea și profunzimea temelor morale, unele chiar cu interpretare teologică, din textele
cântecelor ei de un frumos sublim.
O primă temă din cântecul Un bătrân la copii spune este practic direct legată de învățatura teologică despre
jertfirea de sine, despre starea de continuă jertfelnicie, sigur, aici în plan familial, neîntreruptă vreodată, începută
de părinți, iar mai apoi continuată de copii, care când vor crește mari vor stărui cu dragoste și răbdare pentru
îngrijirea celor care i-au născut și crescut.
În alte două doine: Eu cânt ziua și cânt noaptea și Umblu ziua, umblu noaptea, Mariana Drăghicescu ne copleșește
cu totul, căci: ,,în genunchi am genuncheat”, ea rugându-se fierbinte să mai trăiască doar pentru ca ,,lumea să o
fericesc”! Iată, un tablou de o rară frumusețe: jertfirea de sine, doar pentru a-i fi aproapelui bucurie, ajutor și alinare…
Agale fiind purtați prin cumințenia și puritatea munților, tresărim în cântecul O zis tata că-mi dă oi, la auzul
unui mesaj extrem de precis, imperativ chiar, care arată că primirea zestrei de nuntă din partea părinților este
condiționată neaparat de : ,,dacă știu bine păstra, cinstea și fecia mea”!
Iată, cum din nou, Mariana Drăghicescu ne uimește într-un chip cât se poate de încântător (personal, nu cunosc
vreun alt cântec, din întreaga lume muzicală, care să poarte acest mesaj, de o asemenea gingășie și curăție),
mergând în același gând cu Biserica, unde se învață că viitoarea mireasă, dacă dorește să îmbrace rochia albă la
Cununie (expresie a purității, a curăției), trebuie neapărat să fie demnă de ea, adică să-și păstreze o cinste în fața
oamenilor și mai ales cinstea fecioriei! Iar pentru mire, întru totul la fel, pentru a avea îndrăzneala cea bună, de a
merge în fața lui Dumnezeu, ca viitor cap de familie.
Consider că acest mesaj, propovăduit dintotdeauna cu tărie de Biserică, ar trebui să devină una dintre principalele
griji și priorități pentru părinți și copiii lor, încă de la cea mai fragedă vârstă, cu atât mai mult cu cât, iată, îl descoperim
rămas și în conștiința populară, într-un cântec.
Se impune așadar ca părinții să accentueze foarte mult în creșterea și educația copiilor lor, cultivarea respectului
de sine, a valorii și frumuseții curăției trupești și sufletești, a demnității, în așa măsură încât să-i determine să-și
trăiască anii tinereții asemenea unui boboc de floare, care să se deschidă frumos, doar după Cununia din Biserică.
Rămânând pe culmile munților, înconjurați fiind de oi și cutreierând pădurile, Mariana Drăghicescu ne umple
iar de frumos în cântecele: Frunzuliță firul ierbii, Balada căprioarei și Pădure, soro pădure, unde dezvoltă iarăși
minunate înțelesuri teologice.
Mai întâi, sub forma unui dialog al omului cu animalele, cu natura: ,,lângă oi când am ajuns, oilor cu drag le-am
spus”. Iată înțelesul teologic: omul a fost zidit de Dumnezeu ca stăpân peste întreaga făptură și astfel, există o
firească și puternică legătură, chiar un ,,limbaj”, lăsat ca lege de Domnul între om și creație.
O altă temă teologică, din același cântec, Frunzuliță, firul ierbii, reiese din versul: ,,c-așa-i pe la noi zănatul (legea),
să mergi, să-ți urmezi bărbatul”. Sfânta Scriptură ne spune așa: ,, Lăsa-va omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va uni cu
femeia sa și vor fi amândoi un trup” . Să ne uimim așadar cu toții de ce ne descoperă prin cântec această privighetoare,
care este exact ceea ce ne învață și Biserica lui Hristos: pregătirea bărbatului și a femeii pentru dificila despărțire de
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familie și de întreaga
casă,
în
vederea
însoțirii unuia cu
celălalt,
pentru
întemeierea propriei
familii.
În cele prezentate,
am încercat să aduc
în atenție cele mai
importante teme pe
care eu le-am deslușit,
analizând de ani de
zile textul deosebit al
mult-iubitei interprete
Mariana Drăghicescu,
menționând că mai am
notate și alte mesaje,
atât
cu
substrat
moral, cât și teologic
din repertoriul ei, de
mare importanță și
frumusețe.
În
încheiere,
îndrăznesc să îmi expun
o părere personală
și anume aceea că,
încredințându-ne
de jertfirea de sine,
dăruirea cu totul,
în fiecare cuvânt
cântat, gestica și
întreaga
atitudine,
transfigurate,
din
timpul
,,slujirii”
oamenilor, publicului,
prin ce a avut ea mai
frumos,
cântecul,
poate deveni și pentru
noi, slujitorii sfintelor
altare, o provocare
pentru a ne determina
să înmulțim stăruința
și permanenta jertfire,
din dragoste, în slujirea

și viețuirea noastră în fața lui Dumnezeu și spre mântuirea păstoriților noștri.
La titulaturile citate în începutul acestei prezentări, îmi iau cutezanța de a mai adăuga încă una: MARIANA
DRĂGHICESCU- ,,propovăduitoare” a frumosului, a curăției și a dragostei curate, ca apa de unde ea însăși a ,,izvorât”,
apa munților Cernei.
Fie ca Domnul, Cel iubitor de frumos și jertfelnicie, să prefacă dragostea mea, a noastră, a celor atât de mulți
care o iubim pe Mariana, în jertfă mântuitoare pentru ea!
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FINAL DE PROIECT AL FUNDAȚIEI
FILANTROPIA TIMIȘOARA
Psiholog ANDREEA SANDRA
La
sfârșit
de
februarie
se
împlinește un an de la
derularea proiectului
Consolidarea familiei
prin educație, al
Fundației Filantropia
Timișoara,
sprijint
financiar de Fundatia
Renovabis
din
Germania, mai exact
9 luni de lucru pe
teren, alături de
părinți și bunici cu
situații de viață grele
cărora am încercat
să le oferim sprijin,
zâmbete și uneori am
șters lacrimi, dincolo
de informațiile despre
educație, nutriție etc.
Dintre temele abordate amintim: importanța comunicării în familie, importanța timpului dedicat ascultării
copilului, timp de calitate petrecut împreună, cuvintele de validare, focusul pe ceea ce avem, nu pe ceea ce ne
lipsește, binecuvântările din viața noastră; importanța limitelor pe care le pun sau nu le pun părinții. Ce înseamnă
pentru ei limitele? Nevoia de limite sănătoase pentru copii; ce am învățat de la părinții noștri și ce dăm sau nu dăm
mai departe copiilor noștri; a avea sau nu dreptate, pacea și armonia în familie; pedepsele și recompensele; cele
patru tipuri de atașament: atașamentul securizant și autonom, evitant, ambivalent și dezorganizat etc.
Am întâlnit un număr de 120 de persoane din județul Timiș (Lugoj, Deta, Făget,Timișoara) fiecare dintre ele cu
o poveste deosebită de viață.
Din păcate foarte multe familii sunt destrămate, multe mame își cresc singure copilașii și mulți bunici sunt cei
care se îngrijesc de nepoți, părinții fiind plecați în străinătate. Dintre poveștile de viață: un tătic a suferit un accident
grav, a stat două luni în comă, iar din toamnă a revenit la întâlnirile cu părinții, plin de optimism și recunoscător că
a rămas în viață și că poate fi alături de familie, chiar dacă nu mai e cel care a fost din punct de vedere fizic, nu mai
e cel care a fost nici ca raportare la viață, accidentul i-a schimbat perspectiva asupra vieții și morții, asupra a ceea
ce contează cu adevărat, iar prezența sa în cadrul grupului a fost neprețuită. O bunică și-a pierdut nora anul acesta
și a rămas cu nepoata și fiul în grijă, nepoata fiind grav afectată și ea într-un accident, dar în proces de recuperare.
O altă bunică îți crește cu dragoste multă al treilea nepot, dânsa suferind de cancer. O altă bunică se ocupă de cei
doi nepoței și își îngrijește soțul care este paralizat de ani buni. O mămică își crește singură fetele, in același timp
lucrează ca învățătoare și studiază la a doua facultate. Poveștile pot continua, unele mai grele, altele mai ușoare,
decât cele prezentate, dar aproape fiecare om în parte și-a deschis inima cu simplitate și ne-a fost spre bucuria
comuniunii și împărtășirii. Cum spune psihologul Yalom: cred în valoarea tămăduitoare a vorbirii.
Faptul că aceste persoane și-au dat timp pentru ei înșiși, și-au luat o pauză din cotidian pentru a participa la
aceste ședințe, a adus valoare proiectului, căci fără deschiderea lor nu se putea întâmpla. Din păcate cuvintele
sunt mult prea sărace pentru a descrie Viața, pentru a putea cuprinde în câteva rânduri minunea, durerea, inimile
acestor oamnei frumoși, încercați și luptători.
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ACTUALITATEA BISERICEASCĂ
Întrunirea Sfântului Sinod

În ziua de 21 februarie, în sala
sinodală din Reședința Patriarhală,
sub președinția Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, a avut loc
ședința de lucru a Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, în
cadrul căreia:
1. Au fost apreciate acțiunile
bogate și multiple realizate
în Patriarhia Română în Anul
Centenar 2018, care au culminat
cu evenimentul sfințirii Altarului
Catedralei Naționale din data de
25 noiembrie 2018.
2. Totodată, au fost evidențiate
numeroasele activități social-filantropice, activități în valoare de
peste 114 milioane de lei, aproximativ 24 de milioane de euro.
3. În mod deosebit, au fost apreciate activitățile ierarhilor și clericilor români, desfășurate în diaspora și în eparhiile
din vecinătatea granițelor țării, pentru păstrarea identității, spiritualității și culturii române.
Privitor la situația bisericească din Ucraina, Sfântul Sinod a subliniat următoarele aspecte:
4. Timp de aproape 30 de ani nu a fost rezolvată problema schismei din Ucraina și nici nu s-a făcut apel la o
mediere pan-ortodoxă, așa cum s-a procedat în cazul schismei din Bulgaria.
Constatându-se acest impas în rezolvarea situației, Patriarhia Ecumenică a acordat Tomosul de autocefalie ierarhilor,
clericilor și credincioșilor care se aflau în schismă cu Biserica Ortodoxă Rusă și cu întreaga Ortodoxie, însă acest
tomos a fost acceptat doar de către ortodocșii ucraineni care nu se aflau în comuniune cu Patriarhia Moscovei.
Prin urmare, problema unității ecleziale în Ucraina nu este în prezent rezolvată deplin, și pentru că aici există o
mare populație de etnie rusă, care păstrează legătura directă cu Patriarhia Moscovei.
5. Privitor la această situație bisericească tensionată din Ucraina, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
reiterează punctul de vedere exprimat anterior în cadrul ședințelor sale din 24 mai 2018 și din 25 octombrie 2018.
S-a recomandat atunci ca Patriarhia Ecumenică şi Patriarhia Moscovei să identifice, prin dialog, o soluție a
diferendului bisericesc amintit, prin păstrarea unității de credință, respectarea libertății administrativ-pastorale
a clerului şi credincioșilor din această țară (inclusiv dreptul la autocefalie) și restabilirea comuniunii euharistice.
În caz de nereușită a dialogului bilateral, este necesară convocarea unei sinaxe a tuturor întâistătătorilor Bisericilor
Ortodoxe pentru rezolvarea problemei existente.
6. Pentru o decizie concretă şi corectă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la o viitoare ședință a
Sfântului Sinod se va ține seama cu prioritate de faptul că în Ucraina există 127 de parohii ortodoxe românești, în
special în zona Bucovinei de Nord, aflate în jurisdicția Bisericii Ortodoxe din Ucraina – Patriarhia Moscovei.
Este necesară o consultare reală a acestor ortodocși români, care sunt preocupați de păstrarea identității lor
etnice şi lingvistice.
În acest sens, este necesară obținerea de garanții scrise din partea autorităților bisericești şi ale statului ucrainean
că identitatea etnică şi lingvistică a românilor va fi respectată, precum şi că acești ortodocși români vor avea
posibilitatea de a se organiza într-un Vicariat Ortodox Român şi a cultiva legături spirituale cu Patriarhia Română,
spre a fi sprijiniți prin trimiterea de cărți de cult şi de teologie în limba lor maternă, adică limba română.
S-a menționat faptul că, în România, funcționează deja un Vicariat Ortodox Ucrainean, începând cu anul 1990.
7. De asemenea, Patriarhia Română va solicita Patriarhiei Ecumenice o lămurire privind soluționarea problemei
ierarhilor şi preoților necanonici din Occident, care au aparținut fostului „Patriarhat al Kievului”.
În urma consultărilor menționate mai sus, Sfântul Sinod va exprima poziția sa oficială privind situația Ortodoxiei
din Ucraina.
Biroul de Presă al Patriarhiei Române
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Duminica Ortodoxiei la Timișoara

În prima duminică din Postul
Sfintelor Paşti, când în Biserica
Ortodoxă este sărbătorită biruința
Ortodoxiei
asupra
ereziilor,
Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan,
Arhiepiscopul
Timişoarei
şi
Mitropolitul Banatului, a săvârșit,
împreună cu un sobor de preoţi şi
diaconi, la Catedrala mitropolitană
„Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara,
Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului
Vasile cel Mare.
Și în acest an, un număr mare
de credincioși au participat la
sinaxa euharistică, încununând,
prin împărtășirea cu Sfintele Taine,
nevoințele ascetice din prima săptămână a Postului Mare. În cadrul
slujbei, Mitropolitul Banatului a
hirotonit pe diaconul Valentin Benchea în treapta preoției,. După chinonic, pr. Ștefan Mezin a dat citire Pastoralei
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei.
***
După Sfânta Liturghie, la invitaţia Preasfinţitului Părinte Lukian Pantelić, Episcopul ortodox sârb al Ungariei şi
administrator al Vicariatului ortodox sârb din Timişoara, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a participat la
manifestările organizate de Episcopia Ortooxă Sârbă de Timișoara cu prilejul aniversării a 800 ani de la obţinerea
autocefaliei Bisericii Ortodoxe Sârbe. În cadrul evenimentului, cei doi ierarhi au vorbit despre perioada iconoclastă
și despre biruința dreptei cinstiri a icoanelor. Credincioșii ortodocși români și sârbi au putut admira și Nomocanonul
Sfântului Sava (în sârbă: Zakonopravilo sau Krmčija) – prima carte de legi din Serbia medievală. Cartea cuprinde
hotărârile dogmatice ale Sinoadelor Ecumenice, completate cu comentariile celor mai buni canoniști greci medievali,
precum și numeroase precepte ale Sfinților Părinți ai Bisericii și o serie de edicte imperiale aparținând lui Iustinian
(sec. VI). Nomocanonul a fost întocmit pentru a servi la buna organizare a Regatului Serbiei și a Bisericii Ortodoxe
Sârbe.

Maica Siluana Vlad la Timișoara

Cu binecuvântarea Părintelui
Mitropolit Ioan, joi, 7 martie, în
Aula Magna a Universității de Vest
din Timișoara a avut loc conferința
cu tema „Curajul schimbării”, ce a
fost susținută de monahia Siluana
Vlad, coordonatoarea Centrului
de Formare și Consiliere „Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil” și
stareța Mănăstirii „Sfântul Siluan
Athonitul” din Iași.
La această întâlnire a participat
și Preasfințitul Părinte Paisie
Lugojanul,
Episcop-vicar
al
Arhiepiscopiei Timișoarei alături
de alți preoți și diaconi din cadrul
eparhiei, precum și de numeroși
credincioși timișoreni.
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În prima parte a evenimentului, cuvântul monahiei Siluana Vlad a fost unul duhovnicesc, bazat pe argumente
din Sfânta Scriptură și din scrierile filocalice, în care a prezentat câteva aspecte despre curaj și despre puterea
schimbării, indiferent de vârstă, iar partea a doua a fost dedicată întrebărilor venite din sală.
„Omul dorește să se schimbe atunci când nu-i convine așa cum este. Noi vrem să schimbăm lumea, dar lumea
nu se schimbă; numai eu mă pot schimba. Cei curajoși, care intră în cartea recordurilor fac lucruri, care să schimbe
realitatea, dar acestea se trec odată cu cel care a făcut schimbarea. Importantă este schimbarea aceasta lăuntrică,
schimbarea noastră în relația cu noi și cu Dumnezeu”, a spus monahia Siluana Vlad.
ASCOR este una dintre primele asociaţii studenţesti din ţară, cu activitate neîntreruptă din 1990, al cărei scop
este promovarea credinţei creştine şi a spiritualităţii ortodoxe în mediul universitar şi preuniversitar, în duh filocalic
şi în conformitate cu valorile creştine de libertate, moderaţie, bunăcuviinţă şi iubire de aproape. Totodată, ASCOR
joacă un rol activ în societatea românească în ceea ce priveşte activismul civic, responsabilitatea socială, apărarea
drepturilor tinerilor şi formarea lor ca viitori membri ai societăţii româneşti.

Comemorarea Mitropolitului Vasile Lazarescu la Birda

Joi, 21 februarie s-au
împlinit 50 de ani de la
trecerea la cele veșnice a
Arhiepiscopul și Mitropolitul
Vasile Lazarescu al Banatului
(1947-1969).
La inițiativa P. C. Părinte
Valentin Bugariu a fost
oficiată Sfânta Liturghie
și slujba parastasului în
biserica cu hramul ,,Nașterea
Maicii
Domnului” din
parohia Birda. Au slujit cu
această ocazie P. On. Părinte
Ioan Prisăcean, protopopul
Detei și P. C. Părinți Dragan
Giorgiev (parohia Voiteg),
Călin Negrea (parohia
Gătaia) și Tiberiu Gherasim (parohia Ferendia). La slujba de pomenire s-au înălțat rugăciuni pentru Mitropolitul
Vasile și familia sa.
P. On Părinte Protopop la otpustul rugăciunii liturgice printr-un cuvânt potrivit a amintit de tradiția Scripturii
care ne învață: ,,Aduceți-va aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare
aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința’’ (Evrei 13, 7).
Cateheza cu tema ,,Mitropolitul Dr. Vasile Lazarescu – 50 de ani de la trecerea la Domnul” a fost pregătită și
susținută de părintele Valentin Bugariu. În cadrul acesteia, vorbitorul a amintit de omagierea satului românesc,
Mitropolitul Vasile Lazarescu fiind un reprezentant al satului bănățean fiind născut la 1 ianuarie 1894 în localitatea
Jadani (azi Cornești) de lângă Timișoara.
Prezentarea vieții și activității Mitropolitului Vasile Lazarescu s-a făcut cu ajutorul calculatorului și proiectorului
amintindu-se principalele secvențe ale biobibliografiei ierarhului pomenit de la slujirea catedrei la cea a altarului și
principalele contribuții la dezvoltarea vieții bisericești din Banat. Cateheza a fost sprijinită de o expoziție tematică:
cărți ale Mitropolitului Vasile, volume omagiale, monografice, literatură, memorialistică, fotografie, presă bisericească.
Elevii de la Școala Gimnazială din Birda îndrumați de prof. Mihaela Coman au prezentat un frumos program
artistic intitulat: ,,Satul bănățean în perioada interbelică”. Au fost prezentate principalele coordonate ale spațiului
banatic: cultura tradițională, portul popular, casa țărănească. Poezia lui Lucian Blaga a dat culoare prezentării satului. Cel mai mare ambasador al spațiului rural bănățean prin articolul – manifest ,,Barocul etnografiei românești”
(1926), Lucian Blaga căsătorit cu Cornelia Brediceanu, fiica celebrului luptător național Coriolan Brediceanu, avocat
și deputat în dieta maghiară identifică ,,Sufletul satului”:
,,Copilo, pune-ți mâinile pe genunchii mei.
Eu cred că veșnicia s-a născut la sat.
Aici orice gând e mai încet,
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si inima-ți zvâcnește mai rar,
ca și cum nu ți-ar bate în piept,
ci adânc în pământ undeva.
Aici se vindecă setea de mântuire
și dacă ți-ai sângerat picioarele
te așezi pe un podmol de lut”.
Activitatea de comemorare a fost posibilă cu sprijinul Școlii Gimnaziale din Birda, al prof. Sorina Onița, directorul instituției amintite, al prof. Germer Hilde pentru sprijinul informatic, prof. Mihaela Coman pentru realizarea
momentului poetic, părinților pentru slujire, copiilor și credincioșilor prezenți în biserică cu această ocazie.

Olimpiada de Religie, faza județeană

Sâmbătă, 23 martie la Liceul
Teologic ,,Antim Ivireanul”
din Timișoara s-a desfășurat
faza județeană a Olimpiadei
de Religie. S-au înscris 214
elevi din clasele V-XII și au
participat 194, 20 au absentat.
Copiii au fost încurajați de
părintele dr. Nichifor Tănase,
consilier eparhial la Sectorul
de Învățământ și activități
cu tineretul al Arhiepiscopiei
Timișoarei.
După deschiderea și
corectarea
lucrărilor
au
fost declarați câștigători
elevii care au obținut cel
puțin 90 de puncte potrivit
Regulamentului de organizare
al Olimpiadei
Cls. a V-a: înscriși 53; 1
absent; câștigător: Stănilă Anastasia (Colegiul Național Bănățean, Timișoara) – 100 pct;
Cls. a VI-a: înscriși 33; 1 absent; câștigător: Cristea Iustina Ionela (Școala Gimnazială Dudeștii Noi) – 100 pct;
Cls. a VII-a: înscriși 33; 2 absenți; câștigător: Mingasson Anna Katherine (Școala Gimnazială Nr. 19 ,,Avram Iancu”,
Timișoara) – 95 pct;
Cls. a VIII-a: înscriși 25; câștigător: Farcaș Curalariu Iustin (Școala Gimnazială Nr. 6, Timișoara) – 96,5 pct;
Cls. a IX-a: înscriși 27; 6 absenți; câștigător: Oltean Adela Maria (Colegiul Național Bănățean) – 100 pct;
Cls. a X-a: înscriși 19; 5 absenți; câștigător: Vultur Andreea (Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil”, Timișoara) – 100 pct;
Cls. a XI-a: înscriși 17; 3 absenți; câștigător: Vîț Ana-Maria (Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil”, Timișoara) – 98, 5 pct;
Cls-a XII-a: înscriși 7 elevi; 2 absenți; câștigător: Căbula Constantin (Liceul Teoretic Recaș) – 100 pct.
Din parohia Birda au participat 6 elevi, 2 de la Școala Gimazială Birda (cls. VII-VIII): Ciobanu Alexandru – 87, 5 pct;
Vălean Alexandru Marian – 80, 5 pct; 4 de la Liceul Teoretic Gătaia (cls. X-XI): Weisz Markus Georg – 90 pct; Matei
Cristina – 68, 5 pct; Stancov Lisa – 66 pct; Murgea Maria Alexandra – 65 pct. Elevii au fost însoțiți de prof. Doru Popa.

Olimpiada de Religie, etapa zonală Ciacova

Vineri 1 martie s-a desfășurat faza zonală a Olimpiadei de Religie pentru clasele V-VIII la Liceul Teoretic ,,Alexandru Mocioni” din Ciacova.
Cu acest prilej au participat 65 de elevi din 10 centre: Școala Gimnazială Birda – 8 elevi; Liceul Teoretic ,,Alexandru
Mocioni” Ciacova – 7 elevi; Liceul Teoretic Gătaia – 8 elevi; Școala Gimnazială Ghilad – 4 elevi; Școala Gimnazială
Denta – 6 elevi; Liceul Tehnologic ,,Sfântul Nicolae” Deta – 11 elevi; Școala Gimnazială ,,Martin Șuboni” Jebel – 5
elevi; Școala Gimnazială Liebling – 4 elevi; Școala Gimnazială Moravița – 9 elevi și Școala Gimnazială Voiteg – 3 elevi.
Elevii au fost însoțiți de profesorii coordonatori de religie și de preoții parohi de la parohiile care au avut copii
la acestă etapă a Olimpiadei de Religie. Coordonatori au fost: prof. Nedelcovici Camelia – Ciacova; prof. Fanu
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Ionela (Voiteg și Ghilad);
prof. Brădeanu Nicoleta –
Gătaia; prof. Popa Doru –
Birda; prof. Ștefan Răzvan
Florin – Denta; pr. prof.
Popovici Dragoș Georgian
– Moravița; prof. Ardelean
Floare – Jebel; pr. prof.
Griguță Damian – Deta.
Însoțitori ai elevilor au
fost: pr. Dragan Giorgiev
(Voiteg); pr. Vasile Cheregi
(Jebel),
pr.
Emanuel
Popescu (Ciacova), pr.
Ciprian Ene (Cebza) și pr.
Valentin Bugariu (Birda).
Olimpiada s-a bucurat
de prezența P. On. Părinte
Ioan Prisăcean, protopopul Detei care a rostit un cuvânt de bun venit participanților și câte o rugăciune în fiecare
sală de clasa care a găzduit concursul.
Subiectele propuse au vizat verificarea cunoștințelor biblice; precizarea locului unui text biblic în Sfânta Scriptură și altătuirea unei compuneri care a scos în priveliște creativitatea participanților.
Au fost declarați câștigători următorii elevi: Constantin Bogdan-Robert (Liebling), Cupaș Ariana (Voiteg), Ene
Ștefan (Ciacova) – 93 pct (cls. a V-a); Bota Teodora Timeea (Ciacova), Florea Florentina (Gătaia) -100 pct (cls. a VI-a);
Timiș Floarea Oana (Moravița) – 100 pct (cls. a VII-a); Orășanu Alexandru (Gătaia) – 100 pct (cls. a VIII-a).
Din partea Școlii Gimnazile din Birda au participat: Draghici Snejana, Moscovici Andreea (cls. a V-a); Arpec Sabina,
Danci Narcisa (cls. a VI-a); Ciobanu Alexandru (cls. a VII-a); Murgea Cristian Florin și Vălean Alexandru (cls. a VIII-a).

Taina Sfântului Maslu la parohia Gătaia

În Duminica a
34-a după Rusalii a
fost oficiată Taina
Sfântului Maslu în
biserica cu hramul
,,Învierea Domnului”
din parohia Gătaia,
protopopiatul Deta.
La invitația P. C.
Părinte Călin Negrea,
parohul locului au
slujit P. On. Părinte
Ioan
Prisăcean,
protopopul Detei, P. C
Părinți Adam Rugaci,
pensionar; Ioan Marcu
(Sculea); Codruț Matei
(Spitalul de Psihiatrie); Valentin Bugariu (Birda); Zoran Milovanov (Berecuța); Iulian Popa (Colonia Gătaia) și Călin
Negrea, parohul bisericii ortodoxe din Gătaia.
Răspunsurile liturgice au fost date de Corul ,,Doina” al Parohiei Ortodoxe Gătaia.
Predica ocazională a fost susținută de Preaonoratul Părinte Protopop care pornind de la textul Evangheliei de la
Luca 15, 11-32 a arătat că fiul risipitor al zilelor noastre se poate reîntoarce în Casa Tatălui ceresc, în Biserică unde
primește iertarea, binecuvântarea și sfințirea din partea lui Dumnezeu.
Au participat cu această ocazie la Taina Sfântului Maslu mai mulți credincioși tineri și vârstnici, elevii de la liceul
din localitate au fost însoțiți de profesorii de religie.
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Mărturie despre olimpiada de Religie

O etapă a olimpiadei de
Religie s-a desfășurat și la Școala
Gimnazială nr. 27 din Timișoara,
în data de 30 ianuarie. O
sărbătoare sugestivă în care
i-am avut ocrotitori pe Sfinții
Trei Ierarhi. Am fost impresionat
și plăcut surprins de numărul
mare de elevi ce și-au mărturisit
dorința de a participa, la finalul
orelor, la acest concurs. Sunt, de
asemenea, mulțumit, deoarece
cei 17 elevi participanți au
rezultate bune la învățătură și
premii la diferite alte olimpiade.
În urma zilelor de vacanță am
reușit să corectez toate lucrările,
observând infima diferență
dintre note. Cred că fiecare
dintre cei 17 ar fi pregătit și
capabil să participe la următoarea fază a concursului. Sunt însă încrezător în potențialul elevilor mei, privind cu
optimism următoarele etape competiționale. Ca debutant în meseria de dascăl simt cel mai frumos sentiment,
văzând roadele slujirii de la catedră. Odată cu această mulțumire mai zidesc o cărămidă împlinirii sufletului meu și
nădăjduiesc ca, prin activitatea mea, să dezvolt în interiorul elevilor dorința personală de a se edifica duhovnicește.
Pe această cale, țin să felicit pe fiecare elev concurent, nominalizându-i în cele ce urmează: Bâgu Iasmina,
Al-Nicoli Luca Roberto, Cernescu Nicole, Danci Nicola-Daria, Filip Alexandra Beatrice, Goder Andrei, Vela Maria,
Sav Claudia-Bianca, Trăilă Maria Lorena, Moisuc Eliza Karina, Marcuș Alexandra Vanesa, Hajdu Patrick, Homan
Alessia, Goder Ștefan, Comșa Bogdan Gabriel, Petcu Alexandru-Mihai și Csako-Anghelescu Pavel (a consemnat
prof. CRISTIAN-ILIE BĂLEANU).

Ședința administrativă a lunii februarie la protopopiatul Timișoara II

Luni, 11 februarie a avut
loc în sala festivă a parohiei
Timișoara – Iosefin, ședința
administrativă lunară a
preoților și responsabililor
catehetici din cuprinsul
protopopiatului Timișoara
II. Ședința a fost condusă
de P. On. Părinte Consilier
Nichifor Tănase, coordonatorul sectorului învățământ
și activități cu tineretul din
cadrul Centrului eparhial al
Arhiepiscopiei Timișoarei.
În prima parte a întâlnirii
protopopul Mircea Szilagyi a
prezentat situația lucrărilor
de renovare și amenajare
a noului sediu al oficiului
protopopesc de pe strada
Moise Nicoară nr. 16 și
a transmis, din partea
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Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, mulțumirile și felicitările Sale pentru toate parohiile care
au contribuit financiar la reabilitarea acestei clădiri, înnoind îndemnul Său părintsc ca și în acest an fiecare parohie
să sprijine, după puteri, finalizarea lucrărilor.
Prot. Mircea Szilagyi a continuat ședința cu o serie de anunțuri administrative legate de viața bisericească a
protopopiatului și a parohiilor aparținătoare. S-a avut în vedere și informarea preoților privind programul cadrul al
evenimentelor și manifestărilor prilejuite de Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor
gospodari) și Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți
bisericești.
În cea de a doua parte a ședinței, părintele consilier Nichifor Tănase a prezentat noua strategie catehetică la nivel
de eparhie care presupune relansarea programelor catehetice existente, identificarea de noi colaboratori competenți
în rândul mirenilor precum și cursuri de formare pentru preoți și cateheți în vederea aplicării metodelor moderne
de predare a conținutului de credință într-un mod atractiv și interactiv pentru copii și tineri. Se mai urmărește și
strângerea legăturilor dintre parohii și școlile de pe raza lor prin reînnoirea parteneriatelor de colaborare între
acestea două, implicarea mai profundă a preoților slujitori și a profesorilor de religie în asistarea elevilor în procesul
de educație și de dezvoltare și definire personală prin prisma valorilor creștine și morale.

Comuniune frățească la parohia Sânandrei Colonie, protopopiatul Timișoara II

La 17 februarie, în
duminica Vameșului
și a Fariseului, prima
din perioada liturgică
a Triodului, la parohia
Sânandrei
Colonie
protopopul
Mircea
Szilagyi a slujit împreună
cu preotul paroh Teodor
Cocan la altarul bisericii
parohiale cu hramul Sf.
Prooroc Ilie Tezviteanul.
La Sfânta Liturghie
au participat credincioși
din parohie dar și din
satele învecinate, și chiar
din Timișoara, mulți
dintre ei frecventând
acest locaș de cult
pentru liniștea locului,
slujbele frumoase și
atmosfera de pace și
apropiere sufletească
pe care le resimt aici.
În cadrul Liturghiei mulți s-au împărtășit cu Sfintele Taine după care au ascultat cuvântul de învățătură rostit
de protopop. În omilia sa, vorbitorul a tâlcuit înțelesurile acestei pilde evanghelice și relevanța ei pentru omul
contemporan. Nimeni nu este la adăpost de pericolul mândriei și al infatuării personale, mândrie care adeseori
supradimensionează micile noastre strădanii personale conferindu-le mult prea lesne „aureola” sfințeniei. E de
preferat să nu ne punem nădejdea atât în eforturile noastre cât în milostivirea și bunătatea nemărginită a lui
Dumnezeu care iubește toți oamenii deopotrivă. În mod special să luăm aminte la capacitatea vameșului, un păcătos
înrăit, de a spera și crede în bunătatea și puterea iertătoare a Părintelui Ceresc față de cel care se întoarce la El.
Aceste momente de comuniune duhovnicească din parohii sunt rezultatul îndemnului pastoral al
Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului de a înmulți și întări legătura dragostei printre preoți și
credincioși, prin vizite și împreună-slujiri cu diverse prilejuri. În mod special, în acest an omagial al satului românesc,
Părintele Mitropolit a îndemnat protopopii eparhiei la vizitarea parohiilor rurale și la întărirea comuniunii frățești
cu aceste comunități.
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Vizite la parohii din cuprinsul protopopiatului Timișoara I

Duminică 10 februarie,
protopopul dr. Ioan Bude şi
preotul misionar Ioan-Gelu
Vasiescu, s-au deplasat la
parohia Timişoara-Steaua,
unde, după oficierea
Vecerniei, s-au întreţinut
cu membrii Consiliului şi
Comitetului Parohial.
Cu acest prilej, au vizitat
şi noua biserică parohială,
iar preotul-paroh IoanCornel Mezinca a făcut
o amplă prezentare a
spaţiilor noii construcţii,
descriind viitoarele utilităţi
ale acestora.
Din primăvara acestui an, spunea Pr. Ioan-Cornel Mezinca, se preconizează începerea demersurilor pentru
pictarea noului locaş, în vederea unei sfinţiri, fie ea şi parţială, pentru transferarea aici, a tuturor slujbelor religioase,
oficiate până în prezent, în condiţii improprii, în vechea bisericuţă alăturată, construită din lemn.
*
Marți 12 februarie,
la parohia Săcălaz, s-a
ţinut prima întrunire
pe grupă de preoţi
din acest an. Au
participat: protopopul
Ioan Bude şi preoţii:
Toma Petru şi Ionel
Maftei din Săcălaz,
Semenic Sârbu, din
Beregsău Mare, Ioan
Jurji din Becicherecu
Mic şi Nicolae Dale din
Beregsău Mic.
Pe lângă credincioşii
din parohia gazdă, au
mai participat şi D-l
Ilie Todaşcă, primarul
comunei
Săcălaz,
însoţit de D-na Mihaela Bălaşa, directoarea adjunctă a şcolii din localitate, dimpreună cu profesoarele de Religie
şi cu un numeros grup de elevi.
La momentul potrivit, referatul cu tema: „Când şi cum devine trupul nostru templu al Duhului Sfânt” (după I
Corinteni 6, 11-20 şi II Corinteni 6, 16-18), a fost susţinut de Pr. Nicolae Dale din Beregsău Mic.
Apreciind pozitiv strădania Părintelui Nicolae Dale, protopopul i-a recomandat acestuia să mai stilizeze puţin
şi apoi să trimită referatul prezentat la redacţia revistei „Învierea”, spre a fi publicat.
Întrunirea s-a încheiat cu vizitarea noii şi impresionantei biserici parohiale, unde atât preotul paroh Toma Petru,
cât şi dl. primar Ilie Todaşcă, au prezentat noul edificiu de cult al Parohiei Săcălaz, arătând realizările înfăptuite,
calitatea superioară a materialelor puse în operă, costurile acestora, precum şi următoarele etape de parcurs în
vederea finisajelor şi a dării în folosinţă, cât mai curând, a acestei monumentale biserici.
*
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În ziua de 17 februarie,
protopopul Ioan Bude,
însoţit
de
preotul
misionar
Ioan-Gelu
Vasiescu, de la cancelaria
Protopopiatului Timişoara
I, au vizitat Parohia Parţa,
întreţinându-se,
după
oficierea
Acatistului
Domnului nostru Iisus
Hristos, cu preotul Simion
Bistrian, cu familia acestuia
şi cu credincioşii parohiei,
asupra vieţii bisericeşti
din parohie, dar mai ales
pe teme administrativgospodăreşti.
Biserica
parohială este în curs de reabilitare, în sensul demarării operaţiunilor specifice, de eliminare a igrasiei (pereţi decapaţi,
membrană inserată pentru stoparea umezelii, pereţii interiori, tavanul cu pictură veche şi mobilierul, în pregătire pentru
renovare). Spaţiile stradale aferente, având o frumoasă livadă de pomi fructiferi, urmează a fi frumos amenajate, iar în
curte şi în anexe, va fi făcută curăţenie generală. Până la aceeaşi dată, preotul şi credincioşii şi-au asumat răspunderea
să reabiliteze şi troiţa din faţa bisericii (revopsire împrejmuire şi plantat flori), precum să văruiască din nou zidul
împrejmuitor şi să revopsească şi porţile de intrare în curtea bisericii. Odată cu aceste operaţiuni, va fi curăţat şi îngrijit
şi cimitirul parohial.
*
Duminică 3 martie, Părintele protopop dr. Ioan Bude, însoţit de Pr. misionar Ioan-Gelu Vasiescu, a efectuat
o vizită la parohia Becicherecu Mic, unde, după Vecernie, a avut loc o întrunire cu Pr. paroh Ioan Jurji, primarul
Raimond-Ovidiu Rusu, viceprimarul Adrian Gherasim, Consiliul şi câţiva membri ai Comitetului parohial. Cu acest
prilej, după cuvântul
protopopului,
pe
tema postului şi a
originii lui bibilicomozaice,
preotulparoh Ioan Jurji a făcut
un amplu istoric al
activităţilor bisericeşti,
de la venirea lui în
parohie, culminând
cu realizarea picturii
noi (interioare), cât şi a
mobilierului bisericesc
deosebit, ceea ce
conferă o ţinută de
autentică
bijuterie
sfântului lăcaş. În
final, s-a discutat
despre posibilitatea
binecuvântării,
de
către Înaltpreasfinţia
Sa Mitropolitul Ioan, a
acestor lucrări, în vara
acestui an.
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Lansare de carte la Voiteg

Duminică, 17 februarie a avut loc lansarea volumului
Monografia comunei Voiteg în cadrul Asociației pentru
Cultură și Tradiție ,,Asocult” din comuna Voiteg.
În fața unui numeros public a fost prezentată cartea
prof. Alexandru Martin, Monografia comunei Voiteg,
Editura Cartea Bănățeană, 167 p. Amfitrionul acestei
lansări a fost prof. Camelia Fogaș, directorul Școlii
Gimnaziale din Voiteg și fiica autorului.
În cuvântul de bun venit, prof. Camelia Fogaș a vorbit
auditoriului despre ,,Povestea noastră”, satul ca vatră, ca
obârșie a existenței: ,,Satul, taica și cu buna/ Le-am iubit
dintotdeauna”. A adus mulțumiri celor care au sprijinit
acest demers editorial: dr. Tudor Marinescu, primarul
Comunei Voiteg, poetul Vasile Todi, editorul și tipograful
cărți, Carmen și Emil Cazan, gazdele acestui eveniment.
P. C. Părinte Dragan Giorgiev, parohul bisericii ,,Sfântul
Gheorghe” din Voiteg a accentuat că de astă dată ne
aflăm sub cupola culturii. Astăzi s-a materializat un vis,
o istorie și o trăire a prof. Alexandru Martin, autorul
volumului monografic.
Editorul Vasile Todi a apreciat calitățile scriiturii fiind o
Monografie bine scrisă, cu multă rigoare pentru detalii.
Prof. Luciana Ianculescu a pornit în prezentarea
cărții de la ia românească care îmbracă și trupul dar și
sufletul țăranului. Bogăția coloristică ne trimite la sacralitatea împodobirii veșmântului fie cu simboluri creștine,
fie astronomice. Din bogatul cuprins, vorbitorul a scos în priveliște faptul că Monografia este cartea colectivității
formată din evenimente și momente ce trec de bariera mundanului. Din ,,Povestea” bisericii a fost reținut un
moment deosebit: rechiziționarea pentru nevoile frontului a clopotelor bisericii. Acestea au fost duse la gară din
întreaga comunitate în haine de sărbătoare.
Autorul octogenar, Alexandru Martin, profesor de istorie-geografie și edil al localității Voiteg a amintit de faptul
că alcătuirea acestei Monografii a fost un proiect din vremea studenției care a fost continuat prin consemnarea
feluritelor evenimente în carnețele speciale, fișele de lucru ale acestui volum. În încheiere, a ținut să mulțumescă
publicului pentru însoțirea sărbătorească a acestei cărți.

Pe urmele Protopopului Mihail Gașpar la Bocșa

Prin grija P. C. Părinte Călin Negrea s-a
finalizat Concursul Catehetic Național
,,Hristos: sufletul satului meu” care a avut ca
temă pentru grupa catehetică de la Gătaia
,,Satul în vremea lui Mihail Gașpar” realizat
de elevii sub îndrumarea prof. Nicoleta
Brădeanu de la Liceul Teoretic din Gătaia.
Proiectul a pus în valoare personalitatea
protopopului și scriitorului Mihail Gașpar
(1881-1929).
În încheierea proiectului catehetic a fost
organizată o activitate denumită ,,Pe urmele
lui Mihail Gașpar” cu o participare în biserica
cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh” din
parohia Bocșa Montană.
Aici micii pelerini din Gătaia, însoțiți
de profesori și preoți au fost întâmpinați
de preotul paroh Ciprian Costiș care le-a
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vorbit despre rolul protopopului, scriitorului și luptătorului național în comunitatea din Bocșa. A vorbit de rolul
Protopopiatului Bocșa în viața urbei de pe Bârzava.
A fost făcută o oprire la cimitirul parohial unde a fost oficiată de preoții Călin Negrea, Ciprian Costiș și Valentin
Bugariu o slujbă de pomenire pentru amintitul protopop și familia sa. Tot la cimitir am aflat de la părintele Ciprian
Costiș de o altă inițiativă a lui Mihail Gașpar: ridicarea unei capele de cimitir de către ,,Fundațiunea Ioan și Elisabeta
Potocean (1914) în memoria primilor ostași căzuți în Primul Război Mondial din Bocșa. Totodată protopopul Gașpar
a statornicit o tradiție și anume oficierea Sfintei Liturghii și a parastasului de obște pentru eroi în a Doua Zi de Rusalii.
Părintele Costiș a prezentat copiilor din Gătaia și mormântul Dr. Petru Borlovan, medic și prieten al protopopului
Mihail Gașpar care și-a sprijinit prietenul în înființarea Asociațiunii transilvane pentru literatura română și cultura
poporului român, filiala Bocșa.
La reîntoarcere spre casă s-a făcut un popas la Mănăstirea din Vasiova.

Eveniment în parohia Saravale

În cadrul Concursului de
proiecte al Patriarhiei noastre,
intitulat: ,,Hristos: sufletul
satului meu”, în parohia
ortodoxă română din Saravale
s-a desfășurat duminică, 17
februarie, după Sfânta Liturghie
- un eveniment deosebit și
anume: Expoziția de cilimuri ,,Cilimu dân soba mare” în care
au fost implicați cei trei factori
educaționali: biserica, școala și
familia.
A fost prezentat cilimul, un
element distinct și reprezentativ
al satului românesc tradițional. Țesut în tehnica cilim în război, manual din lână colorată natural și cu diferite
motive, cu reprezentări geometrice, florale, cilimul aduce în actualitate farmecul vremurilor și satului bănățean
de altă dată. Acesta era păstrat cu sfințenie în cea mai bună cameră a locuinței tărănești, numită în Banat ,,soba
mare”. Amintirea frumoaselor textile populare este păstrată actualmente numai pe la câteva familii, prin unele
exemplare moștenite de la înaintași.
Cuverturile noastre respectă motivele tradiționale din zonă, iar acum au fost prezente în spațiul eclesial și s-au
aflat în perfectă armonie cu acesta, amintindu-se de primirea ierarhului cu ocazia unei vizite pastorale prilejuite
de sfințirea bisericii, prilej cu care cilimul este și el prezent în zi de sărbătoare, decorând gardul împrejmuitor al
bisericii parohiale și fiind prezent în ,,trăsura vlădicii”. Aici erau de obicei două cilimuri pe fond alb și cu modelul
floral ,,barba popii” =pansele.
Având în vedere anul omagial al satului românesc, pe marginea acestei inedite expoziții, vom lucra împreună
cu grupul de copii de la ,,Hristos împărtășit copiilor” și cu sprijinul a două învățătoare de la școala noastră, care se
implică de fiecare dată, și vom întocmi un proiect intitulat ,,Cilimu dân soba mare în zî dă sărbătoare”, proiect cu
care vom participa la Concursul de proiecte ,,Hristos: sufletul satului meu”.
Tot în cadrul acestei expoziții s-au recitat trei poezii în grai bănățean, două dintre ele compuse de către copii
cu ajutorul părintelui paroh Dan Șirianțu: poezia ,,Soba mare” și ,,Mi-s dă bisărică”.
A fost un moment deosebit atât pentru cei mai în vârstă, care au rememorat vremurile de altădată, satul românesc
autentic cu obiceiurile și tradițiile lui, iar cei mai tineri au făcut cunoștință cu aceste obiecte spre a le aprecia și a
le păstra întrucât fac parte din patrimoniul nostru cultral național.
Ne-am bucurat de prezența la eveniment a părintelui protopop Marius Podereu de la Sânnicolau Mare, a domnului
primar de la Saravale, a domnului profesor-pensionar, Ioan Miu, din Saravale, autorul unei recente Monografii a
satului, care au luat cuvântul în urma prezentării făcute de părintele Dan Șirianțu, și au făcut ca momentul să se
transforme într-o adevărată manifestare culturală, cu referire la satul românesc tradițional, autentic cu un impact
neașteptat asupra tuturor participanților.
Părintele protopop a mulțumit tuturor pentru implicare și participare, după care a urmat o scurtă agapă (a
consemnat preot Dan Șirianțu).
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Taina Sfântului Maslu în filia Mănăstire

În Duminica Înfricoșătoarei
Judecăți a fost oficiată Taina
Sfântului Maslu de obște în
capela cu hramul ,,Pogorârea
Sfântului Duh” din localitatea
Mânăstire, filie a parohiei
Berecuța, protopopiatul Deta.
La invițația P. C. Părinte Zoran
Milovanov, parohul locului au
slujit P. C. Părinți Valentin Bugariu
(Birda), Jivoine Maletici (Denta),
Călin Negrea (Gătaia), Sebastian
Andrei Petrescu (Percosova) și
Tiberiu Dan Gherasim (Ferendia).
Predica ocazională a fost
susținută de părintele Valentin
Bugariu care a vorbit celor
prezenți, despre necesitatea

faptelor bune în sprijinul desăvârșirii și mântuirii.
S-au împărtășit de rugăciune comună și eleoungere mai mulți credincioși din parohie precum și din cele vecine.

Reunirea cercului misionar preoțesc la parohia Bencecu de Jos,
protopopiatul Timișoara II

Joi, 7 martie a avut loc întâlnirea
cercului misionar numărul șase
în parohia Bencecu de Sus,
prima reuniune de acest gen din
primăvara anului 2019. Cercurile
sau grupele misionare au ca scop
întărirea comuniunii frățești între
preoții dintr-un grup de parohii
învecinate, a împărtășirii de
experiențe pastorale comune și
de comunicare a unor informații
și dispoziții din partea conducerii
Bisericii.
La întrunire au participat
preoții din parohiile ce alcătuiesc
această grupă misionară: Mircea
Szilagyi (protopopul locului), Ioan
Bolbos – coordonatorul acestui
cerc misionar (Fibiș), Radu-Ioan
Meșter (Alioş), Vasile Mînea – gazda
întrunirii (Bencecu de Jos cu filia
Bencecu de Sus), Gabriel Marineasa (Comeat cu filiile Altringen, Bogda, Sintar), Ilia Pavlovici-Pătruţ (Maşloc cu filia
Remetea Mică), Petre Temelie (Murani) și Lucian Spath (Pișchia).
Ședința a debutat cu un moment de rugăciune după care protopopul a rostit un cuvânt de început transmițând
cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului și îndemnul de a intensifica
misiunea preoțească în parohii. În continuare au fost comunicate celor de față o serie de dispozițiuni administrative
dar și îndrumări privind modul întocmirii contractelor de arendă pentru terenurile agricole.
Au urmat luări de cuvânt din partea fiecărui preot participant în care s-au amintit realizările administrative
și împlinirile pastorale din parohii. S-au discutat și dificultățile sau deficiențele din parohii și s-au căutat soluții
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unitare pentru rezolvarea lor. Discuțiile nu s-au limitat la aspecte administrative ci s-a avut în vedere și probleme
liturgice și tipiconale, în special cele legate de Postul Mare. S-a stăruit pentru oficierea cu acrivie a slujbelor specifice
postului Paresimilor, mai ales în prima săptămână din post când în biserici se săvârșește Canonul cel Mare al Sf. Ier.
Andrei Cretanul. Protopopul a transmis și îndemnul Părintelui Mitropolit de a acorda o atenție deosebită spovedirii
credincioșilor și, mai ales, cercetării bolnavilor la domiciliu cu Sfintele Taine pentru încurajarea și mângâierea lor.
La finalul întrunirii s-au expus concluziile acestei întâlniri și s-a încheiat cu obișnuita rugăciune.

Conferință pro-vita susținută de Alexandra Nadane la protopopiatul Timișoara II

În săptămâna premergătoare
începutului Postului Mare,
în seara zilei de joi 7 martie,
în sala festivă a parohiei
Timișoara – Iosefin, cunoscuta
activistă pro-viață Alexandra
Nadane a susținut o conferință
în fața preoților din parohiile
timișorene și peri-urbane ale
protopopiatului Timișoara II,
întâlnirea fiind moderată de către
delegatul Înaltpreasfințitului
părinte Mitropolit Ioan, părintele
consilier Nichifor Tănase, cu
sprijinul protopopului locului,
preotul Mircea Szilagyi. Clericii
participanți la acest eveniment
au fost însoțiți de câțiva mireni
activi din parohii, scopul acestei
prezentări fiind acela de a
informa participanții asupra
aspectelor etice, psihologice,
medicale și religioase care au
legătură cu avortul. S-a mai avut
în vedere și organizarea cât mai bună a Marșului pentru viață - eveniment ce va avea loc în sute de localități din
țară sâmbătă, 23 martie 2019.
În conferința susținută vorbitoarea a prezentat o serie de date și statistici privind istoricul, specificul și amploarea
practicii abortive atât în țara noastră cât și la nivel național. Cele mai multe femei care ajung la avort sunt fete sau
femei tinere care au o sarcină neplanificată, într-o etapă vulnerabilă din viața lor, singure și fără susținere, înfruntând
dificultăți materiale. Această situație se numește „criză de sarcină” și necesită sprijin material și consiliere adecvată
pentru depășirea ei. Departe de a fi o practică strict medicală, avortul este un eveniment devastator și traumatic
atât pentru mama care îl suportă cât și pentru partenerul de cuplu și chiar pentru personalul medical care participă
la realizarea lui. Din datele prezentate a reieșit că bărbații din viața femeilor care decid să recurgă la întrerupere de
sarcină, sunt responsabili în proporție de 80% de această hotărâre prin îndemnul explicit spre avort și prin lipsa
de susținere pentru femeile aflate în criză de sarcină.
În cea de a doua parte a întâlnirii s-a prezentat istoricul și evoluția mișcării pro-viață și mai ales a acțiunii Marșul
pentru viață. Această manifestare a început în anul 1974, în urma celebrului proces Roe vs. Wade (1973) în care
Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite a dat câștig de cauză femeilor care doresc să întrerupă o sarcină. În
România Marșul pentru viață a avut loc pentru prima dată în 2010, evenimentul luând amploare și desfășurându-se,
de regulă, în sâmbăta de dinaintea praznicului Bunei Vestiri în zeci de orașe din țară. Acest marș unește organizații
civice și confesiuni religioase care promovează lupta pentru viață și susțin femeile aflate în criză de sarcină.
La finalul conferinței părintele consilier Nichifor Tănase a mulțumit vorbitoarei și a oferit detalii concrete privind
ediția din acest an al Marșului pentru viață care în 2019 se desfășoară sub motto-ul „Unic din prima secundă”.

44

Învierea

AGENDA ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE
MITROPOLIT IOAN AL BANATULUI

Ianuarie
1 ianuarie
- A oficiat Sfânta Liturghie și slujba de Te-deum prilejuită de Anul Nou la catedrala mitropolitană.
6 ianuarie
- A oficiat Sfânta Liturghie și slujba de sfințire a Apei celei mari la catedrala mitropolitană.
7 ianuarie
- A vizitat ”Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost”, din subordinea Primăriei Municipiului
Timișoara, unde a împărțit hrană și îmbrăcăminte celor aflați în dificultate.
9 ianuarie
- A primit pe domnul colonel Nicolae Slev, Inspector Șef al Inspectoratului de Jandarmi Timiș;
- A primit pe părintele Cristian Feraru, administratorul paraclisului mitropolitan din incinta Liceului ”C. D. Loga”,
din Timișoara;
- A primit pe preacuviosul părinte Rafael Povârnaru, lector dr. la Facultatea de Teologie din Timișoara.
10 ianuarie
- A participat la ședința de bilanț a Inspectoratului Județean de Jandarmi ”General Moise Groza”, Timiș, eveniment desfășurat în Aula Universității de Științe Agricole din Timișoara.
11 ianuarie
- A primit pe preotul paroh Pompiliu Radeș de la Sânmihaiu Român, din protopopiatul Timișoara I, dimpreună
cu preotul coslujitor Dan Gârjoabă și domnul Andrei Badea, consilier parohial;
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- A primit pe preotul paroh Lucian Spath, de la parohia Pișchia, din protopopiatul Timișoara I.
- A primit pe doamna judecător Carmen Pușa Pârvulescu, vicepreședinta Curții de Apel Timiș.
14 ianuarie
- A primit pe preotul Alin Scridon, lector dr. la Facultatea de Teologie din Timișoara.
15 ianuarie
- A primit pe domnul Ros Roman Ioan Sorin și doamna Ros Roman Felicia Alina din localitatea Moneasa, jud. Arad;
- A primit pe preotul Ioan Petraș, de la parohia Timișoara Elisabethin, din protopopiatul Timișoara II;
- A primit pe preotul paroh Gheorghe Vițelar, de la parohia Sânpetru Mic, din protopopiatul Sânnicolau Mare;
- A prezidat întunirea profesorilor din cadrul Facultății de Teologie din Timișoara, desfășurată în sala festivă a
Centrului Eparhial;
- A primit pe domnul Daniel Cristian Franțescu, subprefectul județului Timiș.
16 ianuarie
- A cercetat elevii și cadrele didactice de la Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul din Timișoara, precum
și șantierul de la paraclisul din incinta cimitirului parohiei Mehala.
17 ianuarie
- A susținut comunicarea științifică cu tema ”Manifestările culturale de masă în Banatul istoric, la începutul sec.
XX”, la Academia Română – Filiala Timiș, cu prilejul Zilei Culturii Naționale, manifestare desfășurată în Aula filialei.
21 ianuarie
- A primit pe preotul paroh Cosmin Panțuru, de la parohia Timișoara Fabric – Sfântul Ilie, dimpreună cu preotul
coslujitor Daniel Alic;
- A primit pe preotul Marin Albu, de la parohia Sadova Nouă, din Episcopia Caransebeșului.
22 ianuarie
- A primit pe domnul căpitan Sorin Staicu, comandantul comenduirii garnizoanei Timișoara, dimpreună cu
preotul militar Radu Bogdan;
- A primit pe preotul Cristian Petru Ciric, de la parohia Turnu Rueni, din Episcopia Caransebeșului;
- A primit pe licențiatul în Teologie Pastorală, Remus Poganu, de la parohia Timișoara Fabric Vest;
- A primit pe domnul Viorel Pușcaș, consilier parohial la parohia Orțișoara, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe preotul paroh Marius Șonea, de la parohia Giroc, din protopopiatul Timișoara I.
23 ianuarie
- A primit pe preotul paroh Petru Itineanțu, de la parohia Timișoara Freidorf, din protopopiatul Timișoara I, dimpreună cu domnul arhitect Dan Pîrvulescu din Timișoara și consilierii parohiali Ioan Cristian Muntean și Dumitru Ioviță;
- A primit pe domnul colonel Sorin Homeag, directorul Spitalului Clinic Militar de Urgență ”Dr. Victor Popescu”,
din Timișoara, dimpreună cu doamna locotenent-colonel dr. Mihaela Nicolin, director medical în cadrul Spitalului;
- A primit pe doamna avocat Anca Roibu, de la Baroul Timiș;
- A primit pe preotul paroh Mladenov Svetozar, de la parohia Pesac, din protopopiatul Sânnicolau Mare;
- A primit pe preotul paroh Vasile Balogh, de la parohia Diniaș, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe preotul Adrian Floca, coslujitor la parohia Timișoara Sf. Nicolae – Nord, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe preotul paroh Doru Melinescu, de la parohia Timișoara Aeroport, din protopopiatul Timișoara II;
- A primit pe protosinghelul Matei Buliga, starețul mănăstirii ”Sf. Cuv. Paraschieva” Dobrești;
- A participat la deschiderea ”Centrului pentru bolnavii de scleroză multiplă”, proiect inițiat de Fundația Filantropia Timișoara;
- A primit pe preotul paroh Ioan Dumitriu, de la parohia Timișoara Tipografilor, din protopopiatul Timișoara II.
24 ianuarie
- A participat la manifestarea prilejuită de Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită la bustul domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, din fața Inspectoratului Județean de Poliție, în prezența autorităților locale și județene;
- A luat parte la slujba de comemorare a istoricului bănățean Mihai Pîrvulescu, oficiată în bisericuța cu hramul
”Învierea Domnului” din incinta Centrului Eparhial, urmată de lansare de carte ”In Memoriam Magistri – Mihai
Pîrvulescu”, în sala festivă a Arhiepiscopiei, în prezența a numeroși profesori, istorici și iubitori de istorie.
25 ianuarie
- La invitația Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a participat la ședința Consiliului Eparhial, desfășurată la Centrul Eparhial din Arad.
28 ianuarie
- A primit pe preotul paroh Liviu Bogos de la parohia Teremia Mare, din protopopiatul Sânnicolau Mare, dimpreună cu domnul consilier parohial Cătălin Burlacu și domnul arhitect George Stanciu, din Timișoara.
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- A primit pe preotul paroh Gheorghe Covaci, de la parohia Cenad, protopopiatul Sânnicolau Mare.
29 ianuarie
- A luat parte la conferința cu tema ”Vocația culturală și spirituală a sfinților trei ierarhi și rolul lor în viața
creștinismului” desfășurată în Sala festivă a Centrului Eparhial, conferință organizată de Facultatea de Litere, Istorie
și Teologie din Timișoara.
30 ianuarie
- A slujit Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană, alături de Înaltpreasfințitul Parinte Timotei, Arhiepiscopul
Aradului și Preasfințitul Părinte Paisie, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și înconjurat de un un sobor de
preoți și diaconi.
31 ianuarie
- A primit pe doamna Rodica Cojan, director la Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului
Timișoara;
- A primit pe preotul paroh Marius Șonea, de la parohia Giroc, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe preotul paroh Ioan Dumitriu, de la parohia Timișoara Tipografilor, din protopopiatul Timișoara II.
Februarie
4 februarie
- A primit pe domnii Nicolae și Simona Pascalău, din localitatea Bobda;
- A primit pe preotul paroh Dorin Munteanu, de la parohia Bazoșu Nou, din protopopiatul Timișoara II;
- A primit pe domnul pastor Ionel Tuțac, secretarul general al Uniunii Bisericilor Baptiste din România;
- A primit pe preotul paroh Cornel Bercea, de la parohia Giulvăz, din protopopiatul Timișoara I.
5 februarie
- A primit pe preotul Dorel Popescu, din Episcopia Caransebeșului;
- A primit pe domnul Comisar Șef de Poliție Daniel Tudorescu, Șeful Serviciului Economic din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Timiș.
6 februarie
- A primit pe domnul profesor Victor Enache, din Timișoara;
- A primit pe domnul Nicolae Cosmin Drugan, din Sibiu.
7 februarie
- A primit pe preotul Ioan Rujoni, de la parohia Timișoara Dacia, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe domnul general comandor Mihai Știr, Șeful delegației militare române la NATO, dimpreună cu
preotul paroh Marcel Vlaicu de la parohia Timișoara Cetate, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe domnul Vasile Todi, directorul Asociației Publiciștilor din Banatul Istoric;
- A primit pe domnul Cozmin Gușă, realizator și moderator Realitatea TV.
8 februarie
- A primit pe doamna Theresa Grabnigel, responsabil pentru România, din partea Asociației Renovabis, Germania.
12 februarie
- A primit pe preotul paroh Ștefan Șișu, de la parohia Cornești, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe domnul Emil Șerpe, directorul Colterm, Timișoara;
- A primit pe doamna profesor Aura Codruța Danilescu, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar județean
Timiș;
- A primit pe preotul paroh Nicolae Dale, de la parohia Beregsău Mic, din protopopiatul Timișoara I.
13 februarie
- A primit pe preotul Ioan Rujoni, de la parohia Timișoara Dacia, din protopopiatul Timișoara I, dimpreună cu
soția, Valerica Rujoni;
- A primit pe preotul paroh Tiberiu Benescu, de la parohia Peciu Nou, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe preotul paroh Ciprian Goguț, de la parohia Iecea Mare, din protopopiatul Sânnicolau Mare;
- A primit pe părintele Bujor Păcurar, protopopul Oficiului protopopesc Făget.
14 februarie
- A primit pe domnul Roșu Flavius Alin, primarul localității Șag, dimpreună cu preotul paroh Florin-Ionel Băran
din localitate;
- A primit pe preotul paroh Eugen Murgu, de la parohia Timișoara Zona Soarelui, din protopopiatul Timișoara II;
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- A primit pe preotul paroh Eugen Jurca, de la parohia Unip, din protopopiatul Timișoara II, dimpreună cu domnii
consilieri parohiali Lupu Gheorghe și Popovici Cornel, precum și epitropul bisericii domnul Petroi Traian, respectiv
cântărețul bisericesc Lazăr Daniel;
- A primit părintele părintele Ioan Bude, protopopul Oficiului protopopesc Timișoara I;
- A primit pe preotul Ștefan Mezin, responsabilul Atelierului de lumânări al Arhiepiscopiei Timișoarei;
- A primit pe domnul ing. Mihai Draja, cercetător și inventator din Timișoara;
- A primit pe doamna profesor Doina-Olimpia Cirimpei, directorul Colegiului Național ”Carmen Sylva”, din
Timișoara.
18 februarie
- A primit pe preotul paroh Cosmin Chiroiu, de la parohia Iosifalău, din protopopiatul Lugoj;
- A primit pe preotul paroh Marcel Vlaicu, de la parohia Timișoara Cetate, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe domnul ing. Ion Răducanu, din Timișoara.
20 februarie
- A participat la ședința Adunării Naționale Bisericești, desfășurată în Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul
Patriarhiei – București.
21 februarie
- A participat la prima ședință de lucru a Sfântului Sinod din anul 2019, desfășurată în Sala Sinodală din Reședința
Patriarhală, de la București.
25 februarie
- A primit pe preotul paroh Ovidiu Cucec, de la parohia Utvin, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe preotul de caritate Constantin Diboș, din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timișoara;
- A primit pe preotul paroh Cristian Tomescu, de la parohia Timișoara Fabric Est, din protopopiatul Timișoara I,
dimpreună cu doamna preoteasă Delia Tomescu, profesor de Religie în cadrul Colegiului Național ”Carmen Sylva”,
din Timișoara;
- A primit pe preotul paroh Emanuel Vîntu, de la parohia Găvojdia, din protopopiatul Lugoj;
- A primit pe preotul paroh Petru Itineanțu, de la parohia Timișoara Freidorf, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe preotul paroh Ovidiu Groza, de la parohia Uliuc, din protopopiatul Timișoara II, dimpreună cu
membrii Consiliului parohial, domnii: Silviu Urdă, Tavi Torzan, Ionel Vlad și Daniel Lungu;
- A primit pe preotul paroh Vasile Baboș, de la parohia Dumbrăvița, din cadrul protopopiatului Timișoara II.
26 februarie
- A primit pe preotul Ionel Maftei, de la parohia Săcălaz, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe preotul paroh Traian Birăescu, de la parohia Lugoj VI – Dealul Viilor, din protopopiatul Lugoj;
- A primit pe preotul paroh Ovidiu Foale, de la parohia Topolovățu Mare, din protopopiatul Lugoj;
- A primit pe domnul Vasile Todi, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Banatul Istoric;
- A primit pe domnul Florea Jebelean, din comuna Igriș;
- A primit pe părintele Mircea Szilagyi, protopopul Oficiului protopopesc Timișoara II.
27 februarie
- A primit pe preotul paroh Ciprian Ștefoni, de la parohia Izvin, din protopopiatul Timișoara II.
28 februarie
- A primit pe preotul Ioan Bude, protopopul Oficiului protopopesc Timișoara I, dimpreună cu preotul paroh
Semenic Sîrbu, de la parohia Beregsău Mare;
- A primit pe preotul paroh Nicușor Babeu, de la parohia Moravița, din protopopiatul Deta;
- A primit pe părintele conf. univ. dr. Nicolae Belean, din Timișoara, dimpreună cu preotul militar Radu Bogdan,
de la Garnizoana 18 Banat, Cercetare, Supraveghere - Decebal;
- A primit pe preotul paroh Pompiliu Rediș, de la parohia Sânmihaiu Român;
- A primit pe domnul Teodor Stanca, președintele Asociația foștilor deținuți politici din România – filiala Timișoara.
A consemnat preot MARIUS SFERCOCI
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